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RINGKASAN 

 
 

 

Falah Yunus. Meningkatkan Percepatan Belajar Dalam Pembelajaran KKPI 

melalui Metode Kooperatif STAD Kelas XII AP SMK Negeri 1 Samarinda. 

PTK. Samarinda. 2013. Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tindakan 

Kelas  (PTK) ini adalah agar siswa meningkat minatnya dalam belajar 

Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI), sehingga siswa 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap yang positif. 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilaksanakan di kelas XII Administrasi 

Perkantoran (AP) SMK Negeri 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Pahlawan 

No. 4 Samarinda. Jumlah siswa 37 orang, dengan latar belakang sosial 

ekonomi yang heterogen. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilaksanakan dalam 3 siklus. Pada siklus pertama belum bisa mencapai hasil 

seperti yang diharapkan, karena siswa masih belum terbiasa. Setelah ada 

motivasi maka pada pelaksanaan siklus kedua dan ketiga ada perubahan 

yang sangat berarti ke arah yang baik. Siswa sudah menunjukkan 

peningkatan minat dalam belajar Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi (KKPI). Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mengubah 

pembelajaran dari fokus teacher center menjadi student centered. Hasil 

penelitian pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan baik, dan membuat 

siswa berminat dalam mengikuti pembelajaran. Dari alokasi 6 jam 

diselesaikan rata-rata menjadi 5 jam pelajaran atau 80% lebih cepat dari 

alokasi yang telah ditentukan. 

 

Kata Kunci : Percepatan Belajar, Kooperatif tipe STAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masih terdapat pandangan bahwa belajar sebagai perangkat fakta-

fakta yang harus dihafal. Kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber 

utama pengetahuan, kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi 

belajar. Untuk itu diperlukan sebuah strategi belajar baru yang lebih 

memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan 

siswa menghafal  fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong 

siswa mengkontruksikan di pikiran mereka sendiri. 

Dalam proses belajar, anak belajar dari pengalaman sendiri, 

mengkonstruksi pengetahuan kemudian memberi makna pada 

pengetahuan itu. Melalui proses belajar yang mengalami sendiri, 

menemukan sendiri,  secara berkelompok seperti bermain, maka anak 

menjadi senang, sehingga tumbuhlah minat untuk belajar.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMK banyak 

merujuk pada teori belajar Konstruktivis. Konstruktivis adalah salah satu 

filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah 

konstruksi kita sendiri (Von Glaserfelt dalam Suparno, 1997). Pandangan 

konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan, bahwa anak-anak diberi 

kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara 

sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat pengetahuan  

yang lebih tinggi (Slavin, 1994; Abruscato, 1999).  

Ide pokoknya adalah siswa secara aktif membangun pengetahuan 

mereka sendiri, otak siswa sebagai mediator, yaitu memproses masukan 
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dari dunia luar dan menentukan apa yang mereka pelajari. Pembelajaran 

merupakan kerja mental aktif, bukan menerima pengajaran dari guru 

secara pasif. Dalam kerja mental siswa, guru memegang peranan penting 

dengan cara memberikan dukungan, tantangan berfikir, melayani sebagai 

pelatih atau model, namun siswa tetap merupakan kunci pembelajaran 

(Von Glaserfelt dalam Suparno, 1997; Abruscato, 1999). 

Satu prinsip paling penting dalam psikologi pendidikan adalah 

bahwa guru tidak dapat hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa agar secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Guru dapat memberikan kepada siswa atau peserta didik anak 

tangga yang membawa siswa akan pemahaman yang lebih tinggi, dengan 

catatan siswa sendiri harus memanjat anak tangga tersebut (Slavin, 

1994). 

 
Salah satu bentuk pembelajaran yang berorientasi pada 

pendekatan konstruktivis adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

STAD (Student Teams Achievement Division) adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif dengan sintaks: pengarahan, buat kelompok 

heterogen (4-5 orang), diskusikan bahan belajar-LKS-modul secara 

kolaboratif, sajian-presentasi kelompok sehingga terjadi diskusi kelas, kuis 

individual dan buat skor perkembangan tiap siswa atau kelompok, 

umumkan rekor tim dan individual dan berikan reward 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dicirikan oleh suatu struktur 

tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif.  Siswa bekerja sama dalam 

situasi semangat pembelajaran kooperatif seperti membutuhkan 
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kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan mengkoordinasikan 

usahanya untuk menyelesaikan tugas. 

Implikasi utama dalam pembelajaran menghendaki seting kelas 

berbentuk pembelajaran kooperatif, dengan siswa berinteraksi dan saling 

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang  efektif   pada 

masing-masing zona perkembangan terdekat mereka.  Selain itu 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat membantu siswa memahami 

konsep-konsep matapelajaran Ketrampilan komputer dan Pengelolaan 

Informasi(KKPI) dan menumbuhkan kemampuan kerjasama, berpikir 

kritis, dan mengembangkan sikap sosial siswa.  Pembelajaran kooperatif 

memiliki dampak yang positif terhadap siswa yang rendah hasil 

belajarnya, karena siswa yang rendah hasil belajarnya dapat 

meningkatkan motivasi, hasil belajar dan penyimpanan materi pelajaran 

yang lebih lama. 

Agar pembelajaran kooperatif dapat berjalan dengan baik siswa 

terlebih dahulu dilatih keterampilan-keterampilan kooperatif sebelum 

pembelajaran kooperatif itu digunakan.  Ini dilakukan agar siswa telah 

memiliki keterampilan yang diperlukan untuk satuan pembelajaran 

tertentu.  Keterampilan kooperatif yang dilatih seperti mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan/menanggapi, menyampaikan 

ide/pendapat, mendengarkan secara aktif, berada dalam tugas, dan 

sebagainya. 

Agar tujuan pembelajaran mencapai sasaran dengan baik seperti 

yang tercantum dalam kurikulum, selain digunakan model pembelajaran 

yang sesuai, perlu adanya perangkat pembelajaran yang sesuai pula.  

Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat 
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pembelajaran yang dirancang oleh peneliti yang memuat informasi 

berharga yang dibutuhkan guru, khususnya berbagai macam strategi dan 

metode serta sumber belajar.  

Pembelajaran model Kooperatif STAD digunakan dalam belajar 

Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) di kelas XII AP 

SMK Negeri 1 Samarinda karena selama ini karena adanya fenomena 

yang terjadi pada siswa, dimana : pembelajaran berjalan lambat, 

beberapa materi yang seharusnya diselesaikan sesuai alokasi waktu 

ternyata mengalami penambahan jam. Minat siwa pada pelajaran kurang 

sehingga motivasi untuk belajarpun kurang pula. Kecenderungan siswa 

yang tidak mau bekerjasama dalam melaksanakan pembelajaran praktik. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah model pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan 

percepatan belajar belajar Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi (KKPI) bagi siswa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) 

ini adalah agar siswa meningkat percepatan belajarnya dalam belajar 

Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI), sehingga siswa 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap yang positif. 

D. Manfaat Dan Hasil Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa adalah siswa berminat dan termotivasi untuk 

bekerjasama dalam belajar belajar KKPI  sehingga dapat mempercepat 

proses belajar. 
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2. Manfaat bagi guru adalah dapat menambah wawasan tentang strategi 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk menyajikan rancangan cepat 

yang menghemat waktu dalam proses belajar mengajar. 

3. Manfaat bagi organisasi pendidikan (sekolah) adalah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan upaya dalam 

pengembangan kurikulum ditingkat satuan pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN RENCANA TINDAKAN 

 

A.  Percepatan Belajar  

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu 

melalui interaksi dengan lingkungan (Umar Hamalik, 2001). Menurut 

pengertian ini belajar merupakan suatu proses yakni suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Yang menjadi hasil dari belajar bukan 

penguasan hasil latihan melainkan perubahan tingkah laku. Karena belajar 

merupakan suatu perubahan tingkah laku, maka diperlukan pembelajaran 

yang bermutu yang langsung menyenangkan dan mencerdaskan siswa.  

Belajar yang dilakukan oleh siswa di kelas harus efektif 

pelaksanaannya dan menumbuhkan minat, motivasi dan semangat siswa 

untuk belajar. Maka timbulah revolusi belajar yang disebut Accelerated 

Learning (AL). Acceletared Learning (AL) atau kita terjemahkan sebagai 

percepatan belajar adalah cara belajar alamiah, akarnya telah tertanam 

sejak zaman kuno (A.L telah dipraktikkan oleh setiap anak yang 

dilahirkan), Sebagai suatu gerakan modern yang mendobrak cara belajar 

di dalam pendidikan dan pelatihan terstruktur dalam kebudayaan Barat. A. 

L muncul kembali akibat adanya sejumlah pengaruh pada paroh kedua 

abad ke-20 (Dave Meier, 2002). 

Selanjutnya menurut Meier,  program pelatihan A.L yang paling 

berhasil dijalankan mengindahkan secara seksama prinsip-prinsip dasar 

berikut: 

1. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh 

2. Belajar adalah berkreasi, bukan mengkonsumsi 
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3. Kerjasama membantu proses belajar 

4. Pembelajaran berlangssung pada banyak tingkatan secara 

simultan 

5. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri (dengan 

umpan balik) 

6. Emosi positif sangat membantu pembelajaran 

7. Otak citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis 

B. Model Pembelajaran Kooperatif STAD  

    Pendekatan konstruktivis dalam pengajaran menerapkan 

pembelajaran kooperatif secara ekstensif, atas dasar teori bahwa siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit 

apabila mereka dapat saling mendiskusikan konsep-konsep itu dengan 

temannya (Slavin, 1995). 

     Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain.  Kelas disusun 

dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa, dengan kemampuan 

yang heterogen.  Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari 

campuran kemampuan siswa, jenis kelamin dan suku (Thomson, 1995).  

Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan pendapat 

dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya.   

     Pada pembelajaran kooperatif diajarkan ketrampilan-ketrampilan 

khusus agar dapat bekerjasama di dalam kelompoknya, seperti menjadi 

pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok 

dengan baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau 

tugas yang direncanakan untuk diajarkan.  Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan (Slavin, 1995). 
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     Dalam pembelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi (KKPI) ini, siswa belum boleh mengakhiri diskusinya sebelum 

mereka yakin bahwa seluruh anggota timnya menyelesaikan seluruh 

tugas. Dalam penelitian ini peneliti memodifikasi jumlah kelompok untuk 

satu tim hanya terdiri 2 siswa.  Siswa diminta menyelesaikan tugas praktik 

yang terdapat pada Modul KKPI.  Apabila seorang siswa memiliki 

pertanyaan, teman satu kelompok diminta untuk menjelaskan, sebelum 

menanyakan jawabannya kepada  guru.  Pada saat siswa sedang bekerja 

dalam kelompok, guru berkeliling di antara anggota kelompok, 

memberikan pujian dan mengamati bagaimana kelompok bekerja.  

Pembelajaran kooperatif dapat membuat siswa menverbalisasi gagasan-

gagasan dan dapat mendorong munculnya refleksi yang mengarah pada 

konsep-konsep secara aktif (Thomson et al. 1995).  

     Pada saatnya, kepada  siswa diberikan evaluasi dengan waktu yang 

cukup untuk menyelesaikan tes yang diberikan.  Diusahakan agar siswa 

tidak bekerjasama pada saat mengikuti evaluasi, pada saat ini mereka 

harus menunjukkan apa yang mereka pelajari sebagai individu. 

1. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif  

     Terdapat 6 fase atau langkah utama dalam pembelajaran kooperatif 

(Arends, 1997:113).  Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan motivasi siswa untu belajar.  Fase ini diikuti 

siswa dengan penyajian informasi, sering dalam bentuk teks bukan 

verbal.  Selanjutnya siswa dikelompokan ke dalam  tim-tim belajar.  Tahap  

ini diikuti bimbingan guru pada saat siswa bekerjasama   menyelesaikan 

tugas mereka.  Fase terakhir dari pembelajaran kooperatif yaitu penyajian 

hasil akhir kerja kelompok, dan mengetes apa yang mereka pelajari, serta 
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memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu.  

Fase Pembelajaran kooperatif terangkum dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1 : Fase Pembelajaran Kooperatif 

 

2. Keterampilan-Keterampilan dalam Pembelajaran Kooperatif  

     Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi 

saja, tetapi siswa juga harus mempelajari keterampilan khusus yang 

disebut keterampilan kooperatif.  Keterampilan kooperatif ini berfungsi 

untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas.  Peranan hubungan kerja 

dapat dibangun dengan membagi tugas anggota kelompok selama 

kegiatan.  Keterampilan-keterampilan kooperatif tersebut antara lain 

sebagai sebagai berikut (Lundgren, 1994). 

      2.1 Keterampilan  Tingkat Awal 

a. Menggunakan Kesepakatan adalah menyamakan pendapat yang 

berguna untuk meningkatkan kerja dalam kelompok. 

b. Menghargai kontribusi. Menghargai berarti memperhatikan atau 

mengenal apa yang dapat dikatakan atau dikerjakan orang lain.  Hal ini 
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berarti bahwa harus selalu setuju dengan  anggota lain, dapat saja 

dikritik yang diberikan itu ditunjukkan terhadap ide dan tidak individu. 

c. Mengambil giliran dan berbagai tugas adalah bahwa setiap anggota 

kelompok bersedia menggantikan dan bersedia mengemban 

tugas/tanggung jawab tertentu dalam kelompok. 

d. Berada dalam kelompok adalah setiap anggota tetap dalam kelompok 

kerja selama kegiatan berlangsung 

e. Berada dalam tugas adalah bahwa meneruskan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya, agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai waktu 

yang dibutuhkan. 

f. Mendorong partisipasi adalah mendorong semua anggota kelompok 

untuk memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok. 

g.  Mengundang orang lain 

h.  Menyelesaikan tugas pada waktunya. 

i.   Menghormati perbedaan individu 

2.2.   Keterampilan Tingkat Menengah 

    Keterampilan tingkat menengah meliputi menunjukkan penghargaan 

dan simpati, mengungkapkan ketidak setujuan dengan cara dapat 

diterima, mendengarkan dengan aktif, bertanya, membuat rangkuman, 

menafsirkan, mengatur dan mengorganisir, serta mengurangi ketegangan. 

2.3 Keterampilan Tingkat Mahir 

    Keterampilan tingkat mahir meliputi mengelaborasi, memeriksa 

dengan cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan 

berkompromi. 
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3. Lingkungan Belajar dan Sistem Manajemen. 

   Lingkungan belajar untuk pembelajaran kooperatif dicirikan oleh 

proses demokrasi dan peran aktif siswa dalam menentukan apa yang 

harus dipelajari dan bagaimana mempelajarinya.  Guru menetapkan suatu 

struktur tingkat tinggi dalam pembentukan kelompok dan mendefinisikan 

semua prosedur, namun siswa diberi kebebasan dalam mengendalikan 

dari waktu ke waktu di dalam kelompoknya.  Agar pelajaran dengan 

pembelajaran kooperatif ingin menjadi sukses, materi pelajaran  yang 

lengkap harus tersedia di ruang guru atau di perpustakaan atau di pusat 

media.  Keberhasilan juga menghendaki syarat dari menjauhkan 

kesalahan tradisional yang berhubungan dengan kerja kelompok secara 

hati-hati mengelola tingkah laku siswa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Seting Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilaksanakan di kelas XII 

Administrasi Perkantoran (AP) SMK Negeri 1 Samarinda yang berlokasi di 

Jalan Pahlawan No. 4 Samarinda. Pada semester ganjil Tahun Pelajaran 

2007/2013. Jumlah siswa 37 orang, dengan latar belakang sosial ekonomi 

yang heterogen.  

B. Persiapan Penelitian 

Untuk memperlancar pelaksanan Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) 

ini, peneliti telah mempersiapkan instrumen dan penilaian. 

C. Siklus Penelitian 

     Dalam penelitian tindakan kelas ini instrumen yang digunakan 

adalah observasi/pengamatan untuk guru, angket dan catatan lapangan. 

Angket diberikan kepada peserta didik  setelah penelitian tindakan pada 

siklus I, siklus II dan siklus III untuk mengukur minat siswa terhadap 

pelajaran KKPI. Catatan dilapangan dilaksanakan pada saat PBM sedang 

berlangsung untuk memperoleh beberapa temuan tentang kegiatan guru 

dan siswa  dalam PBM. 

Siklus Pertama 

Fase 1: 
Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. 
 
Fase 2: 
Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan praktik pada 
materi yang terdapat di modul  
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Fase 3: 
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien.  
 
Fase 4: 
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas praktik mereka. 
 
Fase 5: 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 
atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 
 
Fase 6: 
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok. 
 
Siklus Kedua 
 
Refleksi  dari   siklus   pertama  selanjutnya guru  melaksanakan  
prosedur  sebagai berikut : 
 
Fase 1: 
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas mereka. Siswa sudah memulai menyusun 
portofolio 
 
Fase 2: 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 
atau masing-masing kelompok menunjukkan  hasil kerjanya berupa 
portofolio. 
 
Fase 3: 
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok. 
 

Siklus Ketiga 
 
Refleksi  dari   siklus   kedua selanjutnya  guru  melaksanakan  
prosedur  sama seperti siklus kedua : 
 
 
Fase 1: 
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas mereka. 
 
 
 



© http://guruvalah.20m.com 

 14 

 
 
Fase 2: 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 
atau masing-masing kelompok menunjukkan  hasil kerjanya berupa 
portofolio. 
 
Fase 3: 
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok. 
 

D. Pembentukan Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari siswa, guru / 

kolaborator meneliti menggunakan instrumen berupa : 

a. Catatan yang meliputi “persiapan, pelaksanaan dan penelitian “ 

b. Lembar evaluasi 

c. Lembar Observasi 

d. Angket 

E.  Analisa Dan Refleksi 

Data yang dicatat tiap langkah meliputi : 

1. Data hasil pemahaman materi belajar 

2. Data hasil minat belajar dalam melaksanakan tugas praktik membuat 

dataBase dengan Microsoft Access. Data di atas dianalisis secara 

berkala setiap langkah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang  

sebenarnya berdasarkan tujuan kegiatan belajar mengajar ( KBM ) 

yang hendak dicapai. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Accelerated Learning (A.L) atau percepatan belajar ini masih asing 

bagi siswa kelas XII AP SMK Samarinda, karena belum pernah dan dianggap 

bagi mereka seperti percepatan belajar yang terdapat di sekolah SD, SMP 

dan SMA yaitu lompat kelas, misalnya siswa SD hanya menempuh 5 tahun 

untuk menyelesaikan studinya karena dianggap mempunyai kemampuan 

belajar lebih cepat dari ukuran normal, atau siswa SMP menempuh 2 tahun 

untuk menyelesaikan studinya, siswa SMA dari kelas X naik ke kelas XII 

tanpa perlu belajar di kelas XI. Ini biasa disebut dengan kelas akselerasi.  

Tapi dalam penelitian ini adalah percepatan belajar yang mengacu 

pada kegiatan belajar yang menyenangkan, memberi minat dan motivasi 

sehingga siswa dapat menyelesaikan belajar lebih cepat dari alokasi waktu 

yang telah ditentukan. Dengan cara ini semua kompetensi dapat diserap oleh 

siswa tepat pada waktunya bahkan bisa   lebih cepat dari alokasi waktu yang 

telah ditentukan. Hal ini diterapkan dalam pelajaran  Ketrampilan Komputer 

dan Pengelolaan Informasi (KKPI) karena sering terjadinya materi pelajaran 

yang lambat dipelajari sehingga siswa ketinggalan materi pelajaran. Maka 

salah satu solusi adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif 

learning tipe STAD.  Dengan pembelajaran ini materi pelajaran dapat 

diselesaikan sesuai alokasi waktu dan bahkan bisa lebih cepat. 

Pertemuan pertama (2 jam pelajaran), peneliti menjelaskan pada 

siswa tentang cara belajar di ruang praktik untuk memperoleh pengalaman 

belajar,  seperti bagaimana dan cara belajar kooperatif learning, apa 

tujuannya, tatacara menggunakan bahan ajar berupa modul untuk belajar 
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praktik KKPI, tatacara mengerjakan tugas secara bersama, menyusun 

portofolio hasil kerja praktik, berdiskusi dan menyampaikan hasil pembahasan 

(mempresentasikan). Selanjutnya ditentukan kelompok kerja untuk praktik 

komputer di ruang komputer dan memulai untuk praktik secara kelompok. 

Pertemuan kedua (2 jam pelajaran): 

1.  Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

2.  Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan mengerjakan 

praktik yang terdapat pada modul 

4. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas praktik mereka. 

5.  Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok menunjukkan hasil kerjanya yang telah 

dibuat portofolio. 

6.  Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 

Pertemuan ketiga (2 jam pelajaran): 

Refleksi  dari   siklus   kedua guru  melaksanakan  prosedur  sama : 

1. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas praktik mereka. 

2. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 

atau masing-masing kelompok meunjukkan hasil kerjanya yang telah 

dibuat portofolio. 

3. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil 

belajar individu dan kelompok. 
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Angket siswa terhadap pelajaran KKPI  

 Diberikan sebelum memulai pembelajaran. Hasilnya siswa "Kurang 

Berminat". 

 Observasi aktivitas guru dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran diperoleh hasil:  "Sangat Baik". 

 Observasi minat siswa dalam belajar diperoleh hasil: cukup baik. 

Refleksi I 

Siswa sudah mulai terbentuk kelompok dan mencoba untuk menyesuaikan 

diri dengan kelompoknya untuk belajar bersama.  

Refleksi II 

Dari data observasi minat siswa dalam belajar Ketrampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi (KKPI) diperoleh hasil "Kurang Berminat" hal ini 

disebabkan karena dalam melaksanakan tugas secara kelompok, 

membuat portofolio dan mempresentasikan hasil pekerjannya kurang 

terbiasa. 

Refleksi III 

Dari data observasi minat siswa diperoleh hasil : "Berminat", hal ini karena 

siswa sudah lancar dan mulai bersemangat dalam belajar. Materi 

pelajaran dapat diselesaikan dari alokasi 6 jam diselesaikan rata-rata 

menjadi 5 jam pelajaran atau 80% lebih cepat dari alokasi yang telah 

ditentukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas XII 

AP SMK Negeri 1 Samarinda dengan menggunkan metode Kooperatif 

STAD ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Pada siklus pertama belum bisa 

mencapai hasil seperti yang diharapkan, karena siswa masih belum 

terbiasa. Setelah ada motivasi maka pada pelaksanaan siklus kedua 

dan ketiga ada perubahan yang sangat berarti ke arah yang sangat 

baik. Siswa sudah menunjukkan peningkatan minat dalam belajar 

Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI). 

2. Guru mampu mengelola pembelajaran menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD dengan baik, membuat siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Dari alokasi 6 jam diselesaikan rata-rata 

menjadi 5 jam pelajaran atau 80% lebih cepat dari alokasi yang telah 

ditentukan. 

3. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat mengubah pembelajaran 

dari fokus teacher center menjadi student centered. 

4. Respon siswa terhadap komponen kegiatan belajar mengajar yaitu 

berminat dan termotivasi mengikuti pembelajaran berikutnya jika 

digunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

5. Hasil belajar siswa yang diajar pembelajaran kooperatif tipe STAD 

lebih baik dari pada siswa yang diajar tidak menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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B.  Saran 

1. Diharapkan guru mengenalkan dan melatihkan keterampilan kooperatif 

sebelum atau selama pembelajaran agar siswa mampu menemukan 

dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. 

2. Perangkat yang dikembangkan dalam penelitian ini efektif digunakan 

dalam mengajarkan pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi (KKPI) yang berfokus pada praktik pengoperasian komputer, 

maka disarankan agar juga dikembangkan bagi sekolah-sekolah 

lainnya. 

3. Agar pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses 

berorientasi pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat berjalan, 

sebaiknya guru membuat perencanaan mengajar materi pelajaran, dan 

menentukan semua konsep-konsep yang akan dikembangkan. 
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Lampiran 1:   

 

JADWAL PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilaksanakan pada Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan rencana pelaksanaan sebagai 

berikut : 

No 
Minggu 

Ke 
Bulan Jenis Kegiatan Keterangan 

1 I Agustus Rapat Koordinasi dan  
penyusuanan 
Proposal 

 

2 II Agustus Pembekalan dan 
revisi proposal 

 

3 III Agustus Penyusunan 
Perangkat Penilaian 

 

4 IV Agustus Siklus I Pendahuluan  
5 I September Siklus langkah utama 

dan penilaian 
 

6 II September Sikklus II  
7 III September Analisis Data Hasil 

PTK 
 

8 IV September Penyusunan Laporan 
dan Makalah 

 

9 III Oktober Kegiatan Akhir  
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Lampiran 2 :      
 
 

BIODATA PENELITI  
 
Nama : Falah Yunus, M. Pd 
 
Tempat tangga lahir : Malang, 18 Juni 1965 
 
Jenis kelamin : LK 
 
Instansi : SMK Negeri 1 Samarinda 
 
Alamat  : Jl. Pahlawan No. 4  Samarinda 
 
Website sekolah : www.smkn1samarinda.sch.id 
 
Telpon  : (0541) 741995  
 
Alamat rumah : Sempaja Lestari Indah VIII  Blok B8 
   Samarinda, Kaltim 
  
Telpon : (0541) 251292 
  
HP : 0813450993365 
 
Website pribadi : guruvalah.20m.com 
 
Email : falsburgers@gmail.com 
 
Pengalaman : 1. Guru & Dosen 
   2. Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan 
   3. Wakil Kepala sekolah bidang Humas 
   4. Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum 
   5. Wakil Kepala Sekolah bidang Manajemen Mutu  
   6. Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Muhammadiyah  

       Pimpinan Wilayah Kalimantan Timur 

   7. Konsultan SMM ISO 9001 untuk  Pendidikan 
 
   Samarinda,  10 Oktober 2013 
    
   Saya, 
 
 
 
   Falah Yunus, M. Pd 
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Lampiran 3 : 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SMK NEGERI 1 SAMARINDA 

Mata Pelajaran :  Ketrampilan Komputer & Pengelolaan Informasi 

Kelas / Semester :  XII / 5 

Alokasi Waktu :  6 Jam Pelajaran @ 45 Menit 

Standar Kompetensi :  Mengoperasikan Software Aplikasi Basis Data 

Kompetensi Dasar :  Membuat Database 

Indikator :  Perintah-perintah pengelolaan File Document, seperti: 
membuat dokumen baru, membuka tabel, membuat 
queris, membuat form, mengatur form, mencetak, dan 
keluar dari program aplikasi dijalankan dengan benar 

 

I. Tujuan Pembelajaran  :   

Peserta didik memahami cara mengoperasikan software dataBase sesuai 

prosedur. 

 

II. Materi Ajar  : 

   Praktik membuet database penerimaan siswa baru : 

1. Membuat File Baru 

2. Membuat table 

3. Membuat Quries 

4. Membuat Form 

5. Mengatur Form 

6. Mengedit 

7. Keluar dari apliaksi 

 
III. Metode Pembelajaran  : 

1. Kooperatif Learning tipe STAD 

2. Pemberian tugas portofolio 

3. Diskusi 

4. Guru menjelaskan, menerangkan, dan menyimpulkan materi ajar. 

5. Siswa mencatat, bertanya, dan mengerjakan tugas sesuai dengan 

materi ajar yang diberikan oleh guru. 
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IV. Langkah-langkah Pembelajaran  : 

A. Kegiatan Awal  : 

1) Guru memberikan pertanyaan / pre test kepada siswa seputar 

materi dataBase. 

2) Siswa menjawab dengan pengertian dan pengetahuan dari mereka 

sendiri. 

B. Kegiatan Inti  : 

1) Guru memberikan penjelasan mengenai  :  arti tabel, queries, form. 

2) Siswa mendengarkan, menyimak, mencatat dan memberikan 

pertanyaan seputar materi yang diberikan oleh guru. 

3)  Membuat kelompok kerja praktik 1 komputer untuk 2 orang 

4)  Mengerjakan tugas yang terdapat di modul secara berkelompok 

sehingga terjadi kooperatif learning 

C. Kegiatan Akhir  : 

1) Guru memberikan kesimpulan dari semua materi yang telah 

diberikan. 

2) Guru memberikan tugas / tes kepada siswa seputar materi yang 

diberikan. 

3) Siswa menyimak kesimpulan yang diberikan oleh guru. 

4) Siswa mengerjakan tugas / tes yang diberikan oleh guru. 

 

V. Alat / Bahan / Sumber Belajar  : 

1. Falah Yunus, Modul KKPI Kompetensi Mengoperasikan Sofware 

Aplikasi Basis Data,  Samarinda: guruvalah.20m.com, 2013. 

VI. Penilaian  : 

1. Soal yang akan diberikan ke siswa beruap teori dan praktik  : 

A. Soal Teori 
1.  Apakah yang dimaksud dengan Program Microsof Access 

A. Program Aplikasi pengolah Kata 
B. Program Basisdata 
C. Program Grafik 
D.  Sistem Operasi 

1. Berikut  ini termasuk database  : 
A. Data Charater 
B. Data Numerik 
C. Data tanggal 
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D. Semua benar  
2. Berikut ini penulisan  nama field yang benar kecuali 

A. NamaSiswa 
B. Biaya_Gaji  
C. UpahPokok 
D. Gaji Pokok 

3. Untuk memulai membuka Microsof Access  komputer harus 
mempunyai sistem Operasi : 
A. Windows  
B. DOS 
C. Linux 
D. Semua salah 

4. Untuk Membuka jendela data Sheet dari tabel tersebut Anda dapat 
menjalankan perintah : 
A. Tekan Tombol Open  
B. Tekan Tombel Enter 
C. Klik Ganda pada nama tabel 
D. Semua Benar 

 

B. Soal Praktek 

  1. Kamu diminta untuk merancang tabel persediaan-barang setelah 
dirancang Kamu  dapat mengisi data seperti di bawah ini : 

No Jenis Barang Kode 
Harga 
Satuan 

Jumlah 
Stok Keterangan 

1  Kaca Spion  D01 Rp 15.000 50   

2  Tali Kopling   D02 Rp   5.600 40   

3  Kanvas Rem   D03 Rp 12.000 45   

4  Ban  D04 Rp 25.000 25   

a.  Ganti nama field Keterangan menjadi Ketr 
b.  Hapus nama field Ketr, tambah filed baru yaitu Sisa Stok 
dan Catatan 
c.  Sembunyikan field Kode dari tabel persediaan barang 

 
    2. Buat database yang filenya diberi nama Siswa, lalu buat tabel yang 

diberi nama Data_siswa, lalu buatlah beberapa field sebagai berikut: 

Field Name 
Data 
Type Description Field Size 

 NIS  Text  Nomor Induk Siswa 5 

 Nama  Text  Nama Siswa 25 

 Tgl_lahir 
 
Date/Time  Tanggal Lahir 

Medium 
Date 

 L/P  Text  Jenis Kelamin 1 

 Pr_keahlian  Text  Program Keahlian 15 

 Alamat  Text  Alamat 23 

 Kota  Text  Kota 15 

 Tlp  Text  Nomor Telpon 7 

a. Isikan data teman-teman di kelasmu sebanyak 20 siswa 
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b. Tentukan Nama sebagai Primary Key 
c. Cetak tabel data siswa tersebut 
d. Buka kembali database Siswa lalu buat formulir 

AutoForm: Tabular 
e. Beri Title Formulir “Data Siswa SMK Negeri 1”, jangan 

lupa sisipkan gambar (logo) sekolah  atau boleh gambar 
yang lain 

f. Urutkan (Sortir) nama siswa secara Ascending 
 

2. Skor yang diberikan berdasarkan PAN ( Penilaian Acuan Norma ) 

 

                Samarinda,    Juli 2013  

  Mengetahui     

Kepala Sekolah,                Guru, 

 

 

Suwar, S. Pd, M. Psi                           Falah Yunus, M. Pd 
NIP 19650404 198803 1 006 
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Lampiran 4 : 

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

NO 
JENIS 

KEGIATAN 

TAHUN 2013 

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Rapat 
Koordinasi 
Dan 
Penyusunan 
Proposal 

                    

2 Pembekalan 
Dan Refisi 
Proposal 

                    

3 Penyusunan 
Perangkat 
Penilaian 

                    

4 Siklus I 
Pendahuluan 
 

                    

5 Siklus II 
Langkah 
Utama dan 
Penilaian 

                    

6 Siklus III 
Langkah 
Utama dan 
Penilaian 

                    

7 Tabel Dan 
Analisa Data 
Hasil PTK 

                    

8 Penyusunan 
Laporan PTK 

                    

9 Kegiatan 
Terakhir 
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Lampiran 5. 
 

ANGKET MINAT SISWA  
TERHADAP PELAJARAN KKPI 

 
 

No Pernyataan 

SKALA 

Selalu Sering Jarang Tidak 

1 Saya senang mengikuti 
pelajaran KKPI 

    

2 Saya rugi bila tidak 
mengikuti pelajaran KKPI 

    

3 Saya merasa pelajaran 
KKPI bermanfaat 

    

4 Saya menyerahkan tugas 
KKPI tepat waktu 

    

5 Saya berusaha memahami 
pelajaran geografi 

    

6 
Saya bertanya jika kurang 

jelas 
    

7 Saya mengerjakan soal-
soal latihan di rumah 

    

8 Saya mendiskusikan materi 
pelajaran 

    

9 Saya berusaha memiliki 
Modul KKPI 

    

10 
Saya berusaha mencari 
bahan di perpustakaan 

    

Jumlah   16 12 

 
Keterangan 
Selalu             :  4 
Sering             : 3 
Jarang             : 2 
Tidak               : 1 
 
10-16              : Tidak berminat 
17-24              : Kurang berminat 
25-32              : Berminat 
33-40              : Sangat Berminat 
 
Kesimpulan : skor jumlah 28 : Berminat, siswa memiliki minat pada mata 
pelajaran KKPI
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Lampiran 6 
 

OBSERVASI MINAT SISWA 
Untuk mendapatkan informasi lengkap  

Tentang minat siswa selama belajar KKPI 
 

NO ASPEK YANG DINILAI 
PENILAIAN 

0 1 2 3 4 

1 
Mendengarkan / memperhatikan 
penjelasan guru 

     

2 
Giat melakukan tugas-tugas 
kelompok 

     

3 
Mengajukan pertanyaan / 
menanggapi pertanyaan 

     

4 
Dapat bekerja sama dalam 
kelompok 

     

5 Giat membaca buku/modul KKPI      

6 
Dapat berdiskusi tentang materi 
pada modul KKPI 

     

7 
Senang mengerjakan tugas di 
modul KKPI 

     

8 Membuat laporan portofolio      

Jumlah   8 12  

 
Keterangan Skala Penilaian 

0 : Tidak melakukan 
1 :  Dilakukan kurang baik 
2 :  Dilakukan cukup baik 
3 :  Dilakukan dengan baik 
4 :  Dilakukan sangat baik 
 
10-16              : Tidak berminat 
17-24              : Kurang berminat 
25-32              : Berminat 
33-40              : Sangat Berminat 

 
Kesimpulan : Jumlah skor 20, berarti siswa kurang berminat 
 
 
 
 
 

Pengamat 
 

 

 

Falah Yunus, M. Pd 
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Lampiran 7 
 

LEMBAR PENGAMATAN 
RENCANA DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Nama Sekolah 
Nama Guru 
Mata Pelajaran 
 
Tahun Pelajaran 

: 
: 
: 
 
: 

SMK Negeri1 Samarinda 
Falah Yunus, M. Pd 
Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 
Informasi (KKPI) 
2007/ 2013 

 

     Petunjuk beri tanda  pada kolom yang sesuai menurut anda ! 

NO ASPEK YANG DINILAI 
PENILAIAN 

1 2 3 4 

 Perencanaan :     

1 Membuat RP     

2 Menyesuakan bahan ajar     

3 Merumuskan tujuan ( indikator )     

4 Mengorganisasi materi     

5 Memilih media yang tepat     

6 Memilih sumber belajar     

7 Menyusun alat ukur     

 Jumlah    28 

 Pelaksanaan :     

1 Memotivasi     

2 Membentuk kelompok     

3 Memberi informasi / menjelaskan     

4 
Membantu siswa yang mengalami 
kesulitan 

    

5 Membantu siswa dalam belajar     

6 
Membantu siswa dalam membuat 
kesimpulan 

    

7 Membuat evaluasi     

 Jumlah   6 20 

 
Keterangan Skala Penilaian 

1: Tidak dilakukan 
2:  Dilakukan cukup baik 
3:  Dilakukan dengan baik 
4:  Dilakukan sangat baik 
 

Kesimpulan : Nilai 54/14 = 3,8 berarti guru telah membuat Perencanaaan dan 
Pelaksanaan Pembelajaran kategori "sangat baik" 
 
 
Lampiran 8: 

Pengamat 
 
 

Suwar, S. Pd, M. Psi 
NIP  
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ACCELERATED LEARNING PADA KOLOMPOK 

Model Pembelajaran Kooperatif Learning  

SISWA KELAS XII ADMINISTRASI PERKANTORAN  

Tahun Pelajaran 2013/2014 
       

No. 
Urut 

Nama L/P Klp 
Alokasi Waktu % 

Waktu Penyelesaian Acc. Learning 

1 AGUSTINAWATI MENDAN P 
1 6 5 83 

2 AJI RIA RISNA KIRANA P 

3 ANDRIYANI P 
2 6 5 83 

4 ANGISTIA DEVI P 

5 ARDALENA P 
3 6 5 83 

6 CHARLIDYA MIRANTI ASWAR P 

7 DAMAYANTI P 
4 6 4 67 

8 DINA PURWANTI SAPUTRI P 

9 EKA HUTRI HANDAYANI P 
5 6 5 83 

10 ERNA SUSILOWATI P 

11 EVA ANDRIYANI P 
6 6 6 100 

12 EVI TASARI P 

13 FERANITA P 
7 6 5 83 

14 IKA ABRIANI P 

15 KHAIRATUN HISAN P 
8 6 4 67 

16 KRISSUMARYANTI P 

17 LESTARI P 
9 6 4 67 

18 LIA NURAINI ZULKARNAIN P 

19 LISWATI P 
10 6 6 100 

20 MALIDA SARI P 

21 MARDINA P 
11 6 5 83 

22 MERIANI P 

23 NORLAILA P 
12 6 4 67 

24 NURHASANAH P 

25 NURNA NINGSIH P 
13 6 4 67 

26 RANI TRIANDA P 

27 RENI HAIRANI P 
14 6 4 67 

28 RENI YANTI P 

29 RIA LESTARI P 
15 6 5 83 

30 RIRI NOVIA P 

31 ROBIYATUL ADAUWIYAH P 
16 6 5 83 

32 SISTIO FEBRYANA P 
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33 SITI MUNAWAROH P 
17 6 5 83 

34 SUNARNI P 

35 SURYANI P 

18 6 5 83 36 WINDA SARI P 

37 YUNITA THIEZAR ANSYARA P 

  
Rata-rata Accelerated Learning (Percepatan 
Belajar)   80 
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Lampiran 9.    
 

DAFTAR NILAI 

Model Pembelajaran Kooperatif Learning  

Mata pelajaran : KKPI 

SISWA KELAS XII ADMINISTRASI PERKANTORAN  

Tahun Pelajaran 2013/2014 

No. 
Urut 

Nama 
Nilai Nilai Rata2 

Ulangan Portofolio Nilai 

1 AGUSTINAWATI MENDAN 75 82 79 

2 AJI RIA RISNA KIRANA 80 82 81 

3 ANDRIYANI 82 82 82 

4 ANGISTIA DEVI 75 82 79 

5 ARDALENA 78 85 82 

6 CHARLIDYA MIRANTI ASWAR 90 85 88 

7 DAMAYANTI 75 75 75 

8 DINA PURWANTI SAPUTRI 76 76 76 

9 EKA HUTRI HANDAYANI 83 83 83 

10 ERNA SUSILOWATI 83 83 83 

11 EVA ANDRIYANI 85 85 85 

12 EVI TASARI 86 80 83 

13 FERANITA 85 85 85 

14 IKA ABRIANI 87 87 87 

15 KHAIRATUN HISAN 78 78 78 

16 KRISSUMARYANTI 79 80 80 

17 LESTARI 84 84 84 

18 LIA NURAINI ZULKARNAIN 82 82 82 

19 LISWATI 82 82 82 

20 MALIDA SARI 80 80 80 

21 MARDINA 80 80 80 

22 MERIANI 78 80 79 

23 NORLAILA 85 85 85 

24 NURHASANAH 85 85 85 

25 NURNA NINGSIH 82 82 82 

26 RANI TRIANDA 77 82 80 

27 RENI HAIRANI 78 79 79 

28 RENI YANTI 79 79 79 

29 RIA LESTARI 80 80 80 

30 RIRI NOVIA 81 81 81 
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31 ROBIYATUL ADAUWIYAH 82 82 82 

32 SISTIO FEBRYANA 82 82 82 

33 SITI MUNAWAROH 80 80 80 

34 SUNARNI 80 80 80 

35 SURYANI 78 80 79 

36 WINDA SARI 78 80 79 

37 YUNITA THIEZAR ANSYARA 79 80 80 

  Rata-Rata Nilai      81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


