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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan materi 
permodalan usaha bagi siswa kelas XII TKJ, memberikan pengajaran yang efektif 

serta meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 
kooperatif STAD dalam pembelajaran materi permodalan usaha bagi siswa kelas 

XII TKJ serta meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Februari hingga Maret 2016. Pembelajaran melalui pendekatan model 
pembelajaran kooperatif STAD memiliki pengaruh yang positif pada 

pembelajaran kewirausahaan dengan materi permodalan usaha. Dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan prestasi 

hasil belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan prosentase ketuntasan hasil 
belajar siswa pada setiap siklusnya, yaitu pada siklus I sebesar 75% dan pada 
siklus II sebesar 90,63%. Model pembelajaran kooperatif STAD mempunyai 

pengaruh yang positif, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil wawancara dengan beberapa siswa, rata-rata jawaban 

siswa menyatakan bahwa mereka tertarik dan berminat dengan model 
pembelajaran kooperatif STAD. 
 

Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif, STAD, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan perlu adanya 

penelitian  agar didapatkan  pembelajaran yang paling efektif untuk digunakan 
baik pada kesempatan yang sekarang maupun yang akan datang.  

Pada kesempatan ini peneliti mengadakan penelitian tentang rendahnya 
penguasaan siswa pada materi permodalan usaha dan yang menjadi fokus pada 
penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

permodalan usaha. 
Menurunnya minat belajar siswa menjadi permasalahan yang serius bagi 

guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Guru dituntut pandai 
menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat belajar 
siswa. Guru juga harus memahami kendala-kendala selama proses pembelajaran 

berlangsung dikelas. Kendala-kendala yang biasanya ditemukan antara lain adalah 
siswa merasa malas, mengantuk, melamun, atau terkadang siswa suka mengobrol 

sendiri. 
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Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah metode 
ceramah. Guru menyampaikan materi kepada siswa, kemudian siswa mencatat apa 
yang disampaikan oleh guru. Siswa juga lebih sering mengerjakan soal-soal yang 

ada di Lembar Kerja Siswa (LKS). Metode dan cara pengajaran yang monoton 
seperti ini terkadang yang menyebabkan siswa merasa bosan sehingga 

menurunkan minat belajar siswa. Untuk itu perlu dilakukan perubahan metode 
dalam proses belajar mengajar, yaitu perubahan paradigma dari Teacher Centered 
menjadi Student Centered sehingga siswa tidak hanya belajar terbatas pada teori 

tetapi siswa juga dapat menggunakan segala potensi yang mereka miliki untuk 
mengembangkan kemampuan siswa dengan lebih baik lagi.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu proses 
belajar mengajar adalah dengan metode pembelajaran koperatif model STAD. 
Pembelajaran koperatif model STAD adalah suatu model pembelajaran dimana 

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam proses 
belajar mengajar. Pada pembelajaran kooperatif model STAD ini semua potensi 

yang dimiliki siswa dapat terlibat langsung dalam proses belajar mengajar dan 
potensi ini juga bisa untuk mengembangkan kemampuan siswa.  
 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah melalui model pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan 
hasil belajar kewirausahaan materi permodalan usaha bagi siswa kelas XII  TKJ 
di SMK Negeri 2 Bojonegoro ? 

2. Apakah strategi pembelajaran kooperatif STAD merupakan pembelajaran yang 
efektif untuk mengajarkan materi permodalan usaha bagi siswa kelas XII  TKJ 

di SMK Negeri 2 Bojonegoro ? 
 
Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pada penelitian yang dilakukan pada kelas XII TKJ di SMK 
Negeri 2 Bojonegoro ini adalah : 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII TKJ SMK Negeri 2 Bojonegoro 
pada materi permodalan usaha dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif STAD. 

2. Mencari pengajaran yang efektif untuk mengajarkan materi permodalan usaha 
bagi siswa kelas XII TKJ. 

 
KAJIAN PUSTAKA  

Metode Pembelajaran Student Team Achievement Divisions 

Istilah pembelajaran kooperatif berasal dari bahasa Inggris yaitu 
“Cooperative Learning”. Dalam sebuah kamus Inggris-Indonesia, cooperative 

berarti kerjasa dan Learning berarti pengetahuan atau pelajaran (Hassan S & 
Echols J.M, 1987:67, dalam Ruhadi:2008). Karena berhubungan dengan proses 
belajar mengajar, maka istilah Cooperative Learning tersebut diartikan dengan 

pembelajaran kooperatif.  
Model pembelajaran STAD termasuk model pembelajaran kooperatif. 

Semua model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas, 
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struktur tujuan dan struktur penghargaan. Dalam proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran kooperatif siswa didorong untuk bekerjasama pada suatu 
tugas bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Tujuan model pembelajaran kooperaif 
adalah prestasi belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima 

berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial.  
Menurut  Nur Citra Utomo dan C. Novi Primiani (2009: 9), “STAD 

didesain untuk memotivasi siswa-siswa supaya kembali bersemangat dan saling 

menolong untuk mengembangkan keterampilan yang diajarkan oleh guru”.  
Menurut Mohamad Nur (2008: 5), pada model ini siswa dikelompokkan dalam tim 

dengan anggota 4 siswa pada setiap tim. Tim dibentuk secara heterogen menurut 
tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku.  

Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu 

metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik 
untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas, 

STAD juga merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif.  
Pembelajaran kooperatif tipe STAD di kembangkan oleh Robert E. Slavin, 

dimana pembelajaran tersebut mengacu pada belajar kelompok peserta didik. 

Dalam satu kelas peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan 
anggota empat sampai lima orang, setiap kelompok haruslah heterogen. Metode 

STAD merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan 
teori Psikologi sosial. 

Dalam teori ini sinergi yang muncul dalam kerja kooperatif menghasilkan 

motivasi yang lebih daripada individualistik dalam lingkungan kompetitif. Kerja 
kooperatif meningkatkan perasaan positif satu dengan lainnya, mengurangi 

keterasingan dan kesendirian, membangun hubungan dan menyediakan pandangan 
positif terhadap orang lain. Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri lima 
komponen utama, yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, kuis, skor 

pengembangan dan penghargaan kelompok 
Model STAD juga mempunyai beberapa kelebihan antara lain didasarkan 

pada prinsip bahwa para siswa bekerja bersama-sama dalam belajar dan 
bertanggung jawab terhadap belajar teman-temannya dalam tim dan juga dirinya 
sendiri, serta adanya penghargaan kelompok yang mampu mendorong para siswa 

untuk kompak, setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menunjang 
timnya mendapat nilai yang maksimum sehingga termotivasi untuk belajar.  

Model STAD memiliki dua dampak sekaligus pada diri para siswa yaitu 
dampak instruksional dan dampak sertaan. Dampak instruksional yaitu penguasaan 
konsep dan ketrampilan, kebergantungan positif, pemrosesan kelompok, dan 

kebersamaan. Dampak sertaan yaitu kepekaan sosial, toleransi atas perbedaan, dan 
kesadaran akan perbedaan. 

Kutipan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif mempunyai 
keistimewaan-keistimewaan, yaitu setiap anggota kelompok diberi tugas, adanya 
interaksi langsung antar siswa, siswa dilarang belajar untuk dirinya sendiri dan 

teman satu kelompok, guru membantu siswa mengembangkan keterampilan 
seseorang dalam kelompok kecil dan guru berinteraksi dengan siswa jika 

diperlukan. 
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Kelebihan Model Pembelajaran Koopertaif Tipe STAD adalah dapat 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya 
dan membahas suatu masalah. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah. Dapat 
mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. 

Dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu dan 
kebutuhan belajarnya. Para siswa lebih aktif bergabung dalam pelajaran mereka 
dan mereka lebih aktif dalam diskusi. Dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan rasa menghargai, menghormati pribadi temannya, 
dan menghargai pendapat orang lain.  

Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD yaitu kerja 
kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin dan mengarahkan 
mereka yang kurang pandai dan kadang-kadang menuntut tempat yang berbeda 

dan gaya-gaya mengajar berbeda. Adanya perpanjangan waktu karena 
kemungkinan besar tiap kelompok belum dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu 

yang ditentukan sampai tiap anggota kelompok memahami kompetensinya. Jika 
ditinjau dari sarana kelas, maka untuk membentuk kelompok kesulitan mengatur 
dan mengangkat tempat duduk. Hal ini karena tempat duduk yang terlalu berat. 

Guru kurang maksimal dalam mengamati belajar kelompok secara bergantian. 
Guru dituntut bekerja cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang telah dilakukan, antara lain koreksi pekerjaan siswa, 
menentukan perubahan kelompok belajar. Memerlukan waktu dan biaya yang 
banyak untuk mempersiapkan dan kemudian melaksanakan pembelajaran 

kooperatif tersebut. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk peserta didik 
sehingga sulit mencapai target kurikulum. Membutuhkan kemampuan khusus guru 

sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif. Menuntut 
sifat tertentu dari peserta didik, misalnya sifat suka bekerja sama.  
 

Asumsi Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  

1. Pengajaran 

Tujuan utama dari pengajaran ini adalah guru menyajikan materi 
pelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Setiap awal dalam pembelajaran 
kooperatif tipe STAD selalu dimulai dengan penyajian kelas.  

Penyajian tersebut mencakup pembukaan, pengembangan dan latihan 
terbimbing dari keseluruhan pelajaran dengan penekanan dalam penyajian 

materi pelajaran. 
2. Pembukaan 

a. Guru menyampaikan pada siswa apa yang hendak mereka pelajari dan 

mengapa hal itu penting. Timbulkan rasa ingin tahu siswa dengan 
demonstrasi yang menimbulkan teka-teki, masalah kehidupan nyata, atau 

cara lain. 
b. Guru dapat menyuruh siswa bekerja dalam kelompok untuk menemukan 

konsep atau merangsang keinginan mereka pada pelajaran tersebut.  

c. Ulangi secara singkat ketrampilan atau informasi yang merupakan syarat 
mutlak. 
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3. Pengembangan 
a. Kembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan dipelajari 

siswa dalam kelompok. 

b. Pembelajaran kooperatif menekankan, bahwa belajar adalah memahami 
makna bukan hapalan. 

c. Mengontrol pemahaman siswa sesering mungkin dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan. 

d. Memberi penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut benar atau 

salah. 
e. Beralih pada konsep yang lain jika siswa telah memahami pokok 

masalahnya. 
4. Latihan Terbimbing 

a. Menyuruh semua siswa mengerjakan soal atas pertanyaan yang diberikan.  

b. Memanggil siswa secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan soal. 
Hal ini bertujuan supaya semua siswa selalu mempersiapkan diri sebaik 

mungkin. 
c. Pemberian tugas kelas tidak boleh menyita waktu yang terlalu lama. 

Sebaiknya siswa mengerjakan satu atau dua masalah (soal) dan langsung 

diberikan umpan balik. 
5. Belajar Kelompok 

Selama belajar kelompok, tugas anggota kelompok adalah menguasai 
materi yang diberikan guru dan membantu teman satu kelompok untuk 
menguasai materi tersebut. Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan 

untuk melatih ketrampilan yang sedang diajarkan untuk mengevaluasi diri 
mereka dan teman satu kelompok. 

Pada saat pertama kali guru menggunakan pembelajaran kooperatif, 
guru juga perlu memberikan bantuan dengan cara menjelaskan perintah, 
mereview konsep atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya langkah- langkah 

yang dilakukan guru sebagai berikut : 
a. Mintalah anggota kelompok memindahkan meja / bangku mereka bersama-

sama dan pindah kemeja kelompok. 
b. Berilah waktu lebih kurang 10 menit untuk memilih nama kelompok.  
c. Bagikan lembar kegiatan siswa. 

d. Serahkan pada siswa untuk bekerja sama dalam pasangan, bertiga atau satu 
kelompok utuh, tergantung pada tujuan yang sedang dipelajari. Jika mereka 

mengerjakan soal, masing-masing siswa harus mengerjakan soal sendiri 
dan kemudian dicocokkan dengan temannya. Jika salah satu tidak dapat 
mengerjakan suatu pertanyaan, teman satu kelompok bertanggung jawab 

menjelaskannya. Jika siswa mengerjakan dengan jawaban pendek, maka 
mereka lebih sering bertanya dan kemudian antara teman saling bergantian 

memegang lembar kegiatan dan berusaha menjawab pertanyaan itu.  
e. Tekankan pada siswa bahwa mereka belum selesai belajar sampai mereka 

yakin teman-teman satu kelompok dapat mencapai nilai sampai 100 pada 

kuis. Pastikan siswa mengerti bahwa lembar kegiatan tersebut untuk belajar 
tidak hanya untuk diisi dan diserahkan. Jadi penting bagi siswa mempunyai 

lembar kegiatan untuk mengecek diri mereka dan teman-teman 
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sekelompok mereka pada saat mereka belajar. Ingatkan siswa jika mereka 
mempunyai pertanyaan, mereka seharusnya menanyakan teman 
sekelompoknya sebelum bertanya guru.  

f. Sementara siswa bekerja dalam kelompok, guru berkeliling dalam kelas. 
Guru sebaiknya memuji kelompok yang semua anggotanya bekerja dengan 

baik, yang anggotanya duduk dalam kelompoknya untuk mendengarkan 
bagaimana anggota yang lain bekerja dan sebagainya.  

6. Kuis 

Kuis dikerjakan siswa secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk 
menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam 

kelompok. Hasil kuis digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan 
disumbangkan dalam nilai perkembangan kelompok.  

7. Penghargaan Kelompok 

Langkah pertama yang harus dilakukan pada kegiatan ini adalah 
menghitung nilai kelompok dan nilai perkembangan individu dan memberi 

sertifikat atau penghargaan kelompok yang lain. Pemberian penghargaan 
kelompok berdasarkan pada rata-rata nilai perkembangan individu dalam 
kelompoknya. 

Adapun langkah- langkah penggunaan model pembelajaran tipe STAD 
a. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen.  

b. Guru menyajikan pelajaran. 
c. Guru memberi tugas pada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-

anggota kelompok 

d. Peserta didik yang bisa mengerjakan tugas/soal menjelaskan kepada 
anggota kelompok lainnya sehingga semua anggota dalam kelompok itu 

mengerti. 
e. Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Pada saat 

menjawab kuis/pertanyaan peserta didik tidak boleh saling membantu.  

f. Guru memberi penghargaan (rewards) kepada kelompok yang memiliki 
nilai/poin tertinggi. 

g. Guru memberikan evaluasi.  
h. Penutup. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Tempat Penelitian 

Subyek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XII TKJ SMK 
Negeri 2 Bojonegoro tahun pelajaran 2015–2016. Adapun jumlah siswa yang 
menjadi subjek penelitian adalah 32 siswa. Kegiatan PTK dilaksanakan pada mata 

pelajaran Kewirausahaan dengan materi permodalan usaha. Penelitian tindakan 
kelas ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2016. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di S MK 
Negeri 2 Bojonegoro. 
 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian melalui langkah- langkah sebagai berikut 

yaitu melalui angket, observasi, dokumentasi, wawancara dan catatan lapangan. 
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Teknik Analisis Data 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk mengetahui 
keberhasilan pembelajaran dalam hal perolehan nilai dan keaktifan belajar siswa. 

Diharapkan pada akhir kegiatan, guru bisa meningkatkan hasil belajar siswa 
dengan baik. Oleh sebab itu guru perlu menentukan teknik analisis data. Teknik 

analisis data adalah membandingkan data tahap awal, siklus 1, dan siklus 2. Jika 
diperoleh tahap awal < siklus 1 < siklus 2 maka penelitian tersebut dianggap 
berhasil.Selain itu digunakan analisis terhadap hasil belajar, apabila ketuntasan 

belajar siswa kelas XII TKJ SMK Negeri 2 Bojonegoro pada akhir penelitian ini 
meningkat hingga lebih dari 85% maka siswa telah mencapai nilai diatas batas 

ketuntasan minimal.   
 
Prosedur Penelitian Tiap Siklus  

Sebelum mengadakan tindakan pada penelitian ini ,maka peneliti 
mengadakan observasi cara mengajar guru dalam kelas serta mencari data 

kemampuan awal penguasaan materi permodalan usaha dari siswa. 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya pada penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan dalam 2 siklus namun bila dari dari dua siklus yang 

direncanakan masih terdapat masalah yang harus dipecahkan maka dapat 
dilanjutkan dengan siklus berikutnya.  

Pelaksanaan prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 
sebagai berikut : 
1. Deskripsi Siklus I 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari perencanaan pembelajaran (RPP, LKS, soal tes formatif 
serta alat – alat pembelajaran yang mendukung) 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan 
dikelas XII TKJ SMK Negeri 2 Bojonegoro Tahun Pelajaran 2015/2016 

dengan jumlah siswa 32 anak pada mata pelajaran kewirausahaan dengan 
materi permodalan usaha menggunakan metode pembelajaran kooperatif 
STAD. Kegiatan pembelajaran secara singkat dapat dilihat dari deskripsi 

kegiatan berikut : 
1. Pada awal pembelajaran guru terlebih dulu mengecek kesiapan siswa. 

2. Memberi apersepsi, yaitu mengaitkan materi yang akan dibahas 
dengan kehidupan sehari – hari untuk meningkatkan motivasi siswa 
terhadap pentingnya materi pembelajaran.  

3. Penyampaian materi dan tujuan pembelajaran 
4. Siswa membentuk kelompok 

5. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dengan bantuan referensi  
6. Evaluasi Memberika evaluasi berupa tes formatif I pada siswa untuk 

mengetahui pemahaman siswa berkaitan dengan materi permodalan 

usaha. Adapun data hasil penelitian pada siklus 1 adalah sebagai 
berikut : 
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Berdasarkan tabel terlampir dijelaskan bahwa dengan 
menerapkan metode pembelajaran kooperatif STAD diperoleh nilai 
rata – rata prestasi belajar siswa 79,63 dan ketuntasan belajar mencapai 

75 % atau 24 siswa dari 32 siswa sudah tuntas. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa pada siklus 1 secara klasikal siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar, karena ketuntasan belajar siswa terhadap 
materi permodalan usaha hanya 75 % lebih kecil dari prosentase yang 
dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih 

merasa baru dan belum mengerti dengan metode pembelajaran 
kooperatif STAD. 

c. Tahap Observasi Tindakan 
Kegiatan pengamatan (observasi) dilakukan bersamaan dengan 

tindakan Fokus observasi yaitu proses kegiatan belajar siswa. Aktivitas-

aktivitas yang diamati meliputi respon aktif yang diberikan siswa dalam 
proses diskusi. Dalam mengamati keaktifan siswa, guru menggunakan 

perangkat observasi. 
d. Tahap Refleksi 

Dari hasil observasi dan tindakan yang tealh dilakukan, guru tidak 

menggunakan media pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat 
belajar siswa sehingga pelaksanaan pembelajaran kooperatif STAD kurang 

maksimal. Terbukti hasil pembelajaran siswa belum memenuhi target yang 
dicapai. Alternatif perbaikan pembelajaran ini adalah pemanfaatan media 
dalam proses pembelajaran pada siklus II 

2. Deskripsi siklus II 
a. Tahap Perencanaan Tindakan 

1. Mempersiapkan fasilitas dan sarana yaitu dengan membuat kelompok 
siswa dengan penyebaran siswa yang menguasai materi awal yaitu 
materi yang telah disampaikan pada siklus I. 

2. Membuat pengurus pada masing–masing kelompok mencakup 
fasilitator, pencatat, juru bicara dan pengatur waktu.  

3. Membuat bahan ajar yang akan disampaikan pada masing-masing 
kelompok.untuk didiskusikan. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

1. Pra pembelajaran, yaitu persiapan kegiatan perbaikan pembelajaran 
yang meliputi kegiatan persiapan perangkat pembelajaran, daftar nilai, 

lembar observasi, media pembelajaran, sumber pembelajaran dan 
hadiah 

2. Kegiatan pembelajaran secara singkat dapat dilihat dari deskripsi 

kegiatan berikut: 
a. Memberi apersepsi untuk meningkatkan motivasi siswa terhadap 

pentingnya materi pembelajaran. 
b. Penyampaian materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
c. Menjelaskan langkah – langkah pembelajaran 

d. Siswa membentuk kelompok seperti siklus 1 
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e. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok dan dilakukan juga 
kegiatan tanya jawab dengan bantuan referensi dan media 
pembelajaran 

f. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi 
yang belum jelas 

g. Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan bantuan guru 
3. Memberika evaluasi berupa tes formatif II pada siswa untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus II 
adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan tabel terlampir dijelaskan bahwa dengan 
menerapkan metode pembelajaran kooperatif STAD diperoleh nilai 
rata – rata prestasi belajar siswa 83,06 dan ketuntasan belajar mencapai 

90,63 % atau 29 siswa dari 32 siswa sudah tuntas. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa pada siklus II secara klasikal siswa telah 

mencapai ketuntasan belajar. Hasil dari siklus II mengalami 
peningkatan lebih baik dari siklus I. Hal ini dipengaruhi adanya media 
pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar dalam menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif STAD yang membuat siswa menjadi 
lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih 

mudah dalam memahami materi yang telah diberikan.  
c. Tahap Observasi Tindakan 

Kegiatan pengamatan (observasi) dilakukan bersamaan dengan 

tindakan Fokus observasi yaitu proses kegiatan belajar siswa. Aktivitas-
aktivitas yang diamati meliputi respon aktif siswa, serta pengaruh media 

pembelajaran dalam meningkatkan ketertarikan siswa dalam proses belajar 
mengajar. 

d. Tahap Refleksi 

Dari refleksi siklus II ini menuntut siswa untuk melakukan 
perbaikan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus II peneliti 

telah menggunakan media pembelajaran. Hal ini membawa efek yang 
positif bagi siswa yaitu siswa lebih bersemangat dalam belajar dan siswa 
lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. 

Dengan digunakannya media ini tidak muncul lagi kendala sehingga 
prestasi belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa 

telah memenuhi target yang telah diinginkan sehingga siklus pembelajaran 
dalam penelitian ini diakhiri.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Pra Siklus  

Sebelum penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan, maka peneliti 
mengadakan observasi dan pengumpulan data dari kondisi awal kelas yang akan 
diberi tindakan, yaitu kelas XII TKJ SMK Negeri 2 Bojonegoro, tahun pelajaran 

2015–2016. Pengetahuan awal ini perlu diketahui agar kiranya penelitian ini sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, apakah benar kiranya kelas ini perlu 

diberi tindakan yang sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu 
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penggunaan model pembelajaran kooperatif STAD untuk meningkatkan hasil 
belajar kewirausahaan materi permodalan usaha.  

Untuk mengungkap kondisi awal dari kelas yang menjadi objek tindakan 

kelas ini maka peneliti melakukan langkah–langkah sebagai berikut : 
1. Perencanaan 

Untuk mengetahui kondisi awal dari kelas XII TKJ SMK Negeri 2 
Bojonegoro  tahun 2015–2016 maka peneliti merencanakan observasi langsung 
pada pengajaran yang dilakukan oleh guru pengajar kewirausahaan pada saat 

mengajarkan materi permodalan usaha. 
Observasi langsung pada pengajaran yang dilakukan guru dilakukan 

untuk mengetahui model pembelajaran yang digunakan oleh guru pengajar saat 
menyampaikan materi permodalan usaha. 

Peneliti membantu guru pengajar menyiapkan alat tes yang akan 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kemapuan penguasaan awal materi 
permodalan usaha dari siswa.  

2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan untuk mengukur kemampuan awal siswa dilaksanakan 

pada tanggal 03 Februari 2016 di awali pembelajaran Kewirausahaan yang saya 

lakukan di kelas XII TKJ SMK Negeri 2 Bojonegoro yang mengajarkan 
permodalan usaha dengan menggunakan metode ceramah. Pada pembelajaran 

ini peneliti mengamati kejadian–kejadian yang terjadi secara rinci pada saat 
saya (peneliti) memaparkan materi permodalan usaha.   

Gambar 1. Situasi Pembelajaran dengan Metode Ceramah oleh Guru                  

 
Sumber : Dokumentasi Penulis (2016) 

Dalam menyampaikan materi permodalan usaha guru memerlukan waktu 1 

jam pelajaran dan 15 menit untuk pemberian contoh, selanjutnya guru memberikan 
posttest dengan menggunakan soal yang telah dirancang sebelumnya. 

Pada pelaksanaan ini peneliti dan guru pengajar bersama–sama mengawasi 

kerja siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan, sehingga keakuratan dari hasil 
pengawasan dapat dipertanggung jawabkan. 

Pada pelaksanaan posttest ini siswa mengerjakan soal yang diberikan 
selama   30 menit. 
 

Hasil Pengamatan 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa pada 

pengajaran yang dilakukan, guru masih menggunakan cara pengajaran yang  
tradisional yaitu guru sebagai pusat pembelajaran dan pengajaran materi 
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permodala usaha tersebut diajarkan dengan menggunakan metode ceramah. Pada 
pembelajaran berlangsung terlihat siswa asyik dengan kegiatannya sendiri yang 
tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan guru. Justru masih terlihat 

anak–anak yang bermain–main dengan temannya tanpa memperdulikan apa yang 
disampaikan oleh guru pengajar.  

Dan dari hasil pengerjaan siswa pada alat tes yang telah dirancang oleh 
guru setelah diadakan koreksi maka didapatkan hasil yang kurang memuaskan. 
Hasil koreksi  tes awal dari  32 siswa didik yang ada di kelas tersebut didapatkan 

hasil, 4 siswa mendapatkan nilai kurang dari 70,6 siswa mendapatkan nilai antara 
70 hingga 75, sedangkan siswa yang telah tuntas atau mendapatkan nilai diatas 

batas ketuntasan minimal 76 ada 22 siswa. Dari paparan hasil nilai yang 
didapatkan siswa maka tampak bahwa yang mencapai ketuntasan belajar hanya 
68,75 %. 

 
Refleksi 

Dari kondisi awal yang ada tersebut maka perlu diadakan suatu tindakan 
untuk mengangkat kemampuan penguasaan materi permodalan usaha dari siswa 
kelas XII TKJ SMK Negeri 2 Bojonegoro. 

Berdasarkan tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap siswa, 
terungkap bahwa siswa mempunyai kelemahan pada pengembangan skill 

pengerjaan suatu masalah permodalan usaha karena kurangnya siswa diberi 
kesempatan untuk berlatih dalam  menyelesaikan masalah–masalah, sehingga 
siswa minta untuk diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah sebelum guru 

pengajar menyelesaikannya. 
Bertolak dari kondisi awal tersebut maka peneliti merencanakan tindakan 

penelitian dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif STAD untuk 
meningkatkan hasil belajar kewirausahaan materi permodalan usaha di kelas XII 
TKJ dengan memperlakukan pembelajaran kooperatif STAD. 

 
Siklus I 

Pada akhir pengajaran, guru membagikan lembar kerja pada siswa. Setelah 
lembar kerja yang mengarahkan siswa untuk menemukan suatu masalah  
permodalan usaha dibagikan maka tampak siswa antusias dalam mengerjakan 

lembar kerja tersebut. 
Pada pengerjaan lembar kerja yang dibagikan ini tak terlihat adanya siswa 

yang bermain–main ataupun asyik mengerjakan pekerjaan yang lain, semuanya 
asyik dalam mengerjakan lembar kerja yang dibagikan.  

Pada pelaksanaan pengerjaan lembar kerja tersebut tampak adanya siswa 

yang mengalami hambatan dalam menyelesaikan bertanya pada teman 
terdekatnya, namun ada pula siswa yang mengalami hambatan dalam mengerjakan 

lembar kerja tersebut  langsung bertanya kepada peneliti dan guru pengajar. Pada 
pengerjaan lembar kerja ditemukan siswa yang belum memahami konsep dasar 
logaritma bahwa  
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Pada post test yang diberikan setelah dikoreksi oleh guru pengajar dan 
peneliti didapatkan hasil sebagai berikut : 

Dari 32 siswa yang ada, 1 siswa mendapatkan nilai kurang dari 70, 7 siswa 

mendapatkan nilai 70 sampai dengan 75, sedang 24 siswa telah mendapatkan nilai 
diatas batas tuntas, hal ini berarti 75 % siswa telah mampu. 

Dengan melihat titik lemah yang terjadi pada sebagian kecil siswa 
berkenaan konsep dasar permodalan usaha maka perlu diadakan penjelasan yang 
mendasar pada anak–anak yang mengalami hambatan dengan memanfaatkan 

teman yang telah memahami konsep dasar permodalan usahatersebut untuk 
menjelaskannya. 

Mendata siswa yang punya kemampuan lebih dan mampu untuk 
menyampaikan materi yang dikuasainya kepada temannya.  

Perlunya dibentuk kelompok–kelompok kecil yang terdiri dari 4 siswa, 

untuk berkolaborasi dalam belajar dan dipimpin oleh anak yang punya 
kemampuan lebih dan mempu menyampaikan materi yang dikuasainya. Perlu 

dibuat suatu catatan–catatan dasar yang siswa sering salah dalam mengartikan 
seperti menganalisis modal usaha untuk ditindak lanjuti pada tindakan berikutnya.  
 

Siklus II 

Pada pelaksanaan siklus II ini tampak sekali bahwa siswa sangat antusias 

dalam mengerjakan tugas kelompok, semua siswa terlihat aktif bersama 
kelompoknya dalam menyelesaikan lembar kerja yang diberikan peneliti.  

Pada saat diskusi pembahasan materi yang diberikan satu kelompok untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain, kadang terlihat perbedaan pola berfikir dari 
masing–masing individu dalam menyampaikan ide pemecahan masalah yang 

diberikan. 
Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan setelah dikoreksi didapatkan hasil 

yang sesuai dengan indikator pencapaian hasil yang diharapkan karena dari 32 

siswa yang ada dalam kelas XII RPL tersebut hanya terdapat 4 siswa yang 
mendapatkan nilai dibawah batas ketuntasan minimal, sehingga prosentasi siswa 

yang telah tuntas adalah 90,63 %. 
Dari hasil evaluasi yang diberikan selama 1 jam pelajaran atau 45 menit 

tenyata 29 siswa telah mampu mendapatkan nilai di atas batas ketuntasan minimal 

namun masih terlihat kesalahan yang dibuat oleh siswa dikarenakan faktor 
kekurang telitian siswa dalam bekerja.  

Masalah skill dan kecermatan dalam mengambil langkah pengerjaan masih 
perlu ditingkatkan agar penguaasaan materi permodalan usaha dapat lebih baik 
lagi. 

Keaktifan dari siswa secara keseluruhan telah sesuai yang diharapkan oleh 
peneliti karena dalam mengerjakan lembar kerja secara kelompok ini 99% telah 

aktif dalam pembahasan lembar kerja yang diberikan.  
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Definisi Antar Siklus 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan mulai pemantauan keadaan awal 
hingga pelaksanaan tindakan pada siklus II maka dapat digambarkan seperti 

dibawah ini : 

No Indikator 
Persentasi yang dicapai 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Siswa dapat menjelaskan macam-macam 
modal 

68,75%   

2 Siswa dapat memahami cara menghitung 
RAB dan BEP 

 75,00%  

3 Siswa dapat memahami syarat-syarat dan 
sistematika pengajuan kredit 

  90,63% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

 

Pembahasan 

Dari tabel antar siklus diatas tampak adanya hasil dari masing–masing 
indikator yang harus dikuasai siswa setelah diberi tindakan mengalami 
peningkatan yang sangat luar biasa. Peningkatan hasil belajar materi permodalan 

usaha ini bila dilihat dari tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan pendapat 
Nur Citra Utomo dan C. Novi Primiani (2009: 9), STAD didesain untuk 

memotivasi siswa-siswa supaya kembali bersemangat dan saling menolong untuk 
mengembangkan keterampilan yang diajarkan oleh guru. Jika anak nyaman dalam 
belajarnya maka akan diperoleh hasil belajar yang baik. Dalam hal ini sebagian 

besar aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi 
pembelajaran, berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tugas. Dengan interaksi 

yang efektif dimungkinkan semua anggota kelompok dapat menguasai materi pada 
tingkat setara. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan selama dua siklus 
pada siswa kelas XII TKJ  SMK Negeri 2 Bojonegoro ini, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan, yaitu 1) Pembelajaran melalui pendekatan model 

pembelajaran kooperatif STAD memiliki pengaruh yang positif pada pembelajaran 
kewirausahaan dengan materi permodalan usah, 2) Dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif STAD dapat meningkatkan prestasi hasil belajar siswa 
yang ditandai dengan peningkatan prosentase ketuntasan hasil belajar siswa pada 
setiap siklusnya, yaitu pada siklus I sebesar 75 % dan pada siklus II sebesar 

90,63%, dan 3) Model pembelajaran kooperatif STAD mempunyai pengaruh yang 
positif, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

wawancara dengan beberapa siswa, rata – rata jawaban siswa menyatakan bahwa 
mereka tertarik dan berminat dengan model pembelajaran kooperatif STAD. 
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Saran 

Setelah mengadakan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 
selama dua siklus pada siswa kelas XII TKJ  SMK Negeri 2 Bojonegoro ini maka 

saran yang diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Guru dalam mengajar perlu memperhatikan paradigma-paradigma baru 

sehingga dalam mengajar tidak monoton.  
2. Guru perlu merancang pembelajaran dengan sebaik-baiknya dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi 

siswa yang akan diberi pelajaran.  
3. Guru dalam mengajar perlu menjadikan siswa sebagai jiwa dengan  potensi 

yang lebih , sehingga guru cukup sebagai fasilitator agar siswa dapat 
mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. 

4. Diharapkan guru menggunakan pembelajaran kooperatif STAD yang 

memberikan kebebasan belajar siswa untuk bekerjasama secara kelompok 
sehingga memberikan pengalaman belajar serta menumbuhkan semangat 

belajar siswa. sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa.  
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