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SARI 

Hargiyani, Anggar Physca. 2011. “ Upaya meningkatkan Hasil Belajar 

Memelihara Peralatan Kantor Melalui Jigsaw pada Siswa Kelas X AP 1 SMK 

Widya Praja Ungaran”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Kardoyo, M.Pd. II RR. Endang 

Sutrasmawati, S.H, M.M. 

Kata kunci  : Pembelajaran Kooperatif, Hasil Belajar, Model Jigsaw 

  Kegiatan utama dalam proses pendidikan di sekolah adalah kegiatan 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan penentu keberhasilan dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Selama ini pembelajaran di SMK Widya Praja 

Ungaran menggunakan model konvensional dalam proses pembelajarannya. Dari 

hasil observasi awal di SMK Widya Praja Ungaran diperoleh data bahwa 

pembelajaran Memelihara Peralatan Kantor di kelas X AP memiliki indikasi 
belajar yang rendah. Tercatat pada kelas X AP 1 ada 24 siswa dari 38 siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah KKM, yaitu 70. Itu berarti presentase ketuntasan 

klasikal sebesar 37%. Untuk meningkatkan hasil belajar Memelihara Peralatan 

Kantor pada siswa kelas X AP 1 SMK Widya praja Ungaran, maka dilakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pembelajaran kooperatif jigsaw. 

  Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AP SMK Widya Praja Ungaran. 

Prosedur penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua siklus, 

dimana setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah RPP untuk 

kelas treatment jigsaw dan kelas treatment konvensional, soal evaluasi tiap akhir 

siklus, lembar observasi siswa dan guru. 

  Hasil penelitian pada siklus 1 kelas dengan treatment jigsaw diperoleh 

rata-rata hasil belajar kognitif siswa sebesar 72,45 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 74% dan untuk hasil observasi siswa sebesar 70,8%. Kelas dengan 

treatment konvensional rata-rata hasil belajar kognitif siswa sebesar 70,71 dengan 

ketuntasan klasikal  sebesar 71% dan hasil observasi siswa sebesar 62,5%.  Rata-

rata hasil belajar siswa kelas dengan treatment jigsaw pada siklus 2 adalah sebesar 

80 dengan ketuntasan klasikal sebesar 95%, dan hasil observasi siswa sebesar 

89,5%. Sedangkan untuk kelas dengan treatment konvensional nilai rata-rata 

kognitifnya sebesar 73,23 dengan ketuntasan klasikal sebesar 83% dan hasil 

observasi siswa sebesar 75,51%. Kinerja guru kelas dengan treatment  jigsaw 

pada siklus 1 mencapai 61,36% dan siklus 2 mencapai 88,63%. Kinerja guru pada 

kelas konvensional siklus 1 mencapai 60,41% dan siklus 2 mencapai 81,3%. 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas X AP SMK Widya Praja Ungaran 

pada kompetensi dasar Memelihara Peralatan Kantor dengan menggunakan model 

Jigsaw. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: Guru 

meningkatkan komunikasi dengan siswa agar siswa dapat memahami materi lebih 
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dalam, Guru sebaiknya meningkatkan ketrampilan dalam mengelola kelas, 

sehingga ketika terjadi masalah dalam jumlah anggota dalam kelompok yang 

tidak sama maka guru dapat mengatasi siswa yang tidak aktif, Guru dapat 

mempertimbangkan model kooperatif jigsaw sebagai model yang tepat dalam 

pembelajaran AP di SMK Widya Praja Ungaran karena telah terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X AP  kompetensi dasar Memelihara 

Peralatan Kantor, Siswa diharapkan dapat lebih meningkatkan jiwa sosialnya 

terutama pada teman sekelas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa mempunyai peranan  penting 

bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan tempat 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas 

dalam konteks pendidikan adalah mutu output pendidikan yang mampu 

memenuhi harapan masyarakat, mampu menjawab tantangan perubahan. 

Kegiatan utama dalam proses pendidikan di sekolah adalah kegiatan 

belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan penentu keberhasilan dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Siswa yang belajar diharapkan mengalami 

perubahan yang baik dalam bidang pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, nilai 

dan sikap. Perubahan tersebut berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan alat untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai 

materi yang telah diajarkan oleh guru. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan di Indonesia dewasa ini sedang 

dihadapkan pada berbagai krisis yang perlu mendapatkan penanganan secepatnya, 

diantaranya berkaitan dengan relevansi atau kesesuaian antara pendidikan dan 

kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Pemerintah dalam hal ini merintis 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ), sebagai tindak lanjut pendidikan 

dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. KTSP merupakan kurikulum 

operasional yang pengembangannya diserahkan pada pemerintah daerah dan 
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satuan pendidikan. Menurut Nur’aini (2008:65),  tujuan KTSP dasar dan 

menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan berikut ini: 

1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan      

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 

2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

 

Untuk mempersiapkan siswa dalam menyongsong KTSP yang 

menekankan pada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh lulusan suatu 

jenjang pendidikan, perlu sekiranya seorang guru memberi bekal maksimal pada 

peserta didiknya termasuk kemampuan ketrampilan proses dan kemampuan 

hidup. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam 

mengelola proses pembelajaran dan lebih khusus lagi proses yang terjadi didalam 

kelas. Untuk itu pada saat mengikuti proses pembelajaran didalam kelas, 

diharapkan siswa dapat aktif sehingga siswa mudah memahami materi yang 

didapat dari guru. 

Menurut Slameto (2010:2) “belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan  seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Disadari atau tidak dalam satu kelas guru akan menjumpai 

perbedaaan kemampuan awal antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. 

Perbedaan ini misalnya dalam kemampuan belajar, cara belajar dan kepribadian 

masing-masing siswa. Setiap siswa memliki kemampuan yang beragam dalam 
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menyerap materi pelajaran. Hal tersebut yang mengakibatkan perbedaan hasil 

belajar siswa satu dengan siswa lainnya.  

Thorndike dalam Nasution ( 2010:4) mengemukakan bahwa: 

belajar akan lebih berhasil bila respons murid terhadap suatu stimulus 

segera disertai oleh rasa senang atau rasa puas merupakan pujian atau 

hadiah, yang disebut reinforcement. Reinforcement ini memperkuat 

hubungan antara S (stimulasi) dan R (response), sehingga hasil 

belajar menjadi permanen.  

 

Permasalahan tersebut menuntut guru untuk bisa lebih berinovasi dalam 

pembelajaran Administrasi Perkantoran dalam hal ini khususnya kompetensi dasar 

Memelihara peralatan kantor. Guru harus lebih berinovasi bukan hanya 

menyajikan materi-materi saja namun perlu juga disodori model pembelajaran 

yang kooperatif, yang disukai siswa dan dapat meningkatkan pemahaman siswa.  

 Memelihara peralatan kantor merupakan salah satu kompetensi dasar  dari 

mata diklat Mengelola Peralatan Kantor di SMK kelas X semester II. Memelihara 

peralatan kantor berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan agar peralatan kantor 

terpelihara dengan baik. Untuk itu, para pegawai harus dapat menguasai 

pemeliharaan peralatan kantor yang baik agar terhindar dari kecelakaan kerja. 

Pelajaran ini sangat penting untuk dikuasai oleh siswa SMK karena mereka 

nantinya diarahkan untuk dapat mempraktekan materi yang mereka dapat selama 

sekolah di dunia kerja. Bagi siswa SMK jurusan Administrasi Perkantoran ini, 

nantinya mereka akan berada di lingkungan kantor sehingga materi seperti 

Memelihara Peralatan Kantor sangat diperlukan pemahaman yang baik. Teori 

dalam materi Memelihara Peralatan Kantor harus dapat dikuasai dengan baik oleh 

siswa, sehingga pada saat prakteknya siswa akan dapat dengan mudah 

melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu 
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pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus semenarik mungkin  sehingga siswa 

berantusias mengikuti pembelajarannya.  

Siswa tidak bisa hanya disodorkan dengan metode konvensional seperti 

ceramah dan penugasan. Bagi siswa yang malas pasti akan bosan jika hanya 

mendengarkan. Mungkin bagi siswa yang aktif dan kreatif dia akan banyak 

bertanya dan mau mengulang pelajaran dirumah. Siswa yang banyak pasti akan 

mempunyai kepribadian dan kemampuan intelektual yang berbeda pula.  

Berdasarkan observasi awal di SMK Widya Praja Ungaran didapatkan 

hasil nilai ulangan harian pada Kompetensi Dasar Memelihara Peralatan Kantor 

yang menunjukkan bahwa masih banyak nilai yang berada dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 7,00. Hal 

ini dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.1: Data Hasil Belajar Siswa Kelas X AP SMK Widya Praja Ungaran 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Jumlah Siswa Tuntas 

Nilai KKM 

Jumlah Siswa tidak Tuntas 

Nilai KKM  

X AP 1 38 14 24 

X AP 2 36 16 20 

Sumber : SMK Widya Praja Ungaran Tahun ajaran 2009/2010 

Hal ini mungkin diakibatkan oleh guru yang kurang memberikan variasi  

pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode pembelajaran yang konvensional 

berupa ceramah dan pemberian tugas. Selain itu tidak didukungnya dengan sarana  

yang mendampingi belajar siswa di kelas, padahal untuk mata pelajaran 

mengelola peralatan kantor dan khususnya pada kompetensi dasar memelihara 

peralatan kantor diperlukan sarana yang menunjang, contohnya seperti mesin 

ketik manual, mesin ketik elektronik, telepon, faksimile dan mesin stensil.  
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Namun, di sekolah ini tidak tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan 

jumlah siswa yang ada. Jumlah untuk mesin ketik manual yaitu sebanyak 18 buah 

dan 5 diantaranya mengalami kerusakan, sedangkan untuk mesin ketik elektronik 

hanya ada 3 buah, telepon ada 2 buah dan yang bisa digunakan hanya 1. Untuk 

faksimile ada 1 buah dan mesin stensil tidak tersedia.Praktik dalam belajar siswa 

tentu saja tidak maksimal karena harus bergantian dengan temannya dan apabila 

waktu telah habis maka ada banyak siswa yang tidak ikut mempraktikannya. 

Pemahaman siswa semakin sulit didapatkan, dari materi siswa sudah jenuh 

dengan metode ceramah sedangkan ketika praktek siswa terkendala oleh sarana 

yang terbatas. 

  Melalui pembelajaran kooperatif jigsaw diharapkan dapat memberikan 

solusi terhadap permasalahan dan suasana baru yang menarik sehingga dapat 

memberikan konsep yang baru. Pembelajaran jigsaw membawa konsep inovatif, 

yang menekankan pada keaktifan siswa sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar. Siswa dapat bekerjasama dengan siswa yang lain baik dalam 

kelompoknya maupun kelompok lain. Siswa punya banyak kesempatan untuk 

mengolah informasi secara menyeluruh dan meningkatkan komunikasinya 

sehingga siswa tidak hanya diam mendengarkan ceramah. 

 Ada beberapa alasan lain pemilihan  pembelajaran kooperatif jigsaw 

diterapkan, yaitu di dalam  pembelajaran ini siswa dikelompokkan pada beberapa 

kelompok namun tidak ada persaingan dengan kelompok lain atau secara 

individu. Mereka saling bergotong royong dalam memahami materi, karena 

kelompok yang satu akan mengajari kelompok yang lain yang mempunyai materi 
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yang berbeda dengan materi yang dibahas oleh kelompoknya. Siswa dalam 

kelompok bertanggungjawab atas penugasan materi belajar yang ditugaskan 

kepadanya lalu mengajarkan bagian tersebut pada anggota lain. Siswa tidak hanya 

mengandalkan pengetahuannya pada guru semata, tapi bisa belajar aktif dengan 

teman yang lainnya. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat 

skripsi penelitian tindakan kelas yang diberi judul “ Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Memelihara Peralatan Kantor Melalui  Jigsaw Pada Siswa Kelas X AP 1 

SMK WIDYA PRAJA UNGARAN” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang timbul adalah: 

1. Apakah pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar memelihara 

peralatan kantor pada siswa  kelas X AP 1 di SMK Widya Praja Ungaran?” 

2. Jika terjadi peningkatan, seberapa besar peningkatan hasil belajar  

memelihara peralatan kantor pada siswa kelas X AP 1 setelah mengikuti 

pembelajaran  jigsaw? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui apakah penggunaan pembelajaran kooperatif jigsaw 

mampu meningkatkan hasil belajar kompetensi dasar memelihara peralatan 

kantor siswa X AP 1 siswa SMK Widya Praja Ungaran. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar kompetensi dasar 

memelihara peralatan kantor jika penggunaan jigsaw berhasil pada siswa 

kelas X AP 1 SMK Widya Praja Ungaran. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama: 

a. Manfaat praktis 

1. Bagi siswa 

a) Siswa dapat belajar bersosialisasi dengan siswa lainnya dengan cara 

saling tolong menolong dan bekerjasama. 

b) Siswa dapat mengembangkan ketrampilan intelektual dan keaktifan 

dalam pembelajaran. 

c)  Siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan pendapat yang ada 

dan dapat mendengarkan pendapat orang lain. 

d) Memberi situasi yang baru dalam pembelajaran untuk mengatasi rasa 

jenuh. 

2. Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan untuk mengadakan variasi pembelajaran yang 

baru guna peningkatan hasil belajar siswa. 

b. Manfaat teoritis 

1. Pembaca 

Menambah pengetahuan pembaca 

2. Peneliti berikutnya 
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Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan 

penelitian serupa. 

3. Peneliti yang bersangkutan 

Menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai penerapan ilmu 

pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya di bangku kuliah 

4. Dunia pendidikan 

Sebagai sarana untuk pertimbangan dalam penelitian-penelitian serupa 

dimasa yang akan datang berkaitan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan model pembelajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1  Belajar  

 Belajar merupakan proses penting dalam pembelajaran. Beberapa ahli 

mempunyai definisi yang berbeda-beda mengenai pengertian belajar. Namun, 

pada intinya memilliki pengertian yang sama. Dalam belajar terdapat perubahan 

perilaku, dimana proses perubahan perilaku itu sendiri menandakan bahwa 

seseorang telah mengalami proses belajar. 

Menurut Anni (2007:2) menyatakan bahwa:  

belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 

Belajar mempunyai peranan penting didalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi 

manusia.  

 

Sedangkan belajar menurut Gagne dalam Anni (2007:2) menyatakan 

bahwa , “belajar merupakan perubahan disposisi  atau kecakapan manusia, yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu tidak 

berasal dari proses pertumbuhan”. Dari beberapa pengertian diatas, belajar 

merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena proses pelatihan dan 

pengalaman. 

Burton dalam Hamalik (2009:31) menyimpulkan uraiannya yang cukup 

panjang tentang prinsip-prinsip belajar sebagai berikut : 

a. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui 

(under going) 
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b. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata 

pelajaran-mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. 

c. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan murid 

d. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid sendiri 

yang mendorong motivasi yang kontinu. 

e. Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan. 

f. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid. 

g. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-

pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan 

kematangan murid. 

h. Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan 

kemajuan. 

i. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 

j. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi 

dapat didiskusikan secara terpisah. 

k. Proses belajar berlangsung secara efektif dibawah bimbingan yang 

merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 

l. Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan ketrampilan. 

m. Hasil-hasil belajar diterima oleh muriid apabila memberi kepuasan 

pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. 

n. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang 

baik. 

o. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian 

dengan kecepatan yang berbeda-beda. 

p. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan 

dapat berubah-ubah (adaptable), jadi tidak sederhana dan statis. 

 

 Dari banyak pengertian dan ciri-ciri belajar yang telah dijelaskan diatas 

itu diperlukan partisipasi aktif dari para siswa didalam proses belajar mengajar. 

Pembelajaran yang cocok akan membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri 

sehingga guru tidak lagi berperan utama dalam pembelajaran. Dalam 

pembelajaran administrasi perkantoran khususnya kompetensi dasar memelihara 

peralatan kantor memerlukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk dapat belajar aktif dikelas.  
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Pembelajaran itu sendiri menurut Sugandi (2007:9) “berasal dari kata 

“instruction” yang berarti self instruction (dari internal) dan external instruction 

(dari external)”. Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru 

yang disebut teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat 

eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip 

pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan aturan/ketentuan dasar dengan 

sasaran utama adalah perilaku guru. Pembelajaran yang berorientasi bagaimana 

perilaku guru yang efektif, beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran 

sebagai berikut : 

(1) Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah 

laku si belajar (Behavioristik). 

(2) Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari (Kognitif). 

(3) Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran 

dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat  dan kemampuannya 

(Humanistik). 

Pembelajaran yang berorientasi bagaimana si belajar berperilaku, 

memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang 

bersifat individual, yang merubah stimulli dari lingkungan seseorang kedalam 

sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar 

dalam bentuk ingatan jangka panjang. Gagne dalam Sugandi (2007: 9) 

menyatakan “hasil belajar itu memberikan kemampuan kepada si belajar untuk 
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melakukan berbagai penampilan”. Sedangkan Briggs dalam Sugandi (2007:10) 

menjelaskan bahwa “pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang 

mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh 

kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan”. 

Proses pembelajaran harus dilakukan secara berkesinambungan antara  

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 

pengawasan proses pembelajaran. Kompoenen tersebut harus dilaksanakan guna 

menunjang pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP yang efektif dan efesien. 

 

2.1.2  Hasil Belajar 

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. 

Penilaian hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru mengenai 

kemajuan siswa dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan belajar melalui berbagai 

kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar juga dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan pengajaran guru.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2007:391) “Hasil adalah 

sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha”. Sedangkan belajar 

dalam KBBI (2007:17) adalah “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. 

Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan-tujuan menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya kedalam 3 ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik.  
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Ranah kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk, bangunan baru), dan evaluation (menilai). Ranah 

afektif adalah receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), 

valuing (nilai), organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Ranah 

psikomotorik meliputi initiatory, pre-reutine, dan rountinized. Psikomotorik juga 

mencakup ketrampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil belajar. Hal itu digolongkan 

menjadi dua faktor, yaitu faktor intern (dalam individu) dan ekstern (luar 

individu). 

1. Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri 

yang sedang mengalami proses belajar. Faktor intern itu meliputi: 

a. Faktor jasmani 

Kesehatan tubuh dalam kesiapan menerima pelajaran, cacat tubuh 

mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung dalam proses belajar. 

b. Faktor psikologis 

Intelegensi, minat, bakat, kesiapan, kematangan, dan motif. 

c. Faktor kelelahan 

Kelelahan disini terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

Kelelahan itu mempengaruhi individu dalam belajar, agar siswa dapat 

belajar maka harus menghindari kelelahan dan diusahakan kondisi bebas 

dari kelelahan. 

2. Faktor ekstern 

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar individu, 

diantaranya : 

a. Faktor keluarga 

Cara orang tua mendidik anaknya, hubungan antara anak dengan anggota 

keluarga yang lainnya, susana yang ada didalam rumah terkait dengan 

kejadian yang sering dialami didalam keluarga, dimana anak berada dan 

belajar serta kondisi ekonomi dalam keluarga. 

b. Faktor sekolah 

1. Kurikulum yang digunakan disekolah tersebut 

2. Relasi siswa dengan guru dan siswa yang lainnya 
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3. Disiplin sekolah yang diterapkan di sekolah tersebut 

4. Kondisi dan fasilitas belajar di sekolah 

5. Metode pengajaran yang diterapkan di sekolah tersebut. Metode 

pengajaran yang kurang tepat atau kurang baik maka akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga mendapatkan hasil yang 

kurang baik pula. 

c. Faktor masyarakat 

Masyarakat juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, karena siswa 

hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat atau lingkungan yang baik 

yang dapat mendorongnya untuk belajar maka akan menghasilkan hasil 

yang baik pula dan begitu juga sebaliknya, masyarakat yang kurang 

mendukungnya untuk belajar maka siswa tersebut tidak akan mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

 

Sementara itu, menurut Suprijono (2010 : 5) hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

ketrampilan. Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono (2010 : 5), hasil belajar 

berupa : 

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, 

pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

(2)  Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan menegmbangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Ketrampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktifitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

(4) Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujudnya otomatisme 

gerak jasmani. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

 

Uraian tersebut mengandung arti bahwa hasil belajar itu mencakup 

keseluruhan nilai-nilai belajar yang ada pada siswa selama mengikuti proses 
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pembelajaran yang dapat terlihat dari informasi verbal hingga pada sikap siswa, 

karena belajar itu sendiri menghasilkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

itu diharapkan kearah perubahan yang positif. 

 

2.2  Pengertian Model Pembelajaran 

2.2.1  Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dalam setiap proses mengajar dikelas adalah 

merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang proses pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat menjadi penentu keberhasilan suatu 

proses pembelajaran dikelas. Model pembelajaran karenanya harus disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

Mills dalam Suprijono (2010:45) menyebutkan bahwa “model adalah 

bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang 

atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”. Model 

merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh 

dari beberapa sistem.  

“Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologis pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas”. (Suprijono, 2010:46). Sebelum menentukan jenis 

metode apa yang akan digunakan maka terlebih dahulu harus mengetahui tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai juga memperhatikan tingkat kemudahan dalam 
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melaksanakannya. Untuk lebih jelasnya dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam memilih model. (Nur’aini, 2008:31), antara lain: 

1. Tujuan pengajaran 

Tujuan pengajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dalam mencapai masing-masing ranah, menggunakan 

model yang berbeda-beda. 

2. Materi pelajaran 

Jenis materi pelajaran berbeda; ada fakta, prosedur, konsep, dan 

dalil. Masing-masing materi akan disampaikan dengan model yang 

berbeda-beda pula. 

3. Besarnya kelas 

Ada kelas besar, ada kelas kecil, masing-masing mempunyai kondisi 

yang berbeda sehingga perlu pertimbangan dalam memilih model. 

4. Karakteristik siswa 

Keadaan siswa yang berbeda satu sama lain menjadi pertimbangan 

untuk memilih model pembelajaran. Ada siswa yang pandai dan tidak 

pandai. Hal ini tergantung pada tingkat kematangan siswa, baik mental 

maupun fisik dan intelektual. 

5. Kemampuan guru 

Dalam menggunakan model pembelajaran masing-masing guru 

mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang berbeda. 

6. Fasilitas yang tersedia 

Yaitu bahan atau alat bantu serta fasilitas lain yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan efektivitas pengajar. 

7. Waktu yang tersedia 

Jam pelajaran sudah ditentukan lamanya, maka guru hanya bisa 

mengalokasikan waktu yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan. 

 

Simpulan dari apa yang disebutkan oleh Nur’ainiadalah bahwa dalam 

memilih model adalah tidak boleh asal. Semua aspek harus dijadikan 

pertimbangan. Aspek yang berasal dari guru maupun aspek yang berhubungan 

dengan siswa harus diperhatikan dengan baik, tentunya agar model yang 

digunakan telah tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang 

telah direncanakan. Apabila tujuan pembelajaran tercapai maka akan 

menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. 
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2.2.2  Model Pembelajaran Kooperatif 

 “Model pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh 

guru atau diarahkan oleh guru”. (Suprijono, 2010:54). Sementara itu, menurut 

Joyce & Weil dalam Santyasa (2007:7) mendefinisikan “model pembelajaran 

sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

pembelajaran”. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

Pengajaran ini dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-

konstruktivisme. Salah satunya adalah teori Vygotsky, yang penekanannya pada 

hakekat sosiokultural pembelajaran. Vygotsky yakin bahwa fungsi-fungsi mental 

yang lebih tinggi pada umumnya muncul pada percakapan atau kerjasama antar 

individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu diserap kedalam individu 

tersebut. Dengan kata lain keterlibatan orang lain membuka kesempatan bagi 

mereka mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman. Cara seperti ini pengalaman 

dalam konteks sosial memberikan mekanisme penting untuk perkembangan 

pemikiran peserta didik. 

 Pembelajaran konstruktivis lebih mengutamakan pada penyelesaian 

masalah, pengembangan konsep, dan konstruksi solusi ketimbang menghafal 

prosedur dan menggunakannya untuk memperoleh satu jawaban benar. Inti dari 

pembelajaran kooperatif menurut Slavin (2010:8), “dalam pembelajaran 
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kooperatif , para siswa akan duduk bersama dalam kelompok  yang beranggotakan 

empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru”.  

Santyasa (2007:2) mengemukakan bahwa 

secara tradisional, pembelajaran telah dianggap sebagai 

bagian dari menirukan proses yang melibatkan pengulangan 

siswa atau meniru-niru informasi yang disajikan dalam 

laporan atau kuis serta tes.sedangkan menurut paradigma 

konstruktivis, pembelajaran lebih mengutamakan untuk 

membantu siswa dalam menginternalisasi, membentuk 

kembali, atau mentransformasi informasi baru. 

 

Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2010:58), mengatakan bahwa 

tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam pembelajaran kooperatif perlu 

diterapkan. Lima unsur tersebut adalah : 

1. Positiv interdependence (saling ketergantungan positif) 

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif 

terdapat dua pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari 

bahan yang ditugaskan pada kelompok. Kedua, menjamin semua 

anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang 

ditugaskan tersebut. 

2. Personal responsibility (Tanggung Jawab Perseorangan) 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan  pengukuran 

terhadap keberhasilan kelompok. 

3. Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

Unsur ini sangat penting karena interaksi promotif akan 

menghasilkan saling keterhantungan yang positif. 

4. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

Unsur keempat ini adalah sama artinya dengan ketrampilan sosial. 

Karena komunikasi antar anggota akan menghasilkan hubungan 

sosial. Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam 

pencapaian tujuan peserta didik harus : 

a. Saling mengenal dan memercayai 

b. Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius 

c. Saling menerima dan saling mendukung 

d. Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. 

5. Group processing (pemrosesan kelompok) 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan 

kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan 

kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Siapa diantara 
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anggota kelompok yang saling membantu dan siapa yang tidak 

membantu. 

 

 Pada pembelajaran kooperatif, terdapat enam langkah utama, yakni 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Fase ke- Indikator  Pembelajaran 

1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua 

tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai pada materi tersebut dan 

memotivasi siswa untuk belajar. 

2 Menyajikan informasi Guru menyampaikan informasi 

kepada siswa dengan cara 

demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

3 Mengorganisasi siswa 

dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara 

efesien 

4 Membimbing kelompok 

belajar dan bekerja. 

Guru membimbing kelompok-

kelompok pada saat mereka 

mengerjakan tugas 

5 Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang dipelajari 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

6 Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai upaya/hasil belajar 

individu maupun kelompok 

 

2.2.2.1 Macam-macam Model Pembelajaran Kooperatif 

 Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi model yang dapat 

diterapkan (Isjoni, 73:2010), diantaranya:  

 

 



20 
 

 
 

1. Student Team Achievement Division (STAD) 

 Tipe ini dikembangkan Slavin, dan merupakan salah satu tipe kooperatif 

yang menekankan pada adanya aktifitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam mengusai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal. 

2. Jigsaw  

 Pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai 

materi pelajaran untuk mencapai prestasi maksimal. 

3. Teams Games Tournaments (TGT) 

 TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan 

siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang 

siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku kata atau ras yang 

berbeda. 

4. Group Investigation (GI) 

 Model ini merupakan model pembelajaran yang kompleks karena 

memadukan antara prinsip belajar koooperatif dengan pembelajaran yang berbasis 

konstruktivisme dan prinsip pembelajaran demokrasi. 

5. Rotating Trio Exchange 

 Pada model ini, kelas dibagi kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 

orang, kelas ditata sehingga setiap kelompok dapat melihat kelompok lainnya di 

kiri dan kanannya, berikan pada setiap trio tersebut pertanyaan yang sama untuk 

didiskusikan. Setelah selesai berikan nomor pada setiap anggota trio tersebut 
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6. Group Resume 

 Model ini akan menjadikan interaksi antar siswa lebih baik, kelas dibagi 

kedalam kelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3-6 orang siswa. 

Berikan penekanan bahwa mereka adalah kelompok yang bagus, baik bakat 

ataupun kemampuannya di kelas. Biarkan setiap kelompok membuat kesimpulan 

dan kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil kesimpulannya. 

 

2.2.3   Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

Suprijono (2010:89), “pembelajaran dengan metode jigsaw diawali dengan 

pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Guru bisa menuliskan topik yang 

akan dipelajari pada papan tulis, white board, penayangan power point, dan 

sebagainya”. Guru menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ketahui 

mengenai topik tersebut. Selanjtunya guru akan membagi kelas menjadi 

kelompok-kelompok yang lebih kecil dan bersifat heterogen. Setiap anggota 

bertanggungjawab mempelajari, menguasai bagian tertentu bahan yang telah 

diberikan, kemudian menjelaskan pada anggota kelompoknya. Dengan demikian 

terdapat rasa saling membutuhkan dan saling bekerjasama secara kooperatif untuk 

mempelajari materi yang ditugaskan. Kelompok ini disebut hometeams 

(kelompok asal). 

 Pada sesi yang selanjutnya, membentuk kelompok expert teams 

(kelompok ahli). Para anggota dari masing-masing kelompok yang mendapatkan 

topik yang sama berkumpul menjadi satu dan kemudian melakukan diskusi lagi. 

Setelah itu anggota kembali kepada kelompok asal dan mengajarkan tentang apa 
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yang diperoleh pada kelompok ahli. Pada tahap akhir, guru mereview topik yang 

telah dipelajari dan mengadakan evaluasi. 

Hubungan antara kelompok ahli dan kelompok asal digambarkan sebagai 

berikut : 

   Kelompok Asal 

 

  

 

 

    Kelompok Ahli 

 

 

 

(tiap kelompok ahli memiliki satu anggota dari tim asal) 

Gambar 2.1 Ilustrasi kelompok JIGSAW 

Keterangan 

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan topik 

yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang 

ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama lain 

untuk mempelajari topik mereka tersebut.setelah pembahasan selesai , para 

anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok semula ( asal ) dan berusaha 

mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan pada 

saat pertemuan dikelompok ahli.  

A   B 

   C    D 

 

 

A   B 

   C  D 

A   B 

   C  D 

A   B 

   C D 

A   B 

   C  D 

B     B 

B B B 

A  A 

A A  A 

C C 

C C  C 

D D 

D D D 

E E 

E E E 
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Tahapan-tahapan dalam  pembelajaran kooperatif Jigsaw  

1. Tahap pendahuluan 

a. Review, apersepsi, motivasi 

b. Menjelaskan pada siswa tentang model yang akan dipakai dan 

menjelaskan manfaatnya 

c. Membentuk kelompok 

d. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 anggota 

e. Pemberian materi K3 Alat Kerja dan Pemeliharaan Mesin/ Alat Kantor 

atau soal pada setiap anggota kelompok. Pada siklus pertama materi yang 

digunakan adalah mengenai K3 Alat Kantor sedangkan untuk siklus 

kedua Pemeliharaan Mesin/ Alat Kantor. 

2. Tahap penguasaan 

a. Siswa dengan materi/soal yang sama berkelompok lagi pada kelompok 

ahli dan berusaha menguasai materi yang telah diterima. Untuk Siklus 

pertama terdiri dari materi tentang K3 alat kerja berupa pelindung tangan, 

pelindung kepala, pelindung badan, mesin komputer dan mesin ketik 

manual. Siklus kedua mempelajari materi Pemeliharaan Mesin/ Alat 

Kantor. Dalam hal ini materi terdiri dari pemeliharaan mesin ketik 

manual, mesin tik elektornik, mesin stensil, dan mesin  fotocopy. 

b. Guru memberi bantuan seperlunya berupa membawakan salah satu mesin 

yang digunakan dan diberi penjelasan sekilas. Selain itu guru 

memberikan bantuan apabila masih ditemui kesulitan pada siswa. 
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3. Tahap penularan 

a. Siswa kembali ke kelompok asal 

b. Tiap siswa dalam kelompok saling menerima dan menularkan materi dari 

siswa lain. 

c. Terjadi diskusi dalam kelompok asal 

4. Penutup  

a. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

b. Evaluasi 

“Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana 

tujuan sudah tercapai”. (Arikunto, 2007 : 25). Sedangkan menurut Nur’ani ( 2008: 

44 ), mengemukakan bahwa “evaluasi adalah kegiatan yang meliputi mengukur 

dan menilai. Pengukuran adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi berupa 

data yang kualitatif, sedangkan menilai kegiatan untuk mendapatkan data yang 

kualitatif”.  Alat yang digunakan untuk mengukur adalah tes dan non tes.  

 Pembelajaran jigsaw itu merupakan model pembelajaran yang 

diperkenalkan oleh Anderson. Jigsaw mempunyai kelemahan dan kelebihan yang 

perlu dipahami dan dipertimbangkan penggunaanya. Kelemahan dan kelebihan 

Jigsaw adalah sebagai berikut: 

a.Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, antara lain 

1. Dapat mengembangkan hubungan antar pribadi positif diantara siswa yang 

memiliki kemampuan belajar yang berbeda. 

2. Menerapkan bimbingan sesama teman 

3. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi 
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4. Memperbaiki kehadiran siswa 

5. Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar 

6. Pemahaman materi lebih mendalam 

7. Sifat apatis  berkurang 

8. Meningkatkan motivassi belajar 

b. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, antara lain 

1. Jika guru tidak mampu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar 

kooperatif pada masing-masing kelompok maka dikhawatirkan kelompok 

akan macet 

2. Jika anggota kelompok kurang maka akan menimbulkan masalah, 

misalnya ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan 

tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. 

3. Membutuhkan waktu yang lama, apalagi bila penataan ruang yang belum 

terkondisi, maka akan membutuhkan waktu tambahan untuk mengubah 

tatanan ruangan. Hal ini pula akan menimbulkan kegaduhan 

Berdasarkan uraian mengenai kelemahan dan kelebihan jigsaw ini, 

sekiranya guru perlu memperhatikan apa saja yang menjadi kekurangan dari 

pembelajaran jigsaw, supaya dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan 

dengan meminimalisir kelemahan yang mungkin terjadi. 

 

2.2.4  Model Pembelajaran Konvensional 

 Selain model kooperatif yang telah diterangkan pada bahasan sebelumnya, 

kemudian kita mengenal model pembelajaran yang lain yaitu; Model 
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pembelajaran konvensional. Djamarah (2008: 56) menyatakan “Model 

pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran tradisional atau disebut 

juga model ceramah, karena sejak dulu model ini telah dipergunakan sebagain alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran”.  

Dalam pembelajaran dengan model konvensional ini ditandai dengan 

ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. 

Pembelajaran konvensional menekankan pada kontens, tanpa memberi waktu 

yang cukup pada siswa untuk merefleksi materi yang dipresentasikan, 

menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikan pada 

situasi kehidupan yang nyata.  

 Model pembelajaran konvensional secara umum memiliki ciri-ciri, yaitu;  

a. pembelajaran berpusat pada guru 

b. Terjadinya passive learning 

c. Interaksi diantara siswa kurang 

d. Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif 

 

2.3  Pengertian Memelihara Peralatan Kantor 

2.3.1  Memelihara Peralatan Kantor 

Memelihara peralatan kantor merupakan kompetensi dasar ketiga dari 

standar kompetensi Menggunakan peralatan kantor. Kompetensi Dasar 

Memelihara Peralatan Kantor ini mempunyai dua pokok bahasan yaitu; 
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Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) alat kerja, dan Pemeliharaan 

mesin/alat kerja sesuai dengan buku manual (manual book) 

Memelihara itu sendiri mempunyai banyak arti, diantaranya: 

1. Menjaga dan merawat baik-baik 

2. Mengusahakan dan menjaga 

3. Mengusahakan (mengolah) 

4. Menjaga dan mendidik baik-baik 

5. Membiarkan tumbuh 

6. Menyelamatkan, melindungi, melepaskan. (KKBI, 2009:845). 

 

    Farida (2010:2), mengatakan bahwa “Peralatan kantor adalah segenap 

alat yang dipergunakan dalam pekerjaan tata usaha. Misalnya; peralatan kantor 

terdiri atas mesin-mesin kantor, dan alat-alat bukan mesinatau alat tulis kantor 

(ATK)”. Jadi, memelihara peralatan kantor bisa diartikan sebagai usaha menjaga, 

merawat, mendidik dan melindungi segenap alat yang dipergunakan dalam 

pekerjaan tata usaha kantor.  

Memelihara peralatan kantor bertujuan untuk terciptanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3). “Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai 

segala upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan 

kesempurnaan” (Farida, 2010:101).  Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang 

ditujukan untuk mencegah dan melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja. 

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang no 1 tahun 1970 dalam 

Farida (2010:103) bahwa yang diatur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1970 

ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, 
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ditermukaan air, didalam air, maupun di udara yang berada didalam wilayah 

kekuasaan hukum Republik Indonesia.  

Tujuan dan sasaran Undang-Undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja antara lain : 

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja 

selalu dalam keadaan aman dan sehat 

2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efesien 

3. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. 

Kecelakaaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi pada saat seseorang 

mengoperasikan alat kerja atau alat produksi antara lain sebagai berikut : 

1. Pekerja yang bersangkutan belum terampil atau belum mengetahui cara 

menggunakan alat tersebut. 

2. Pekerja tidak hati-hati, lalai, dalam kondisi terlalu lelah atau dalam keadaan 

sakit. 

3. Tidak tersedianya alat-alat pengaman 

4. Alat kerja atau alat produksi tidak dalam keadaan yang baik atau sudah tidak 

layak pakai. 

Sedangkan bencana kecelakaan tersebut dapat menimbulkan korban dan 

kerugian dalam bentuk: 

1. Pekerja atau orang lain meninggal atau terluka 

2. Alat produksi rusak 

3. Bahan baku dan bahan produksi lainnya rusak 

4. Bangunan terbakar atau roboh 
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5. Proses produksi terhenti 

 

2.3.2 Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Alat Kerja  

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat diartikan sebagai segala 

upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan 

kesempurnaan, baik jasmaniah maupun hasil karya dan budayanya, untuk 

meningkatkan kesejahteraan menuju cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat 

adil dan makmur. 

Kerugian akibat kecelakaan dalam bentuk material dapat berupa uang, 

kerusakan harta benda, dan kehilangan waktu kerja. Dilihat dari sisi perusahaan, 

hal tersebut merupakan pemborosan ekonomi. Oleh karena itu pencegahan 

kecelakaan kerja di tempat kerja merupakan tugas penting, baik dilihat dari segi 

ekonomi maupun segi kemanusiaan. 

Konsep dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, dua hal terbesar 

yang menjadi menjadi penyebab kecelakaan kerja yaitu;  perilaku yang tidak aman 

dan kondisi yang tidak aman. Berdasarkan data dari biro pelatihan tenaga kerja, 

penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini diakibatkan oleh 

perilaku yang tidak aman sebagai berikut: 

1. Sembrono dan tidak hati-hati 

2. Tidak mematuhi peraturan 

3. Tidak mengikuti standar prosedur kerja 

4. Tidak memakai alat pelindung diri 

5. Kondisi badan yang lemah 
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Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan sebab yang 

tidak bisa dihindarkan (seperti bencana alam), selain itu 24% dikarenakan 

lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat dan 73% dikarenakan 

perilaku yang tidak aman. Cara efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja adalah dengan menghindari terjadinya lima perilaku tidak aman yang telah 

disebutkan di atas. 

 

2.3.3 Pemeliharaan Mesin/alat kerja Sesuai dengan Manual Book 

Pemeliharaan merupakan funngsi penting dalam suatu kantor. Sebagai 

suatu usaha menggunakan fasilitas/ peralatan produksi agar  kontiunitas produksi 

dapat terjamin dan menciptakan suatu keadaan operasi yang memuaskan sesuai 

dengan rencana. Selain itu fasilitas/peralatan produksi tersebut tidak mengalami 

kerusakan selama digunakan sebelum jangka waktu tertentu yang direncanakan 

tercapai. 

Pemeliharaan dan perawatan barang dapat dilihat dari dua segi, yaitu: 

a. Menurut kurun waktu 

(1) Pemeliharaan sehari-hari 

(2) Pemeliharaan berkala 

b. Menurut jenis barang 

(1) Barang bergerak 

(2) Barang tidak bergerak 

Adapun cara pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor adalah sebagai 

berikut: 
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1. Selalu membersihkan barnag secara teratur 

2. Selalu memisahkan barang yang rusak dengan yang tidak rusak 

3. Memerhatikan cara penyimpanan kembali barang yang telah digunakan, pada 

tempat semula dan keadaan baik dan benar. 

4. Selalu memperbaiki barang yang rusak 

5. Selalu menyimpan kembali barang yan telah digunakan 

6. Selalu mengoperasikan atau menggunakan barang-barang kantor sesuai 

petunjuk dan penggunaan. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, namun lebih luas dari itu, yaitu 

mengalami. Hasil dari belajar yaitu perubahan kelakuan bukan suatu penugasan 

hasil latihan. Dalam pembelajaran Memelihara peralatan kantor diperlukan 

keaktifan dari siswa sedangkan guru disini berindak sebagai fasilitator sehingga 

siswa lebih berperan aktif dalam pembelajarannya. Guru hanya akan membantu 

kesulitan siswa dalam belajar. Fungsi guru sebagai fasilitator ini akan berhasil jika 

dalam merancang proses belajar mengajar, dilakukan berdasarkan langkah-

langkah yang sistematis dan baik yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan 

terhadap tujuan, bahan, strategi belajar mengajar melalui proses umpan balik yang 

diperoleh dari hasil evaluasi. 

Kompetensi dasar Memelihara Peralatan Kantor memiliki materi 

pembelajaran yang cenderung bersifat teoritis dan aplikatif. Teoritis dalam materi 
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ini terlihat pada materi mengenani K3 Alat kerja yaitu tentanng pengertian K3, 

penjelasan bagaimana agar terhindar dari kecelakaan kerja, dan apa saja faktor 

penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Untuk materi Pemeliharaan Mesin/ Alat 

kantor, sifat teoritis materi terlihat pada penjelasan langkah-langkah pemeliharaan 

peralatan kantor sesuai dengan manual book. Aplikatif dalam kompetensi dasar 

Memelihara Peralatan Kantor adalah bagaimana siswa dapat mempraktekan 

fungsi alat-alat keamanan kerja agar dapat dipergunakan untuk melindungi diri 

dari kecelakaan kerja dan bagaimana siswa dapat memelihara peralatan atau 

mesin kantor sesuai dengan manual book. Sesuai dengan karakterisktik 

kompetensi dasar tersebut maka guru memerlukan model pembelajaran yang 

tentunya dapat memicu keaktifan siswa. Selama ini guru hanya menggunakan 

model pembelajaran konvensional pada kompetensi dasar ini, sehingga 

pemahaman siswa masih kurang, karena siswa bukan hanya membutuhkan teori. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan alternatif pembelajaran yang 

dapat dipertimbangkan, terutama bagi kompetensi dasar Memelihara Peralatan 

Kantor di SMK Widya Praja Ungaran, kompetensi yang membutuhkan praktik 

namun pada sekolah ini tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Model 

pembelajaran kooperatif dapat mengatasi permasalahan tersebut, karena dalam 

pembelajaran kooperatif akan terbagi dalam beberapa kelompok sehingga 

keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah dapat diatasi dengan pembagian 

kelompok ini. 

Model pembelajaran jigsaw dapat menjadi alternatif pemilihan model 

pembelajaran yang cocok bagi mata pelajaran Administrasi Perkantoran 
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khususnya pada Kompetensi Dasar (KD) Memelihara Peralatan Kantor. 

Pertimbangan dipilihnya model pembelajaran ini diantaranya untuk mengatasi 

kesulitan siswa dalam memahami materi. KD Memelihara Peralatan Kantor ini 

memang lebih kepada praktik, namun dengan terbatasnya sarana prasarana untuk 

menunjang pembelajaran ini, minimal siswa memahami pembelajaran ini 

sehingga pada praktiknya nanti siswa tinggal mengaplikasikannya. 

Alasan lain pemilihan Jigsaw ini adalah siswa diharapkan mengerti secara 

keseluruhan materi pembelajaran dengan tidak menimbulkan persaingan antar 

siswa. Pada praktiknya nanti dengan terbatasnya sarana dan prasarana 

pembelajaran, siswa bekerja secara bersama-sama dengan satu alat. Siswa satu 

dengan lainnya dapat saling membantu dan bekerjasama agar menghasilkan nilai 

yang baik dalam satu timnya. 

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, siswa bekerja dalam 

sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Siswa tidak hannya 

bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri akan tetapi bertanggungjawab pula 

terhadap kelompoknya. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan 

tetapi mereka juga harus siap memberikan materi tersebut kepada kelompoknya. 

Kemampuan kognitif dan social skill siswa sangat diperlukan dalam model 

pembelajaran ini. Jadi dengan memilih model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

ini diharapkan tujuan pembelajaran kompetensi dasar Memelihara Peralatan 

Kantor tercapai sehingga  ketuntasan belajar akan tercapai. 
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Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Istilah dalam bahasa 

inggris adalah Classroom Action Research (CAR). Dari namanya sudah 

menunjukkan isi yang terkandung didalamnya, yaitu sebuah kegiatan penelitian 

yang dilakukan didalam kelas. Dikarenakan ada tiga kata yang membentuk 

pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian yang dapat diterangkan, yaitu: 

1. Penelitian 

Menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau 

informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi peneliti. 

2. Tindakan  

Menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk 

siswa. 

3. Kelas  

Dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam arti 

yang spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas adalah sekelompok siswa yang 



36 
 

 
 

dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama 

pula. 

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti diatas, segera 

dapat disimpulkan “Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan”.(Arikunto, 2009:2). 

 

3.2  Rancangan Penelitian 

 Kelas X jurusan Administrasi Perkantoran pada SMK Widya Praja 

Ungaran memiliki 2 kelas, kedua kelas tersebut akan digunakan dalam penelitian. 

Kelas X AP 1 dalam penelitian ini akan diterapkan dengan model pembelajaran 

Jigsaw yang selanjutnya akan disebut sebagai kelas dengan treatment 

Jigsaw.Kelas X AP 2 dalam penelitian ini akan diterapkan dengan model 

pembelajaran konvensional yang selanjutnya disebut sebagai kelas dengan 

treatment Konvensional. 

Pemilihan kelas X AP 1 sebagai kelas dengan treatmentjigsaw adalah 

dengan melihat hasil ulangan harian Memelihara Peralatan Kantor sebelumnya 

bahwa kelas X AP 1 terdapat 24 siswa yang tidak tuntas dari nilai KKM 

sedangkan kelas X AP 2 ada 20 siswa yang tidak tuntas KKM. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kelas X AP 1 memiliki hasil belajar yang lebih rendah 

dibandingkan kelas X AP 2. Untuk itulah treatment Jigsaw diberikan pada kelas X 

AP 1 dengan tujuan dapat meningkatkan hasil belajar. 
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 Secara garis besar, penelitian ini mempunyai 4 tahapan yang lazim dilalui, 

tahapan itu antara lain: 

a. Tahap 1; Perencanaan (planning), 

Pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, 

oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

b. Tahap 2; Pelaksanaan tindakan (action) 

Tahap kedua ini merupakan pelaksanaan dari implementasi isi rancangan, 

yaitu menerapkan tindakan di kelas. Guru harus mentaati apa yang sudah 

dirumuskan dalam rancangan, namun harus tetap berlaku wajar tanpa 

dibuat-buat. Perlu diperhatikan pada tahap refleksi nanti, keterkaitan 

antara pelaksanaan dan perencanaan harus sinkron dengan maksud semula. 

c. Tahap 3; Pengamatan (Observing) 

Kegiatan pengamatan ini dilakukan oleh pengamat. Guru melakukan 

pengamatan balik terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung.  

Sembari melakukan pengamatan balik, guru mencatat sedikit demi sedikit 

apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. 

d. Tahap 4; Refleksi (Reflecting) 

Tahap ini merupakan kegiatan mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Refleksi dilakukan ketika guru telah melakukan tindakannya, 

kemudian bersama peneliti mendiskusikan implementasi rancangan 

tindakan. 
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Tahap tersebut adalah untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran 

kegiatan beruntun yang kemudian akan kembali ke langkah semula. Jadi satu 

siklus terdapat 4 tahap tersebut yang tidak lain merupakan evaluasi. Bentuk 

tindakan itu sendiri adalah siklus tersebut. Bentuk penelitian ini tidak pernah 

berbentuk tunggal, tetapi selalu berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke 

asal, yaitu dalam bentuk siklus. Rancangan penelitian ini dapat dilihat melalui 

gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Rancangan Penelitian 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1  Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2006:231) 
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 Metode ini digunakan pada observasi awal yaitu untuk mendapatkan data 

hasil belajar siswa dan juga daftar nama siswa. Selanjutnya akan digunakan untuk 

mengambil gambar ketika diterapkannya model jigsaw maupun pada kelas yang 

menggunakan model konvensional. 

 

3.3.2  Metode Pemberian Tes 

 Metode tes ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

siswa setelah diterapkannya model pembelajaran jigsaw. Data yang didapat dari 

metode tes ini adalah untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa setelah 

digunakannya model pembelajaran jigsaw dan hasil belajar siswa yang tidak 

menggunakan model pembelajaran jigsaw. Bentuk soal yang digunakan dalam tes 

ini adalah pilihan ganda. Data ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

peningkatan terhadap rata-rata hasil belajar siswa. 

 

3.3.3  Metode Observasi 

 Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format/blangko pengamatan sebagai instrumen. Format 

yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi. (Arikunto, 2006:229) 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui kinerja guru dan aktifitas siswa 

selama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, karena 

penerapan model pembelajaran ini baru pertama kali digunakan. Lembar 

observasi berisi langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru 
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dan aktifitas siswa pada pembelajaran jigsaw dan juga pembelajaran 

konvensional. 

 

3.4  Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

cara membandingkan hasil belajar siswa setelah tindakan. Data dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung nilai ulangan harian sebelum dilakukan tindakan dan nilai tes 

siklus 1 dan siklus 2 

2. Menghitung nilai rerata/presentase rerata hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan tindakan pada siklus 1 dan siklus 2 untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar. 

 

3.4.1 Menghitung rata-rata Nilai 

X =  

Keterangan : 

  = Rata-rata nilai 

∑X  = Jumlah seluruh Nilai 

N  = Jumlah siswa 

 

3.4.2  Menghitung Ketuntasan Belajar 

          Uji ketuntasan belajar yaitu untuk menegtahui sejauh mana suatu metode 

pengajaran berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu 
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materi pelajaran secara tuntas, sehingga metode tersebut dikatakan efektif. 

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila siswa tersebut telah mencapai daya 

serap lebih dari atau sama dengan 7,00. Jika siswa tersebut tidak mencapai nilai 

7,00 maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas belajar sehingga perlu perbaikan 

dan pengayaan. Untuk mengetahui ketuntasan belajar digunakan rumus deskriptif 

sebagai berikut: 

% = x 100% 

Keterangan : 

% = Tingkat Presentase yang dicapai 

n = Jumlah skor yang diperoleh dari data 

N = Jumlah skor maksimal 

Dalam perhitungan ketuntasan belajar secara klasikal dengan rumus diatas maka 

“n” merupakan simbol dari jumlah siswa yang memiliki nilai ≥ 70 dan “N” 

merupakan simbol dari seluruh siswa peserta tes. 

 

3.4.3  Menghitung Data Hasil Belajar(Kognitif) Siswa 

 Untuk menghitung hasil belajar secara klasikal maka dapat digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Nilai akhir =  x 100% 

 

3.4.4 Menghitung Data Hasil Observasi 

 Hasil observasi baik siswa maupun guru, yang didapat dari hasil perolehan 

yang diisi pada lembar observasi dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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Nilai=  x 100%    (diknas dalam widodo, 2009:50) 

 

3.4.5 Lembar Observasi 

 Lembar observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data berisi daftar 

aspek-aspek yang akan diamati. Dalam proses observasi, pengamatan 

memberikan tanda (√) pada kolom yang sudah tersedia sesuai dengan aspek 

yang diamati, skor pengamatan untuk siswa dilakukan untuk mengetahui siswa 

yang aktif dalam pembelajaran. 

 

3.4.5.1 Lembar Observasi Ketrampilan KooperatifSiswa  

 Lembar observasi ketrampilan siswa ini digunakan untuk mengukur 

tingkat ketrampilan kooperatif siswa selama pembelajaran berlangsung di kelas. 

Ketrampilan itu berisi ketrampilan psikomotorik dan afektif siswa.  

Berikut ini rumus menghitung presentase skor perolehan: 

% perolehan =  x 100% 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Ketrampilan Kooperatif Siswa 

80-100 Baik Sekali 

66-79 Baik 

56-65 Cukup 

40-55 Kurang 

0-39 Sangat Kurang 

   

3.4.5.2 Lembar Observasi Ketrampilan Kinerja Guru  

a. Menghitung rata-rata kinerja guru 

x  
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Keterangan : 

 : nilai rerata 

∑xi : jumlah skor total 

n : jumlah aspek yang diamat 

b. Menghitung Presentase kinerja guru 

% perolehan = skor yang diperoleh data  
   skor maksimal 

 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Guru 

>85 Baik 

60 – 84 Cukup 

< 60 Kurang 

 

3.5  Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah 

seorang peserta didik dipandang tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, 

menguasai kompetensi atau mencapai tujuan belajar minimal 65% dari seluruh 

tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta 

didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal 65%, sekurang-

kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada dikelas tersebut. (Mulyasa, 

2010:99). Untuk keberhasilan afektif dan psikomotorik adalah sekurang-

kurangnya 75% dari seluruh siswa yang ada dikelas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

SMK Widya Praja Ungaran merupakan salah satu sekolah yang bertempat 

di jalan Gatot Subroto no 63 Ungaran kabupaten Semarang. Sekolah ini mudah 

dijangkau karena dekat dengan jalan raya.  

Sekolah ini memiliki 23 ruang kelas dari kelas X sampai kelas XII. Ruang 

kelas tersebut digunakan untuk belajar kelas X dan XII masing-masing sebanyak 

8 kelas yaitu kelas jurusan Administrasi Perkantoran sebanyak 2 kelas, jurusan 

Akuntansi 2 kelas, Busana Butik 3 kelas, dan Jasa Boga 1 kelas. Sedangkan untuk 

kelas XI memiliki 7 kelas ruang belajar yang digunakan untuk belajar siswa 

jurusan Administrasi Perkantoran sebanyak 2 kelas, Akuntansi sebanyak 2 kelas, 

Busana Butik sebanyak 2 kelas dan jurusan Jasa Boga sebanyak 1 kelas. Ada 

beberapa ruang lain seperti, ruang kepala sekolah, ruang guru, laboratorium 

komputer, ruang menjahit, perpustakaan, ruang BK, ruang ketrampilan memasak, 

cafe yang masing-masing memiliki 1 ruangan. Adapun yang menjadi objek pada 

penelitian ini adalah jurusan Administrasi Perkantoran kelas X. 
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4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1  Hasil Penelitian Siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, tiap pertemuan terdiri dari 2 

jam pelajaran yang masing-masing jam terdiri dari 45 menit.  Siklus 1 untuk kelas 

dengan treatment konvensional dilaksanakan pada tanggal 30 mei 2011 dan 

tanggal 4 juni 2011. Sedangkan untuk siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 6 juni 

2011 dan tanggal 11 juni 2011. Siklus 1 untuk kelas dengan treatment jigsaw 

yaitu kelas yang diberikan pembelajaran kooperatif jigsaw yang dilaksanakan 

pada tanggal 1 juni 2011 dan tanggal 4 juni 2011, sedangkan untuk siklus 2 

dilaksanakan pada tanggal 8 juni 2011 dan tanggal 11 juni 2011. Siklus 1 terbagi 

menjadi beberapa tahap, yaitu: 

 

4.2.1.1 Kelas dengan Treatment Jigsaw 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, guru mempersiapkan segala persiapan untuk mengajar, 

seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, materi yang akan disampaikan, 

lembar observasi siswa dan guru, kisi-kisi serta tes formatif. Guru juga harus bisa 

mengupayakan kondisi kelas dapat terkendali dan kondusif sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah disusun. 

Pada kelas ini, selain mempersiapkan bahan-bahan seperti tersebut diatas, 

guru juga perlu menginformasikan bahwa materi Memelihara Peralatan Kantor ini 

akan disampaikan dengan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Guru juga perlu 
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menginformasikan penjelasan singkat tentang model pembelajaran Jigsaw 

tersebut. Pada kelas dengan treatment jigsaw ini, guru harus dapat lebih 

mengupayakan suasana kelas agar tetap kondusif sampai pembelajaran berakhir 

sehingga kegiatan diskusi dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan rencana 

pembelajaran yang telah disusun. 

2. Tindakan (Acting) 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain 

guru menyampaikan secara klasikal tentang cara kerja model pembelajaran Jigsaw 

yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran dan juga menjelaskan tentang 

materi tentang Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja dan juga 

Pemeliharaaan mesin. Pembelajaran dilanjutkan dengan menerapkan model 

kooperatif jigsaw.  

Guru kemudian membagi siswa menjadi 8 kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 5 orang. Kelompok ini disebut dengan kelompok asal. 

Pembentukan kelompok dilakukan dengan cara membaginya sesuai dengan absen. 

Alhasil banyak siswa yang tidak setuju karena mereka mengharapkan agar mereka 

dapat menentukan siapa saja yang menjadi teman kelompoknya. Mereka beralasan 

agar bisa berkelompok dengan teman-teman dekatnya. Disini guru menjelaskan 

bahwa semua harus berteman dan tidak membeda-bedakan. Siswa pun akhirnya 

mau menerima keputusan guru.  

Langkah berikutnya adalah guru membagikan materi dan Lembar Diskusi 

Siswa (LDS). Setiap anggota dalam kelompok menguasai 1 soal dari 5 soal yang 
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diberikan. Setelah itu, siswa dibagi dalam kelompok ahli yang anggotanya berasal 

dari kelompok asal. 1 kelompok ahli memiliki beberapa siswa dari kelompok asal 

yang mendapat tugas yang sama.  

Dalam kelompok ahli terjadilah diskusi untuk membahas materi yang 

sama. Siswa saling memahami dan memberi pengertian tentang materi yang 

diterima. Guru bertindak sebagai motivator dan pembimbing juga memonitor 

kerja kelompok ahli supaya setiap siswa dapat dijamin aktif dalam mempelajari 

materi. Siswa kembali ke kelompok asal dan saling menerima dan menularkan 

materi pada teman satu kelompoknya. Kemudian terjadi diskusi lagi untuk 

menentukan jawaban soal. Setelah itu beberapa kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. Langkah terakhir adalah guru bersama siswa membahas Lembar 

Diskusi Siswa (LDS) dan membuat kesimpulan.  

    Selesai memberikan tindakan, guru mengadakan tes evaluasi siklus 1. 

Guru memberikan soal tes formatif sebagai evaluasi tahap pertama. Guru menutup 

pembelajaran dengan memberi motivasi agar mempelajari materi selanjutnya. 

Kegiatan dalam tahap tindakan (acting), dapat dilihat dari gambar berikut ini: 
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Gambar 4.1. Aktifitas Siswa pada Kelas dengan Treatment Jigsaw Siklus 1 

 

Gambar 4.2. Aktifitas Siswa dalam Mengerjakan Soal Formatif  Siklus 1 

3. Pengamatan (Observing) 

    Hasil pengamatan siklus 1 dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Pengamatan siklus 1 diperoleh hasil sebagai berikut : 
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1). Data Hasil Tes 

 Siswa pada kelas treatment jigsaw berjumlah 43 siswa, dari hasil tes 

formatif terdapat 11 siswa yang tidak mencapai ketuntasan minimal yaitu 70. 

Rumus untuk menetutukan besarnya ketuntasan belajar siswa adalah adanya “n” 

sebagai jumlah skor yang diperoleh data dan “N” yang merupakan jumlah peserta 

tes. Diketahui bahwa 11 siswa tidak mencapai nilai ketuntasan minimal, yaitu 70 

dan jumlah siswa adalah 43 maka sesuai rumus perhitungan nilai ketuntasan 

belajar siswa maka diperoleh presentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 74%. 

Untuk mengetahui nilai rata-rata siswa adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai 

yang diperoleh dan membaginya dengan jumlah peserta tes. Perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh seluruh nilai sebesar 3115 dan dibagi dengan 43 siswa 

maka hasil untuk rata-rata nilai pada kelas tersebut adalah 72,45 (Lampiran 21).  

2). Lembar observasi siswa 

Hasil observasi siswa berisikan ketrampilan siswa dalam aspek 

psikomotorik dan afektif selama pembelajaran kooperatif jigsawberlangsung. 

Lembar observasi ini juga berfungsi untuk melihat perhatian siswa selama 

pembelajaran berlangsung di kelas. Penilaian ini dilakukan dengan melihat 

aktififtas siswa didalam kelas khususnya aktifitas yang bersifat afektif dan 

psikomotorik. Lembar observasi siklus 1 ini akan digunakan  sebagai acauan 

evaluasi untuk penelitian selanjutnya.  

Hasil observasi siswa siklus 1 pada kelas dengan treatment jigsaw dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Siswa kelas Treatment Jigsaw pada Siklus 1 

No Ketrampilan Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1 Tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pada saat pembelajaran 

kooperatif 

   

√ 

 

2 Ketrampilan berpikir siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan mengerjakan 

Lembar Tugas 

  

 

√  

3 Kemampuan siswa menganalisis 

masalah (soal) untuk mencari 

penyelesaiannya 

  √  

4 Kemampuan siswa mengevaluasi soal-

soal yang diberikan guru 

 √   

5 Bobot pertanyaan siswa selama proses 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

  √  

6 Kecermatan siswa dalam menjawab 

pertanyaan atau soal dari guru 

 √   

7 Banyaknya siswa yang berdiskusi 

dengan teman-temannya 

  √  

8 Kesungguhan siswa selama 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

  √  

9 Ketepatan dalam menjawab soal atau 

pertanyaan guru selama pembelajaran 

kooperatif 

 √   

10 Mengerjakan soal atau tugas dari guru 

dengan benar dan tepat waktu 

  √  

11 Tingkat kerjasama siswa dalam 

kelompok untuk mengerjakan 

  √  

12 Intensitas komunikasi antar anggota 

kelompok 

  √  

 Jumlah  3 9  

 jumlah skor  6 28  

 Nilai 70,8% 

Sumber : Pengolahan data hasil observasi siswa pada siklus 1 

Skor maksimal= aspek yang dinilai x 4 

  = 12 X 4 

  = 48 

Nilai =  X 100% 

         =  X 100% 

 = 70,8% 
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 Hasil observasi siswa dilihat dari tabel diatas telah diperoleh bahwa 

siswa masih banyak beberapa yang belum maksimal, hal ini diakibatkan karena 

pembelajaran Jigsaw pada siklus 1 ini masih banyak hal yang belum dipahami 

baik oleh guru maupun oleh siswa sehingga hanya memperoleh nilai sebesar 

70,8%. Berdasarkan hasil tersebut berarti aspek psikomorik dan afektif siswa 

belum tuntas karena belum memenuhi indikator keberhasilan sekurang-

kurangnya 75%.  

3). Lembar Aktifitas Observasi guru 

 Lembar aktifitas observasi guru ini berisi daftar  aktifitas yang dilakukan 

oleh guru selama pembelajaran berlangsung di kelas, dalam hal ini untuk 

pembelajaran jigsaw. Aktifitas ini diberi penilaian, dari sejak awal guru masuk 

dan melakukan apersepsi sampai guru menutup pelajaran. Tujuan dibuatnya 

lembar observasi ini adalah untuk mengetahui ketrampilan guru selama mengajar 

di kelas dengan pembelajaran jigsaw. Lembar ini juga untuk mengetahui apakah 

guru telah melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan skenario pembelajaran 

ataupun tidak. Hasil dari penilaian ini dapat dipergunakan sebagai evaluasi bagi 

guru untuk siklus berikutnya bila siklus pertama ini masih mendapatkan beberapa 

kekurangan terutama dalam ketrampilan mengajar guru. Secara keseluruhan, 

aktifitas guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 1 dalam kelas dengan 

treatment jigsaw ini sudah cukup baik. 
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 Aktifitas guru dalam pembelajaran kooperatif jigsaw dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Data Hasil Observasi Guru kelas Treatment Jigsaw pada Siklus 1 

NO Aspek Penilaian Skala penilaian 

4 3 2 1 

1 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pendahuluan  

a. apersepsi 

b. motivasi 

Pengelolaan Pembelajaran 

a. penguasaan materi 

b. menjelaskan materi 

c.  ketrampilan menggunakan 

metode kooperatif  

d.  kemampuan guru dalam 

menjawab pertanyaan siswa 

e. kemampuan mengelola 

kelas 

f.  mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok belajar 

g. membimbing kelompok 

selama diskusi 

Penutup 

a. Rangkuman dan kesimpulan 

b. Mengevaluasi hasil belajar 

 

  

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 Jumlah   5 6  

 Jumlah skor  15 12  

 Rerata 2,45 

 Nilai presentase 61,36% 

Sumber: Pengolahan data hasil observasi guru pada siklus 1 

Menghitung rata-rata kinerja guru 

x  

Keterangan : 

 : nilai rerata 

∑xi : jumlah skor total 

n : jumlah aspek yang diamat 

nilai rerata = 27/11 = 2, 45 
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Presentase kinerja guru 

% = skor yang diperoleh data  

 skor maksimal 

   =  x 100% 

   = 61,36%  ( Cukup ) 

 

 Pada siklus 1, terlihat bahwa guru telah dapat membuka pembelajaran 

dengan baik karena guru melakukan appersepsi dengan cukup baik dan mampu 

memotivasi siswa untuk belajar materi Memelihara peralatan kantor dan tertarik 

mempelajarinya. Guru telah menyampaikan materi dengan jelas dan baik, 

sehingga siswa dapat menangkap materi pembelajaran, namun pada saat 

penyampaian informasi tentang pembelajaran kooperatif dirasa kurang jelas 

karena masih banyak siswa yang menanyakan langkah-langkah dalam 

pelaksanaan diskusi. Siswa juga kebingungan ketika harus membentuk kelompok 

lagi ke dalam kelompok ahli. Hal ini mengakibatkan situasi didalam kelas yang 

kurang kondusif sehingga masih terjadi keributan dan kegaduhan.  

Ketrampilan guru pada saat menutup pembelajaran, guru menyimpulkan 

pembelajaran dengan baik akan tetapi guru kurang mengevaluasi secara 

keseluruhan kegiatan dalam pembelajaran. Dari hasil pengeolahan data kinerja 

guru, diperoleh rata-rata sebesar2,45 dengan presentase sebesar 61,36%. 

Berdasarkan kriteria kinerja guru  masih dalam level cukup. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Siklus 1 merupakan siklus awal, untuk pembelajaran yang dilakukan pada 

kelas dengan treatment jigsaw, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Jigsaw masih banyak hal-hal yang kurang dipahami oleh guru sehingga 
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masih banyak terjadi kekurangan dalam pelaksanaannya. Guru masih tidak terlalu 

yakin dalam pelaksanaannya. Selain karena model ini adalah model yang baru 

diterapkan oleh guru dalam mengajar, juga diakibatkan oleh kurangnya 

pengetahuan guru tentang model pembelajaran kooperatif jigsaw ini. Refleksi 

pelaksanaan siklus 1 ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Guru masih kurang yakin dalam pelaksanaan model pembelajaran jigsaw ini, 

sehingga mengakibatkan kurang kondusifnya pembelajaran, karena ini 

merupakan hal baru selama mengajar. 

2) Guru kurang dapat membagi siswa dalam pembentukan kelompok ahli 

sehingga siswa terkadang masih bingung 

3) Siswa kurang memahami langkah-langkah pembelajaran kooperatif jigsaw 

ini, sehingga siswa menjadi ribut dan tidak konsentrasi 

4)  Sesuai dengan hasil perhitungan kemampuan kognitif siswa, dari 43 siswa 

terdapat 32 siswa yang tuntas dan 11 siswa belum tuntas.  Dari hasil evaluasi 

diperoleh presentase ketuntasan klasikal sebesar 74% dengan nilai rata-rata 

72,45. 

5) Secara garis besar pembelajaran pada siklus 1 telah berjalan dengan baik, 

namun masih perlu perbaikan dan peningkatan hasil belajar lagi karena masih 

belum dapat memenuhi indikator keberhasilan, yaitu sekurang-kurangnya 

85% dari seluruh jumlah peserta didik yang ada pada kelas tersebut. Untuk 

itulah perlu ditingkatkan melalui siklus 2.  
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4.2.1.2    Kelas dengan Treatment Konvensional 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada kelas dengan treatment konvensional ini, hampir sama dengan tahap 

perencanaan kelas dengan treatment jigsaw, namun untuk kelas dengan treatment 

konvensional guru tidak perlu menyampaikan informasi tentang model 

pembelajaran Jigsaw karena pada kelas dengan treatment konvensional guru 

hanya akan menyampaikan pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional. Guru hanya harus mampu menyampaikan materi dengan baik 

sehingga materi tersampaikan dengan baik kepada siswa sehingga siswa dapat 

menangkap maksud dari pembelajaran yang disampaikan guru. 

2. Tindakan (Acting) 

 Pada kelas dengan treatment konvensional, tindakan yang dilakukan yaitu 

menjalankan pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah diibuat pada 

rencana pembelajaran. Pertama-tama guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

kemudian guru meminta siswa untuk mencari informasi yang luas tentang materi 

yang disampaikan oleh guru. Guru disini bertindak sebagai fasilitator, dimana 

guru hanya membantu siswa yang kurang memahami materi dan siswa yang 

belajar sendiri. Namun, pada tahap ini lebih banyak siswa yanng hanya berdiam 

diri saja dan tidak berusaha untuk membaca dan belajar. Siswa lebih banyak ribut 

karena bercerita dengan temannya daripada berusaha mencari informasi yang luas 

mengenai materi. Kemudian guru memberi tugas dan menfasilitasi siswa untuk 

menemukan gagasan baru. Guru juga memberi kesempatan siswa untuk berpikir, 

menganalisis dan menyelesaikan masalah.  
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Tahap ini juga tidak berhasil secara optimal karena pada skenario 

sebelumnya siswa tidak belajar dengan baik. Setelah itu, guru memberi umpan 

balik baik lisan maupun tulisan terhadap keberhasilan siswa dan menjelaskan 

materi. Guru menutup pembelajaran dengan menyimpulkan materi dan sedikit 

melontarkan pertanyaan untuk mengetes ingatan dan pemahaman siswa. 

Tindakan pada kelas dengan treatment konvensional ini juga diakhiri 

dengan soal tes formatif tahap pertama untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa. Tidak lupa guru selalu memberi motivasi siswa untuk selalu belajar dan 

mempelajari materi selanjutnya. Aktifitas siswa selama pembelajaran 

konvensional dapat dilihat dari gambar berikut ini: 

 
Gambar 4.3. Aktifitas Siswa pada Pembelajaran Konvensional Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Aktifitas Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi pada Pembelajaran 

Konvensional Siklus 1 
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3. Pengamatan (Observing) 

 Hasil pengamatan siklus 1 dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Pengamatan siklus 1 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1). Data Hasil Tes 

 Siklus 1 pada kelas dengan treatment konvensional atau kelas yang  

menggunakan pembelajaran dengan model konvensional,hasil belajar kognitifnya 

terdapat 12 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 70 dan diperoleh 

nilai rata-rata siswa mencapai 70.71, hasil ini diperoleh dari besarnya jumlah skor 

yang diperoleh data dibagi jumlah siswa (Dapat dilihat pada lampiran 22). 

Presentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 71%, merupakan hasil dari 

penghitungan jumlah siswa yang tidak tuntas yaitu 12 siswa dibagi jumlah 

keseluruhan siswa yaitu 42 siswa dikalikan 100% (Dapat dilihat pada lampiran 

22).  

 Hasil yang diperoleh pada kelas ini masih belum dapat mencapai hasil 

yang diinginkan. Diharapkan akan mendapatkan kemajuan dan perbaikan-

perbaikan pada siklus berikutnya. Perbaikan dapat dilakukan dengan mengacu 

pada hasil refleksisiklus ini, sehingga dapat terlihat kekurangan apa dan dimana 

yang menyebabkan hasil belajar yang kurang maksimal ini. 

2). Lembar observasi siswa 

Pada siklus 1 ini, siswa masih belum dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Hal ini terlihat dari sudah banyaknya siswa yang belum paham 

dengan konsep pembelajaran memelihara peralatan kantor. Siswa masih banyak 

yang tidak memperhatikan pembelajaran dengan berbicara sendiri dengan 
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temannya atau bahkan bermain dengan handphone. Hal itu telah menciptakan 

suasana kelas yang tidak kondusif dan juga mempengaruhi hasil belajar mereka. 

Hasil observasi siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional dapat dilihat dari tabel berikut ini :   

Tabel 4.3Data Hasil Observasi Siswa kelas Treatment Konvensional Siklus 1 

No Ketrampilan Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1 Tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pada saat pembelajaran konvensional 

 √   

2 Ketrampilan berpikir siswa dalam 

mengembangkan materi dan menjawab 

pertanyaan 

  √  

3 Kemampuan siswa menganalisis masalah 

(soal) untuk mencari penyelesaiannya 

 √   

4 Kemampuan siswa mengevaluasi soal-soal 

yang diberikan guru 

  √  

5 Bobot pertanyaan siswa selama proses 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

 √   

6 Kecermatan siswa dalam menjawab 

pertanyaan dan soal dari guru 

 √   

7 Banyaknya siswa yang bertanya selama 

pembelajaran berlasngsung 

  √  

8 Kesungguhan siswa selama pembelajaran 

berlangsung 

  √  

9 Ketepatan dalam menjawab soal atau 

pertanyaan guru selama pembelajaran 

berlangsung 

 √   

10 Mengerjakan soal atau tugas dari guru 

dengan benar dan tepat waktu 

 √   

11 tingkat ketepatan siswa dalam 

menuangkan ide-ide dalam 

mengembangkan materi 

  √  

12 Intensitas komunikasi guru dan siswa   √  

 Jumlah  6 6  

 Jumlah skor  12 18  

 Nilai  62,5% 

     Sumber: Pengolahan data observasi siswa 

Skor maksimal= aspek yang dinilai x 4 

  = 12 X 4 

  = 48 

Nilai =  X 100% 
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         =  X 100% 

 = 62,5% 

 

 Berdasarkan hasil observasi siswa dengan menggunakan model 

konvensional, terlihat bahwa siswa tidak begitu antusias dalam mengikuti 

pembelajaran konvensional. Aktifitas psikomotorik maupun afektif siswa sangat 

kurang, karena kebanyakan siswa hanya bercerita sendiri, sehingga pembelajaran 

kurang kondusif. Dari hasil perhitungan, presentase perolehan nilai aktifitas siswa 

sebesar 62,5% dan hasil ini menunjukkan bahwa hasil belajar afektif dan 

psikomotorik siswa yang masih dibawah indikator keberhasilan, yaitu sekurang-

kurangnya 75%. 

3).  Lembar Aktifitas Observasi guru 

 Lembar aktifitas observasi guru ini berisi segala aktifitas yang dilakukan 

oleh guru selama pembelajaran berlangsung di kelas. Aktifitas ini diberi penilaian, 

dari sejak awal guru masuk dan melakukan apersepsi sampai guru menutup 

pelajaran. Lembar ini juga untuk mengetahui apakah guru telah melakukan 

pembelajaran di kelas sesuai dengan skenario pembelajaran ataupun tidak. Secara 

keseluruhan, aktifitas guru selama pembelajaran berlangsung pada siklus 1 dalam 

kelas dengan treatment konvensional ini sudah cukup. 
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 Aktifitas guru dalam pembelajaran konvensional dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Guru kelas Treatment Konvensional Siklus 1 

NO Aspek Penilaian Skala penilaian 

4 3 2 1 

1 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pendahuluan  

a. apersepsi 

b. motivasi 

Pengelolaan Pembelajaran 

a. penguasaan materi 

b. menjelaskan materi 

c.  ketrampilan menggunakan            

bahasa yang komunikatif 

d. guru memberi kesempatan 

siswa bertanya 

e. Guru memberi kesempatan 

siswa menanggapi  

f. Guru meminta siswa 

mengerjakan soal latihan  

g. Guru membimbing dan 

mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan 

h. Guru memberi kesempatan 

siswa mencatat 

Penutup 

a. Guru memberikan 

penguatan dan kesimpulan 

b. Guru mengevaluasi hasil 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 Jumlah   5 7  

 Jumlah Skor  15 14  

 Rerata  2,41 

 Nilai  60,41% 

Sumber: Pengolahan data hasil observasi kinerja guru pada siklus 1 

 

 Menghitung rata-rata kinerja guru 

x  

    = 2,41 
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 Menghitung Presentase kinerja guru 

% = skor yang diperoleh data  

 skor maksimal 

   =  x 100% 

   = 60,41%  ( Cukup ) 

 

 Pada siklus 1, terlihat bahwa guru telah dapat membuka pembelajaran 

dengan baik karena guru melakukan apersepsi dengan cukup baik dan mampu 

memotivasi siswa untuk belajar materi Memelihara peralatan kantor dan tertarik 

mempelajarinya. Guru pada dasarnya dapat menguasai pembelajaran dengan baik 

karena sudah biasa dilakukan oleh guru sehingga guru tidak menemukan banyak 

kesulitan dalam aktifitasnya di kelas. Namun guru memang kurang dapat 

menguasai kelas dengan baik terlihat dengan banyaknya siswa yang tidak 

memperhatikan pelajaran, banyak yang sibuk pada kegiatannya masing-masing 

dan guru juga tidak menegurnya. Guru dalam memberi penguatan dan rangkuman 

belum cukup baik. 

4. Refleksi (Reflecting) 

 Pada siklus 1 kelas dengan treatment konvensional, yaitu kelas dengan 

pembelajaran konvensional berjalan dengan lancar seperti biasanya. Namun, 

pembelajaran ini memang kurang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut 

ini adalah hasil refleksi siklus 1 pada pembelajaran konvensional: 

1) Guru kurang dapat menyampaikan materi dengan baik, terbukti dengan 

banyaknya siswa yang masih tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan 

optimal. 
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2) Guru hanya terpaku pada buku pegangan sehingga siswa masih kurang 

menangkap isi materi secara lebih mendetail 

3)  Siswa merasa bosan sehingga banyak siswa yang berbicara sendiri atau bahkan 

tidur di kelas. Suasana dikelas menjadi tidak kondusif dan ribut. Guru dan 

siswa berbicara sendiri-sendiri. 

4)Berdasarkan hasil perhitungan kognitif siswa, dari 42 siswa terdapat 30 siswa 

yang tuntas dan 12 siswa belum tuntas. Dan dari hasil evaluasi diperoleh 

presentase klasikal sebesar 71% dengan nilai rata-rata 70,71. 

5)  Secara garis besar pembelajaran dengan model konvensional pada siklus 1 ini 

sudah berjalan dengan baik, namun memang masih banyak kekurangan 

sehingga belum dapat meningkatkan hasil belajar.  

 

4.2.2 Hasil Penelitian Siklus 2 

4.2.2.1 Kelas dengan Treatment Jigsaw 

Siklus kedua ini dilaksanakan seperti pada siklus pertama yaitu 2 kali 

pertemuan yang masing-masing pertemuan 2 jam dan tiap jam terdiri dari 45 

menit. Secara garis besar pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 ini lebih baik 

dan lebih dapat meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan siklus 1, 

sehingga penelitian diakhirkan pada siklus 2. 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan pada siklus kedua ini dilaksanakan berdasarkan hasil 

refleksi peneliti bersama guru dan siswa. Pada siklus pertama permasalahan yang 

timbul adalah kurang tercapainya  kompetensi dasar sesuai indikator yang 
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dikarenakan oleh kesulitan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan mengelola 

siswa.  

Pada kelas dengan treatment jigsaw, permasalahan tersebut diatas telah 

membuat banyak waktu yang terbuang untuk menngelola siswa kedalam 

kelompok-kelompok sehingga materi kurang tersampaikan secara keseluruhan. 

Untuk itulah, dalam siklus kedua ini diadakan perbaikan-perbaikan terutama pada 

pengelolaan kelas dan pemahaman guru yang ditingkatkan agar tidak lagi menjadi 

kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Tindakan (Acting) 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. 

Pada kelas dengan treatment jigsaw, kegiatan yang dilakukan antara lain 

guru menyampaikan secara klasikal tentang cara kerja model pembelajaran Jigsaw 

yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran dan juga menjelaskan tentang 

materi tentang Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja dan juga 

Pemeliharaaan mesin. Pembelajaran dilanjutkan dengan menerapkan model 

kooperatif jigsaw. Guru kemudian membagi siswa menjadi 8 kelompok, setiap 

kelompok beranggotakan 5 orang. Kelompok ini disebut dengan kelompok asal.       

Pembentukan kelompok dilakukan seperti pada siklus pertama yaitu dengan 

cara membaginya sesuai dengan absen. Siswa pada siklus kedua ini tidak lagi 

protes terhadap keputusan guru. Selain karena siswa sudah paham dengan maksud 
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guru, siswa dalam kelompok sebelumnya juga sudah mengenal dengan baik 

sehingga sudah dapat bekerjasama dengan baik. 

Langkah berikutnya seperti siklus pertama yaitu guru membagikan materi 

dan Lembar Diskusi Siswa (LDS) dan setiap anggota dalam kelompok menguasai 

1 soal dari 5 soal yang diberikan. Dalam kelompok ahli terjadilah diskusi untuk 

membahas materi yang sama. Siswa saling memahami dan memberi pengertian 

tentang materi yang diterima. Guru bertindak sebagai motivator dan pembimbing 

juga memonitor kerja kelompok ahli supaya setiap siswa dapat dijamin aktif 

dalam mempelajari materi. Siswa kembali ke kelompok asal dan saling menerima 

dan menularkan materi pada teman satu kelompoknya. Kemudian terjadi diskusi 

lagi untuk menentukan jawaban soal. Setelah itu beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya. Langkah terakhir adalah guru bersama siswa 

membahas Lembar Diskusi Siswa dan membuat kesimpulan.  

Selesai memberikan tindakan, guru mengadakan tes evaluasi siklus kedua. 

Guru memberikan soal tes formatif sebagai evaluasi tahap kedua. Guru menutup 

pembelajaran dengan memberi motivasi. Guru menghentikan tindakan hanya pada 

siklus 2 karena sudah dipandang lebih baik dari siklus 1 yang ditandai dengan 

tercapainya indikator keberhasilan siswa dan indikator pembelajaran kompetensi 

dasar Memelihara peralatan kantor sudah banyak dikuasai oleh siswa. Oleh karena 

itu tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini cukup sampai siklus 2. Aktifitas 

siswa dengan pembelajaran jigsaw siklus 2 dapat dilihat melalui gambar berikut 

ini. 
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Gambar 4.5. Aktifitas Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Siklus 2 

3. Pengamatan (Observing) 

Hasil pengamatan siklus kedua ini dicatat dalam lembar observasi yang 

telah dipersiapkan. Pengamatan siklus 2 ini dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Data Hasil Tes 

 Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus 2 diperoleh nilai rata-rata 

siswa sebesar 80 dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 95%.  Sebanyak 

2 siswa dari 43 siswa tidak berhasil lulus dari nilai KKM yaitu 70. Ini berarti 

mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya yaitu sebanyak 11 siswa. 

Peningkatan itu sudah sangat baik dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran.  
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 Perbandingan nilai hasil belajar siswa siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 Data Hasil Belajar Siswa Kelas Treatment Jigsaw Siklus 1 dan Siklus 2 

No Hasil Tes Siklus 1 Siklus 2 

1 

2 

3 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Rata-rata nilai tes 

85 

55 

72,45 

95 

65 

80 

Sumber: Pengolahan Data Hasil Belajar Siswa( Lampiran 22) 

 

2). Lembar observasi siswa 

 Pada siklus kedua ini, sudah terjadi banyak perkembangan. Hal ini terlihat 

dari sudah banyaknya siswa yang paham dengan konsep pembelajaran 

memelihara peralatan kantor. Siswa sudah lebih aktif dibandingkan dengan 

pertemuan sebelumnya, karena banyak siswa yang bertanya dan pertanyaan siswa 

lebih berbobot dibandingkan siklus pertama.  

Siswa lebih mampu menganalisis masalah dan mengevaluasi soal yang 

diberikan oleh guru, hal ini terbukti dengan hasil yang diperoleh siswa meningkat 

dari siklus sebelumnya. Kooperatif siswa pun lebih terbangun dengan banyaknya 

siswa yang ikut terlibat dalam kegiatan diskusi. Hampir semua siswa dalam 

kelompok bekerja dengan baik sehingga pemahaman dan pengetahuan siswa 

didapat secara menyeluruh. 

Siswa belajar dengan sungguh-sungguh sehingga siswa dapat memahami 

dengan lebih baik materi yang menjadi bagianya. Hal ini dapat terlihat pada 

aktifitas siswa dalam pembelajaran jigsaw ketika siswa kembali pada kelompok 

asal, siswa dapat menularkan dengan baik materi yang dipelajarinya kepada teman 

satu timnya. 
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Hasil observasi siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif jigsaw dapat dilihat dari tabel berikut ini :   

Tabel 4.6Data Hasil Observasi Siswa kelas Treatment Jigsaw Siklus 2 

No Ketrampilan Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1 Tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pada saat pembelajaran 

kooperatif 

   

 

√ 

2 Ketrampilan berpikir siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan mengerjakan 

Lembar Tugas 

  

 

 √ 

3 Kemampuan siswa menganalisis 

masalah (soal) untuk mencari 

penyelesaiannya 

  √  

4 Kemampuan siswa mengevaluasi soal-

soal yang diberikan guru 

   √ 

5 Bobot pertanyaan siswa selama proses 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

  √  

6 Kecermatan siswa dalam menjawab 

pertanyaan atau soal dari guru 

  √  

7 Banyaknya siswa yang berdiskusi 

dengan teman-temannya 

   √ 

8 Kesungguhan siswa selama 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

  √  

9 Ketepatan dalam menjawab soal atau 

pertanyaan guru selama pembelajaran 

kooperatif 

   √ 

10 Mengerjakan soal atau tugas dari guru 

dengan benar dan tepat waktu 

  √  

11 Tingkat kerjasama siswa dalam 

kelompok untuk mengerjakan 

   √ 

12 Intensitas komunikasi antar anggota 

kelompok 

   √ 

 Jumlah   5 7 

 jumlah skor   15 28 

 Nilai 89,5% 

     Sumber : pengolahan data observasi siswa 

Skor maksimal= aspek yang dinilai x 4 

  = 12 X 4 

  = 48 

Nilai =  X 100% 
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         =  X 100% 

 = 89,5% 

 

 Berdasarkan  hasil observasi siswa dengan menggunakan model kooperatif 

siswa mengalami peningkatan dibandingkan siklus pertama. terlihat bahwa siswa 

mulai aktif dan kritis dalam mengikuti pembelajaran. Siswa sudah paham dengan 

langkah-langkah dalam pembelajaran jigsaw sehingga siswa sudah tidak 

mengalami kesulitan. Nilai yang diperoleh pada siklus ini sebesar 89,5%. Ini 

berarti sudah memenuhi indikator yaitu sekurang-kurangnya 75%. 

3). Lembar aktifitas observasi guru 

 Lembar aktifitas observasi guru ini berisi segala aktifitas yang dilakukan 

oleh guru selama pembelajaran berlangsung di kelas. Aktifitas ini diberi penilaian, 

dari sejak awal guru masuk dan melakukan apersepsi sampai guru menutup 

pelajaran. Lembar ini juga untuk mengetahui apakah guru telah melakukan 

pembelajaran di kelas sesuai dengan skenario pembelajaran ataupun tidak. Hasil 

observasi guru pada siklus 2 ini lebih baik dibandingkan siklus 1. Peningkatan 

yang terjadi ini, karena guru memperhatikan hasil evaluasi pada siklus 1. Hasil 

evaluasi siklus 1 tersebut dijadikan sebagai panduan untuk mengadakan 

perbaikan-perbaikan, dalam hal ini bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran 

di kelas siklus 2. 
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 Hasil observasi aktifitas guru pada siklus 2 mengalami peningkatan dan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 Data Hasil Observasi Kinerja Guru kelas Treatment Jigsaw Siklus 2  

NO Aspek Penilaian Skala penilaian 

4 3 2 1 

1 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pendahuluan  

a. apersepsi 

b. motivasi 

Pengelolaan Pembelajaran 

a. penguasaan materi 

b. menjelaskan materi 

c.  ketrampilan menggunakan            

metode kooperatif  

d.  kemampuan guru dalam 

menjawab pertanyaan siswa 

e. kemampuan mengelola 

kelas 

f.  mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok belajar 

g. membimbing kelompok 

selama diskusi 

Penutup 

a. Rangkuman dan kesimpulan 

b. Mengevaluasi hasil belajar 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

 Jumlah 6 5   

 Jumlah skor 24 15   

 Rerata 3.54 

 Nilai 88,63% 

Sumber : pengolahan data observasi guru 

 

 Berdasarkan tabel diatas sudah jelas terlihat bahwa kemampuan guru 

dalam pembelajaran sudah mulai meningkat. Pemahaman guru tentang 

pembelajaran kooperatif jigsaw sudah lebih baik dibandingkan siklus 1. Oleh 

karena itu, guru lebih mudah menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif. Guru lebih mudah menjawab pertanyaan siswa dan mengorganisasi 

siswa dalam kelompok. Suasana kelas menjadi kondusif dan berjalan sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. 
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4.   Refleksi (Reflecting) 

Secara keseluruhan pelaksanaan siklus 2 ini dikatakan baik dilihat dengan 

banyaknya kemajuan baik dari diri siswa maupun gurunya. Untuk refleksi 

pelaksanaan siklus 2 untuk kelas dengan treatment jigsaw yaitu kelas yang 

pembelajarannya menggunakan model pembeajaran kooperatif jigsaw adalah 

sebagai berikut: 

1) Guru sudah terampil dalam penerapan model kooperatif jigsaw 

2) Materi yang disampaikan oleh guru lebih mudah dicerna oleh siswa     

sehingga siswa dapat menangkap apa yang dimaksud oleh guru 

3) Guru sudah bisa mengorganisasi kelas sehingga pembelajan lebih kondusif 

dan lancar 

4) Guru dan siswa sudah terjalin komunikasi dua arah yang lebih baik  

dibandingkan dengan siklus pertama. 

5) Siswa menjalankan diskusi dengan baik sesuai dengan pembelajaran 

kooperatif jigsaw. Semua siswa bekerja aktif dalam diskusi sehingga tidak 

ada siswa yang pasif, semua saling bekerjasama. 

6) Semua siswa dapat mengerjakan soal dengan baik secara klasikal dan 

mendapatkan nilai yang memuaskan 

 Dari hasil penelitian siklus 2 ini, diperoleh hasil-hasil dari analisis data 

yang nyata menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar setelah diberikan 

model pembelajaran kooperatif jigsaw. Siklus 2 ini telah berhasil sehingga 

penelitian ini berhenti pada siklus 2.  
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Secara keseluruhan hasil penelitian siklus 2 adalah sebagai berikut : 

1) Nilai rata-rata tes evaluasi siswa siklus 2 adalah 80 dengan presentase 

ketuntasan klasikal sebesar 95% 

2)Dari segi kognitif ada 2 siswa yang nilai tes evaluasinya belum tuntas  

3) Segi afektif dan psikomotorik siswa, mendapatkan nilai sebesar 89,5% 

 

4.2.2.2  Kelas dengan Treatment Konvensional 

1. Perencanaan (Planning) 

Pada kelas dengan treatment konvensional, perencanaan juga perlu 

diperbaiki kembali. Kemampuan guru perlu ditingkatkan dalam penyampaian 

informasi, tidak lagi terpaku pada buku pegangan tapi lebih mampu mengeksplor 

isi materinya. Guru dapat berkomunikasi dengan baik dengan siswa sehingga 

terjadi komunikasi dua arah antara siswa dengan guru. Guru lebih mampu 

memotivasi siswa untuk belajar dan mencari info sebanyak-banyaknya tentang 

materi yang dipelajari. 

2. Tindakan (Acting) 

Pada kelas dengan treatment konvensional ini, tindakan dilakukan sesuai 

skenario yang telah dibuat sebelumnya. Pertama-tama guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, kemudian guru meminta siswa untuk mencari informasi yang luas 

tentang materi yang disampaikan oleh guru. Guru disini bertindak sebagai 

fasilitator, dimana guru hanya membantu siswa yang kurang memahami materi 

dan siswa yang belajar sendiri.  
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Pada tahap ini guru lebih mampu memotivasi siswa untuk lebih banyak 

menggali informasi tentang materi pembelajaran. Siswa jadi lebih banyak belajar 

dibandingkan pada siklus sebelumnya. Peningkatan tersebut tidak begitu besar 

karena masih banyak siswa yang membandel dan malas belajar. Pembelajaran 

konvensional masih dirasa membosankan bagi sebagian siswa yang tidak suka 

belajar. Kemudian guru memberi tugas dan menfasilitasi siswa untuk menemukan 

gagasan baru. Guru juga memberi kesempatan siswa untuk berpikir, menganalisis 

dan menyelesaikan masalah.  

Tahap ini cukup berhasil karena siswa telah belajar walaupun hasilnya 

tidak sebaik pembelajaran dengan model pembelajarn kooperatif Jigsaw. Setelah 

itu, guru memberi umpan balik baik lisan maupun tulisan terhadap keberhasilan 

siswa dan menjelaskan materi. Guru menutup pembelajaran dengan 

menyimpulkan materi dan sedikit melontarkan pertanyaan untuk mengetes ingatan 

dan pemahaman siswa. 

 Tindakan pada kelas dengan treatment konvensional ini juga diakhiri 

dengan soal tes formatif tahap kedua untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 

Peningkatan yang terjadi dengan pembelajaran konvensional memang tidak begitu 

banyak seperti pada model pembelajaran jigsaw, karena pada dasarnya model 

pembelajaran ini tidak begitu menarik siswa untuk belajar Memelihara peralatan 

kantor. Materi ini lebih cocok disampaikan dengan model pembelajaran jigsaw 

karena dengan model pembelajaran kooperatif jigsaw siswa lebih bersemangat 

mempelajarinya dan antar siswa dapat saling membantu dan bekerjasama. 
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Aktifitas siswa dalam pembelajaran konvensional siklus 2 ini dapat dilihat melalui 

gambar berikut ini. 

 
Gambar 4.6 Aktifitas Siswa selama Proses Pembelajaran Konvensional Siklus 2 

 

 

Gambar 4.7. Aktifitas Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi pada Pembelajaran 

konvensional siklus 2  

 

3. Pengamatan (Observing) 

Hasil pengamatan siklus kedua ini dicatat dalam lembar observasi yang 

telah dipersiapkan. Pengamatan siklus 2 ini dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Data hasil tes 

 Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus 2 diperoleh nilai rata-rata 

siswa sebesar 73,23 dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 83%. 

Sebanyak 7 siswa dari 42 siswa tidak berhasil lulus dari nilai KKM yaitu 70.  
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Ini berarti mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya yaitu 12 siswa. 

Peningkatan itu sudah sangat baik dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran.  

Perbandingan nilai hasil belajar siswa siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.8 Data Hasil Belajar Siswa kelas Treatment Konvensional Siklus 1 dan 

Siklus 2 

No Hasil tes Siklus 1 Siklus 2 

1 

2 

3 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Rata-rata nilai tes 

85 

45 

70,71 

85 

55 

73,23 

Sumber: Pengolahan data hasil belajar siswa 

 

2). Lembar observasi siswa 

 Pada siklus kedua ini, sudah adanya perkembangan. Hal ini terlihat dari 

sudah banyaknya siswa yang paham dengan konsep pembelajaran memelihara 

peralatan kantor. Siswa yang tadinya tidak konsentrasi pada pelajaran, sudah 

mulai memperhatikan pelajaran dengan baik akan tetapi masih ada siswa yang 

membandel tidak memperhatikan pembelajaran walaupun sudah mendapatkan 

teguran dari guru. Secara garis besar, hasil observasi pada siklus 2 ini mengalami 

beberapa peningkatan dibandingkan dengan siklus 1. Peningkatan ini merupakan 

hasil evaluasi pada siklus sebelumnya sehingga banyak terjadi perbaikan-

perbaikan tidak hanya pada aktifitas guru tetapi pada kualitas siswa terutama dari 

segi hasil pembelajaran. 
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Hasil observasi siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.9DataHasil Observasi Siswa kelas Treatment Konvensional Siklus 2 

No Ketrampilan Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1 Tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pada saat pembelajaran 

konvensional 

  √  

2 Ketrampilan berpikir siswa dalam 

mengembangkan materi dan menjawab 

pertanyaan 

   √ 

3 Kemampuan siswa menganalisis 

masalah (soal) untuk mencari 

penyelesaiannya 

  √  

4 Kemampuan siswa mengevaluasi soal-

soal yang diberikan guru 

  √  

5 Bobot pertanyaan siswa selama proses 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

  √  

6 Kecermatan siswa dalam menjawab 

pertanyaan dan soal dari guru 

   √ 

7 Banyaknya siswa yang bertanya selama 

pembelajaran berlasngsung 

   √ 

8 Kesungguhan siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

  √  

9 Ketepatan dalam menjawab soal atau 

pertanyaan guru selama pembelajaran 

berlangsung 

  √  

10 Mengerjakan soal atau tugas dari guru 

dengan benar dan tepat waktu 

  √  

11 tingkat ketepatan siswa dalam 

menuangkan ide-ide dalam 

mengembangkan materi 

  √  

12 Intensitas komunikasi guru dan siswa   √  

 Jumlah   9 3 

 Jumlah skor   27 12 

 Nilai  81,3% 

 Sumber : pengolahan data observasi siswa 

Skor maksimal= aspek yang dinilai x 4 

  = 12 X 4 

  = 48 

Nilai =  X 100% 
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         =  X 100% 

 = 81,3% 

 

 Dari hasil observasi siswa tersebut diatas dengan menggunakan model 

konvensional siswa mengalami peningkatan dibandingkan siklus pertama. terlihat 

bahwa ada peningkatan, karena guru telah memperhatikan hasil refleksi dari 

siklus sebelumnya dan menemukan banyak kekurangan baik dalam cara mengajar 

maupun siswa yang kurang memperhatikan. Guru sudah membenahi cara belajar 

sehingga perhatian siswa cukup terkendali pada proses belajar mengajar di kelas. 

Penghitungan presentase klasikal perolehan hasil belajar afektif dan psikomotorik 

siswa sebesar 81,3%.  Ini berarti mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

hasil yang diperoleh pada siklus 1 yaitu sebesar 62,5%. 

3). Lembar aktifitas observasi guru 

 Lembar aktifitas observasi guru ini berisi segala aktifitas yang dilakukan 

oleh guru selama pembelajaran berlangsung di kelas. Aktifitas ini diberi penilaian, 

dari sejak awal guru masuk dan melakukan apersepsi sampai guru menutup 

pelajaran. Lembar ini juga untuk mengetahui apakah guru telah melakukan 

pembelajaran di kelas sesuai dengan skenario pembelajaran ataupun tidak. Hasil 

observasi guru pada siklus 2 ini lebih baik dibandingkan siklus 1. Peningkatan 

yang terjadi ini, karena guru memperhatikan hasil evaluasi pada siklus 1. Hasil 

evaluasi siklus 1 tersebut dijadikan sebagai panduan untuk mengadakan 

perbaikan-perbaikan, dalam hal ini bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran 

di kelas siklus 2.  
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 Hasil observasi aktifitas guru pada siklus 2 mengalami peningkatan dan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10: Data Hasil Observasi Kinerja Guru kelas Treatment Konvensional 

Siklus 2 

NO Aspek Penilaian Skala penilaian 

4 3 2 1 

1 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pendahuluan  

a. apersepsi 

b. motivasi 

Pengelolaan Pembelajaran 

a. penguasaan materi 

b. menjelaskan materi 

c.  ketrampilan menggunakan            

bahasa yang komunikatif 

d. guru memberi kesempatan 

siswa bertanya 

e. Guru memberi kesempatan 

siswa menanggapi  

f. Guru meminta siswa 

mengerjakan soal latihan  

g. Guru membimbing dan 

mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan 

h. Guru memberi kesempatan 

siswa mencatat 

Penutup 

a. Guru memberikan 

penguatan dan kesimpulan 

b. Guru mengevaluasi hasil 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 Jumlah  3 9 1  

 Jumlah Skor 12 27 2  

 Rerata 3,41 

 Nilai 85,41% 

Sumber : pengolahan data observasi guru 

 Menghitung rata-rata kinerja guru 

x  

  = 3,41 

 Menghitung Presentase kinerja guru 

% = skor yang diperoleh data  

 skor maksimal 
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   =  x 100% 

   = 85,41%  ( Baik ) 

 

 Berdasarkan hasil pada  tabel diatas sudah jelas terlihat bahwa kemampuan 

guru dalam pembelajaran sudah mulai meningkat. Guru melakukan apersepsi dan 

motivasi dengan baik, sehingga banyak siswa yang mulai konsentrasi dengan 

pelajaran. Suasana kelas lebih kondusif dan berjalan sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat walaupun masih ada beberapa siswa yang tidak 

mengikuti pelajaran dengan baik. Guru sudah mulai menegur siswa yang tidak 

konsentrasi pelajaran sehingga banyak siswa yang belajar dengan baik. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Secara keseluruhan pelaksanaan siklus 2 ini dikatakan baik dilihat dengan 

banyaknya kemajuan baik dari diri siswa maupun gurunya. Untuk refleksi 

pelaksanaan siklus 2 untuk kelas dengan treatment konvensional yaitu kelas yang 

pembelajarannya menggunakan model pembeajaran konvensional adalah sebagai 

berikut: 

1)  Guru sudah mudah mengorganisasi siswa dalam pembelajaran yang kondusif 

2) Materi yang disampaikan oleh guru lebih mengena sehingga siswa lebih paham 

3) Diantara banyak siswa yang konsentrasi dalam belajar, masih ada beberapa 

siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran dengan baik 

4) Guru dan siswa mulai terjalin komunikasi yang baik 

5) Pembelajaran dengan model konvensional ini masih belum bisa meningkatkan 

prestasi siswa dengan maksimal. 
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 Dari hasil penelitian siklus 2 ini, diperoleh hasil-hasil analisis data yang 

menunjukkan peningkatan, namun pada kelas dengan treatment konvensional 

peningkatan yang diperoleh belum mencapai hasil yang maksimal, terlihat dari 

hasil berikut ini : 

1) Nilai rata-rata tes evaluasi siswa siklus 2 adalah 73,23 dengan presentase 

ketuntasan klasikal sebesar 83% 

2)  Dari segi kognitif ada 7 siswa yang nilai tes evaluasinya belum tuntas  

3) Segi afektif dan psikomotorik siswa banyak yang termasuk dalam kategori baik 

sekali sebanyak  12 siswa dan 23 siswa baik dengan presentase hasil belajar 

afektif dan psikomotorik siswa sebesar 75,51%. 

 

4.3 Pembahasan 

Pembelajaran didalam kelas dengan treatment jigsaw yaitu pembelajaran 

dengan mengunakan model pembelajaran kooperatif jigsaw bagi SMK Widya 

Praja Ungaran ini terutama bagi guru administrasi perkantoran merupakan hal 

yang baru. Guru sebelumnya sudah tahu tentang pembelajaran kooperatif jigsaw 

namun beliau belum pernah mempraktikan ke dalam pembelajaran sesungguhnya 

di kelas sehingga masih terlihat kurang yakin dan ragu-ragu dalam 

pelaksanaannya. Hal itu tentu mempengaruhi kerja kelompok siswa. Siswa yang 

sebelumnya sama sekali tidak tahu mengenai pembelajaran kooperatif jigsaw 

menjadi bingung dalam pelaksanaanya.  

Fase dalam pembelajaran memang telah dijalankan seluruhnya, namun 

kurang sempurna hasilnya. Siswa banyak yang karena bingung jadi malah ribut 
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dan ada yang tidak mau mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat diatasi pada 

siklus 2 guru sudah mampu mengkondisikan kelas dengan pembelajaran 

kooperatif jigsaw. Hal itu terlihat pada peningkatan-peningkatan hasil belajar pada 

siswa. 

 Berdasarkan hasil tes evaluasi siswa yang dilaksanakan pada akhir siklus 1 

didapatkan nilai rata-rata sebesar 70,71 dengan presentase ketuntasan sebesar 

74%. Hasil ini diperoleh karena beberapa faktor seperti yang dijlelaskan 

sebelumnya. Oleh karena itu diputuskan untuk memperbaikinya pada siklus 2.  

 Pelaksanaan siklus 2 mengalami peningkatan seperti yang telah dijelaskan 

pada hasil refleksi siklus 2 . Guru telah terampil dalam pelaksanaan pembelajaran 

jigsaw. Guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa dengan baik, sehingga 

siswa tidak mengalami kebingungan dan dapat melaksanakan diskusi dengan 

lancar. Pembelajaran jigsaw merupakan pembelajaran kerjasama antar kelompok, 

jadi kelompok satu dengan yang lainnya saling bekerjasama dan siswa dapat 

bekerjasama dengan baik, baik didalam kelompok asal maupun ketika siswa 

berada pada kelompok ahli. Semua skenario pembelajaran berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

 Hasil penelitian siklus 2 diperoleh nilai rata-rata tes evaluasi sebesar 80 

dengan presentase ketuntasan klasikal sebesar 95%. Berdasarkan hasil belajar 

pada akhir siklus 2 mengalami peningkatan. Oleh karena itu, tindakan dalam PTK 

ini diakhiri sampai pada siklus 2. 
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Berdasarkan hasil pembahasan pada siklus 1 dan siklus 2 ditemukan 

beberapa temuan-temuan berikut ini : 

a. Kinerja guru dalam pembelajaran jigsaw mengalami peningkatan dari 

siklus 1 dan siklus 2 khususnya dalam menggunakan model pembelajaran 

kooperatif jigsaw. Proses pembelajaran berlangsung dengan lancar sehingga 

skenario pembelajaran berlangsung sesuai dengan harapan. Begitu pula dengan 

kinerja guru dalam pembelajaran konvensional mengalami peningkatan dari siklus 

1  dan siklus 2. Peningkatan kinerja guru pada pembelajaran Jigsaw dapat dilihat 

dari hasil observasi kinerja pada siklus 1 sebesar 61,36% dan mengalami 

peningkatan pada siklus 2 sebesar 88,63%. Sedangkan pada kelas dengan 

treatment Konvensional, untuk siklus 1 sebesar 60,41% dan untuk siklus 2 sebesar 

85,41%. 

b. Kerjasama dalam pembelajaran kooperatif jigsaw mengalami peningkatan 

dari siklus 1 ke siklus 2.  Siswa sudah terbiasa dengan belajar bersama sehingga 

siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Siswa sudah banyak yang 

bertanya dan mengeluarkan pendapat. Berbeda dengan siswa pada kelas dengan 

treatment konvensional, mereka memang mengalami peningkatan namun 

peningkatan itu tidak terlalu banyak. Siswa yang aktif akan tetap aktif namun 

siswa yang pasif dia tetap pasif.  

c. Rata-rata nilai hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2 baik dalam kelas 

dengan pembelajaran koooperatif jigsaw maupun dengan model konvensional 

mengalami peningkatan. peningkatan presentase ketuntasan klasikal pada kelas 

dengan treatment jigsaw yaitu pada siklus 1 sebesar 74% dengan nilai rata-rata 
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72,45 dan pada siklus 2 presentase ketuntasan klasikal sebesar 95% dengan nilai 

rata-rata 80. Sedangkan untuk kelas dengan treatment konvensional, presentase 

ketuntasan klasikal siklus 1 sebesar 70,71 dengan nilai rata-rata sebesar 71% 

d. Pembelajaran berlangsung dengan lancar, namun masih terdapat 

kekurangan. Hal ini disebabkan karena dalam satu kelompok terdapat jumlah 

siswa yang tidak sama sehingga mengakibatkan ada beberapa siswa yang 

menggunakan materi yang sama dalam kelompok asal. Oleh karena itu pada 

kelompok ahli siswa yang menggunakan materi yang sama pada kelompok asal 

terkesan kurang aktif didalamnya. Perbedaan jumlah kelompok dikarenakan 

jumlah siswa dalam satu kelas tidak genap. 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa masing-masing kelas mengalami 

peningkatan ketuntasan belajar. Pada  kelas  yang diterapkan dengan model 

pembelajaran jigsaw mengalami peningkatan yang tinggi baik dilihat dari siklus 1 

maupun siklus 2, dengan ketuntasan klasikal yang tinggi pula. Ketuntasan belajar 

tidak hanya pada hasil belajar kognitif, tetapi pada hasil belajar afektif dan 

psikomotorik siswa juga mengalami peningkatan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan hasil tersebut 

maka penelitian ini diakhirkan pada siklus 2 karena pada hasil penelitian siklus 2 

sudah didapatkan hasil yang maksimal dan telah dapat meningkatkan hasil belajar 

sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 85% dari seluruh 

peserta didik di kelas dengan mencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh 

sekolah yaitu sebesar 70.  
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Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar Memelihara 

peralatan kantor. Siswa dalam pembelajaran ini pun lebih senang dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Dengan adanya tim asal dan tim ahli dalam 

pembelajaran kooperatif jigsaw, selain dapat meningkatkan daya pikir siswa 

dalam mendalami suatu materi, siswa juga dapat lebih menumbuhkan rasa 

kebersamaan didalam pembelajaran. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memang telah menunjukkan 

peningkatan dalam hasil belajar siswa jurusan Administrasi Perkantoran kelas X 

AP 1 namun tidak dipungkiri bahwa hasil penelitian ini masih ditemui 

keterbatasan. Keterbatasan yang terjadi yaitu terkait pada proses pembelajaran 

pada kelas dengan treatment jigsaw. Materi Memelihara Peralatan Kantor itu 

sendiri merupakan materi praktik langsung, namun selama pembelajaran guru 

tidak bisa memaksimalkan proses pembelajaran. Hal ini terlihat ketika proses 

pembelajaran jigsaw berlangsung guru tidak memberikan penjelasan tentang alat 

kantor yang berkaitan dengan materi untuk kemudian didemonstrasikan pada 

siswa agar siswa dapat memahami secara menyeluruh terhadap materi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

a)  Pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw mengalami peningkatan 

hasil belajar formatif dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata 

siklus 1 yaitu 72,45 dengan ketuntasan klasikal sebesar 74% sedangkan pada 

siklus 2 mengalami peningkatan, nilai rata-rata 80 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 95%.  

b) Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional juga 

mengalami peningkatan hasil belajar kognitif dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini 

terlihat dari nilai rata-rata siklus 1 sebesar 70,71 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 71% dan siklus 2 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 

83%.  

c) Ketrampilan kooperatif siswa pada kelas dengan treatment jigsaw 

mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, hal ini ditandai dengan  

meningkatnya presentase ketuntasan klasikal yang semula hanya 70,8% menjadi 

89,5%. Untuk kelas dengan treatment konvensional juga mengalami peningkatan 

yang semula 62,5% menjadi 81,3%. 

d) Kinerja guru mengalami peningkatan dari siklus 1 dan 2. Peningkatan 

kinerja guru pada pembelajaran Jigsaw dapat dilihat dari hasil observasi kinerja 
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pada siklus 1 sebesar 61,36% dan mengalami peningkatan pada siklus 2 sebesar 

88,63%. Sedangkan pada kelas dengan treatment Konvensional, untuk siklus 1 

sebesar 60,41% dan untuk siklus 2 sebesar 85,41%. 

e) Model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

Memelihara Peralatan Kantor  kelas X AP di SMK Widya Praja Ungaran. 

 

5.2  Saran 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka saran penulis adalah sebagai 

berikut : 

a) Guru meningkatkan komunikasi dengan siswa agar siswa dapat memahami 

lebih dalam tentang materi. 

b) Guru sebaiknya meningkatkan ketrampilan dalam mengelola kelas, 

sehingga ketika terjadi masalah dalam jumlah anggota dalam kelompok yang 

tidak sama maka guru dapat mengatasi siswa yang tidak aktif.  

c) Guru dapat mempertimbangkan model kooperatif Jigsaw sebagai model 

yang tepat dalam pembelajaran Administrasi Perkantoran di SMK Widya Praja 

Ungaran, karena telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X AP 

Kompetensi Dasar Memelihara Peralatan Kantor. 

d) Siswa diharapkan dapat lebih meningkatkan jiwa sosialnya terutama pada 

teman sekelasnya. Siswa juga hendaknya dapat menguasai materi dengan baik 
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sehingga siswa bukan hanya menerima materi semata namun dapat 

menyampaikan materi dengan baik 

e) Sekolah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana di kelas agar dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. 
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Daftar Nama Siswa Kelas X AP 1 

Sebagai Kelas Treatment Jigsaw 

No NIS Nama 

1 AP. 432 Alek Rudianto 

2 AP. 340 Alief Zaelany 

3 AP. 341 Astiwi Dwi Jayanti 

4 AP. 342 Ayu Heriyati D.M 

5 AP. 431 David Setiya Budi 

6 AP. 343 Desy Septiana Putri 

7 AP. 344 Devi Wulan Sari 

8 AP. 345 Dian Andari 

9 AP. 346 Dian Intansari 

8 AP. 347 Dwi Wahyuningsih 

10 AP. 348 Eva Astutik Mariana 

11 AP. 349 Eva Savitri 

12 AP. 350 Febri Adi Darmawan 

13 AP. 351 Febri Rahayu 

14 AP. 352 Febri Yani Nur Utami 

15 AP. 353 Hana Pujayani 

16 AP. 354 Hanna Pratiwi 

17 AP. 355 Iga Mardila 

18 AP. 357 Irsa Dwi Fitrianti 

19 AP. 358 Irsadila Rahma 

20 AP. 360 Khoiriyah 

21 AP. 361 Kristiansah 

22 AP. 363 Linda Ayu Kusumawati 

23 AP. 364 Linda Eka Ariyanti 

24 AP. 365 Niki Anggraini 

25 AP. 366 Nova Sudaryanti 

26 AP. 367 Novi Tridiani 

27 AP. 368 Novia Widyastuti 

29 AP. 370 Nur Azizah 

30 AP. 371 Ornela Alvionita 

31 AP. 372 Putri Damayanti 

32 AP. 373 Rahayu Ningsih 

33 AP. 374 Rahmawati Igha Septiana 

34 AP. 375 Reni Kristiyaningsih 

35 AP. 376 Riyas Sedariyati 

36 AP. 377 Siti Nurhalimah 

37 AP. 429 Susandi Eko Pratomo 

38 AP. 378 Susanti 

39 AP. 379 Tariana 

40 AP. 380 TitanValerian 

41 AP. 381 Wahyu Fajar Prasetyo 

42 AP. 382 Wiwin Arofah 

43 AP.383 Yachrotul Aeni 

 

Lampiran 1 
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Lampiran 2 

Daftar Nama Siswa Kelas X AP 2 

Sebagai Kelas Treatment Konvensional 
No NIS Nama 

1 AP. 385 Anisa Arumsari 

2 AP. 387 Avin Nur Aini 

3 AP. 388 Bagus Tri Prastya 

4 AP. 389 Beny Setyawan 

5 AP. 390 Chafit Setya Nugraha 

6 AP. 391 Chikmatun Nafiah 

7 AP. 392 Desty Setyaningsih 

8 AP. 393 Devani Luthfitasari 

9 AP. 394 Dia Ayu Patmasari 

10 AP. 428 Eka Noviyanti 

11 AP. 395 Ela Arinta Wulandari 

12 AP. 396 Evi Voliakmana 

13 AP. 397 Hani Muhajaroh 

14 AP. 398 Harun Ar-Rosyid 

15 AP. 399 Ika Ramadhani 

16 AP. 400 Indah Apriliana 

17 AP. 401 Isha Kurniawati 

18 AP. 402 Komarodin 

19 AP. 403 Lega Kusumawardani 

20 AP. 404 Lucia Renita 

21 AP. 405 Mada Faranika 

22 AP. 406 Margaretha Lita Paramita 

23 AP. 407 Milata Agustin 

24 AP. 408 Nancy Anindya Putri 

25 AP. 409 Novita Venti Purnomo 

26 AP. 410 Nurul Faikhoh 

27 AP. 411 Ratri Lilih P. 

28 AP. 412 Resita Nila Anggraeni 

29 AP. 413 Rika Dewi Krisnia 

30 AP. 414 Rozalia Putri Utami 

31 AP. 416 Sandi Malinda 

32 AP. 417 Silvia Viriana 

33 AP. 418 Susi Ika Septiarini 

34 AP. 419 Temi Purwanti 

35 AP. 420 Tugiyati 

36 AP. 421 Tutik Nurwanti 

37 AP. 422 Ulifia Helda Sari 

38 AP. 423 Widya Esti Nastika 

39 AP. 424 Wita Puspitasari 

40 AP. 425 Yoga Dwi Respati 

41 AP. 426 Yunita Mei Andrini 

42 AP. 427 Yusniati 
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Lampiran 3 

Daftar Nama Kelompok Asal 

A B C D 

Alek Rudianto 

Alief Zaelany 

Astiwi Dwi J. 

Ayu Heriyati D.S 

David Setiya Budi 

Desi Septiana P. 

Devy Wulan Sari 

Dian Andari 

Dian Intansari 

Dwi Wahyu N 

Eva Astutik M. 

Eva Savitri 

Febri A. D 

Febri Rahayu 

Febriyani Nur U. 

Hana Pujayani 

Hana Pratiwi 

Igha Mardila 

Irssa Dwi Safitri 

Irsadila Rahma 

 

 

E F G H 

Khoiriyah 

Kristiansyah 

Linda Ayu K 

Linda Eka A 

Niki Anggraini 

Nova Sudaryanti 

Novi Tridiani 

Novia Widyastuti 

Nur Azizah 

Ornela Alvionita 

Putri Damayanti 

Rahayu Ningsih 

Rahmawati Igha S 

Reni K. 

Riyas Sedariyati 

Siti Nurhalimah 

Susandi Eko P. 

Susanti 

Tariana 

Titan Valerian 

Wahyu Fajar P 

Wiwin Arofah 

Yachrotul Aeni 
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Lampiran 4 

Daftar Nama Kelompok Ahli 

Kelompok Nama 

A Ayu Heriiyati 

Desi Setiana P 

Febri Adi D. 

Igha Mardila 

Kristiansah 

Nur Azizah 

Riyas Sedariyati 

Titan Valerian 

B Alek Rudianto 

Dian Andari 

Eva Savitri 

Irsa Dwi Safitri 

Khoiriyah 

Novia Widyastuti 

Reni K 

Wahyu Fajar P. 

C Alif Zaelany 

Devi Wulansari 

Febri Rahayu 

Irsadila Rahma 

Linda Ayu K 

Ornela Alvioniita 

Siti Nurhalimah 

Susanti 

D Astiwi Dwi J. 

Dian Intansari 

Febri Yani Nur U. 

Hana Pratiwi 

Linda Eka A 

Putri Damayanti 

Rahmawati Igha S 

Wiwin Arofah 

Yachrotul Aeni 

E David Setya Budi 

Dwi Wahyu N 

Eva Astutik 

Hana Pujayani 

Niki Anggraini 

Novi Tridiani 

Rahayu Ningsih 

Tariana 
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Lampiran 5 
NAMA SEKOLAH :   SMK WIDYA PRAJA UNGARAN 
MATA PELAJARAN :   Kompetensi Kejuruan 
KELAS/SEMESTER :   10 / 1-2 
STANDAR KOMPETENSI :   Menggunakan peralatan  kantor 

KODE KOMPETENSI :   KK.3 

DURASI PEMELAJARAN :   72 X 45 menit 

Kompetensi 
Dasar/Sub 

Kompetensi 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN PEMB 2ELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

1. Melakukan 

prosedur 

pengadaan alat 

kantor 

 

 

 

 

 

 Mesin-
mesin/alatkantor 
(office automation 
equipment/tools) 

 Perabot/peralatank
antor 

 Bahan ATK kantor 
 

 Memberikan wawasan  
terhadap per-kembangan 
teknologi kantor (adaptable) 
melalui berbagai meedia 

 MengelompokanPerbekalan 
Tata Usaha 

 Mengenali jenis-jenis mesin 
kantor dan peralatan kantor 

 Memahami cara pengoperasian 
mesin dan peralatan kantor 
sesuai dengan buku panduan 

 Mengoperasikan mesin/ alat 
kantor sesuai dengan teknik 
pengope-rasiannya 

 Mengidentivikasi Mesin-mesin 
kantor sesuai dengan kegiatan 
pekerjaan 

 Mengelompokkanperalatankant
or 

 Mengidentifikasi bahan, alat, 
dan perabot yang akan 
digunakan dalam bekerja 

 

 Pemilihan 

peralatan atau 

sumber daya 

untuk melaksa-

nakan tugas 

diidentifikasika

n dengan benar 

 Jumlah yang 

diperlukan di-

pertimbangkan 

secara me-

nyeluruh 

 Peralatan 

dipergunakan 

sesuai prosedur 

pemakaian dan 

instruksi 

penggunaan 

 Tes tertulis 

 

 Observasi 

 

 penugasan 

16 8   

Buku 

menggguna

kan 

peralatan 

kantor jilid 

1 
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Kompetensi 
Dasar/Sub 

Kompetensi 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN PEMB 2ELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

2. 

Menggunakanperal

atan kantor 

 Langkah-langkah 
mengope-rasikan 
alat-alat komunikasi 
: Aiphone, 
Telephone, Mobile 
Phone (Ponsel), 
Faximile, ke dalam 
buku kas 

 Langkah-langkah 
mengoperasikan 
alat Bantu 
presentasi : OHP, 
LCD, mikrophone 

 Langkah-langkah 
mengoperasikan 
mesin cetak : mesin 
tik manual/ elektrik/ 
elektronik  dalam 
memproduksi 
naskah/ dokumen : 
penge-nalan bagian-
bagian mesin tik, 
penguasaan 
keyboard, mengetik 
berbagai naskah, 
melatih kecepatan  
200 epm/menit 
dengan kete-patan 
98%, 

 Mengetahui cara 
sederhana 
memperbaiki mesin 
dan peralatan 
kantor bila terjadi 
kerusakan mesin 
dan peralatan 
kantor 

 Cara membuat 
laporan untuk mesin 
yang rusak dan 

 Menympulkan fungsi dan 
kegunaan alat komunikasi 
dengan cermat 

 Beradaptasi dalam segala 
situasi sesuai dengan 
perkembangan IPTEK 
khushusnya alat komunikasi 
dengan teliti dan seksama. 

 Mematuhiaturanpeng-
operasianmesinsesuaibuku 
manual (manual’s book) 

 Memperaktekkanpengoperasia
nberbagaimesinkomunikasises
uaidengankebutuhan 

 Mengetahuicarasederhaname
mperbaikimesindanperalatank
antorbilaterjadikerusakanmesi
ndanperalatankantor 

 Menympulkan fungsi dan 
kegunaan alat Bantu 
presentasi dengan cermat 

 Beradaptasi dalam segala 
situasi sesuai dengan 
perkembangan IPTEK 
khushusnya alat Bantu 
presentasi dengan teliti dan 
seksama. 

 Mematuhiaturanpeng-
operasianmesinsesuaibuku 
manual (manual’s book) 

 Memperaktekkan 
pengoperasian berbagai alat 
Bantu presentasi sesuai  

  
 dengan kebutuhan 
 Mengetahuicarasederhaname

mperbaikimesindanperalatank
antorbilaterjadikerusakanmesi
ndanperalatankantor 

 

 Peralatan 

dipergunakan 

sesuai prosedur 

pemakaian dan 

instruksi 

penggunaan  

 

 Kerusakan 

diidentifikasi 

se-cara benar 

dan mengambil 

tindakan 

perbaikan 

sesuai instruksi 

penggunaan 

 

 Perbaikan 

diluar 

kewenangan 

harus 

dilaporkan 

kepada orang 

yang 

berwenang agar 

dapat diambil 

sebuah tindakan 

 Tes tertulis 

 

 Observasi/

pengamata

n 

 

 penugasan 

16 8   

Buku 

mengggunak

an peralatan 

kantor jilid 1 
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Kompetensi 
Dasar/Sub 

Kompetensi 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN PEMB 2ELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

  
 
 
 

 Langkah-langkah 
mengoperasikan 
mesin pengganda: 
mesin fotokopi, 
mesin stensil, 
risograph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Langkah-langkah 
pengoperasian 
mesin cetak 

 Mengetahuicarasederhaname
mperbaikimesindanperalatank
antorbilaterjadikerusakanmesi
ndanperalatankantor 

 Menympulkan fungsi dan 
kegunaan alat Bantu 
pengganda dengan cermat 

 Beradaptasi dalam segala 
situasi sesuai dengan 
perkembangan IPTEK 
khushusnya alat Bantu 
pengganda dengan teliti dan 
seksama. 

 Mematuhiaturanpeng-
operasianmesinsesuaibuku 
manual (manual’s book) 

 Memperaktekkan 
pengoperasian berbagai alat 
Bantu pengganda sesuai 
dengan kebutuhan 

 Mengetahui cara sederhana 
memperbaiki mesin dan 
peralatan kantor bila terjadi 
kerusakan mesin dan peralatan 
kantor 

 Mengidentivikasi jenis-jenis 
mesin pencetak 

 Menympulkan fungsi dan 
kegunaan alat mesin cetak 
dengan cermat 

 Menggunakan mesin tik 
manual untuk format/ formulir 

 Menguasai keyboard dengan 
10 jari buta 
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Kompetensi 
Dasar/Sub 

Kompetensi 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN PEMB 2ELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

   Beradaptasi dalam segala 
situasi sesuai dengan 
perkembangan IPTEK 
khushusnya mesin cetak 
dengan teliti dan seksama. 

 Mematuhiaturanpeng-
operasianmesinsesuaibuku 
manual (manual’s book) 

 Memperaktekkan 
pengoperasian berbagai mesin 
cetak sesuai dengan 
kebutuhan (OHP,LCD, 
microphone) 

 Menympulkan fungsi dan 
kegunaan mesin cetak dengan 
cermat 
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Kompetensi 
Dasar/Sub 

Kompetensi 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN PEMB 2ELAJARAN INDIKATOR PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

3. Memelihara 

peralatan kantor 

 K3 alatkerja 
 Pemeliharaanmesin

/alatkerjasesuaiden
ganbuku manual 
(manual’s book) 

 Langkah-langkah perawat-an 
umum mesin-mesin/alat 

 Langkah-
langkahmereplace/refill spare 
part/ supplies 
berdasarkanmanusl’s book 

 Pengisian format pemakai-
an/perawatan mesin 

 Menjaga K3 alat kerja 
 Perawatan mesin/alat 

sederhana  
 Penggantian spare part/refill 

alat/mesin 

 Peralatan atau 

sumber daya 

dipelihara 

sesuai instruksi 

penggunaan 

 Pemeliharaan 

dilakukan agar 

peralatan 

memenuhi 

persyaratan dari 

pabrik 

 Pencatatan 

pemeliharaan 

di-lakukan 

sesuai instruksi 

penggunaan 

 Peralatan dan 

sumber daya 

disimpan sesuai 

instruksi 

penggunaan 

 Tes 

tertulios 

 Observasi/

pengamata

n 

 penugasas

n 

16 8  Buku 

Menggunak

an Peralatan 

Kantor Jilid 

1 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

kelas Treatment Konvensional Siklus 1 

   

  Sekolah  : SMK Widya Praja Ungaran 

  Mata Diklat  : Mengelola Peralatan Kantor 

  Kelas/SMT  : X AP/2 

  Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  

    

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengelola Peralatan Kantor 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Memelihara Peralatan Kantor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

1. Peserta didik mampu memahami faktor keamanan, keselamatan dan 

kesehatan Kerja 

2. Peserta didik memahami ruang lingkup dan tujuan K3 

3. Peserta didik dapat memahami langkah-langkah K3 AlAT Kerja  

 

D. MATERI BELAJAR 

Pertemuan 1  

1. Ruang Lingkup K3 

2. K3 Alat Kerja 

 

E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, penugasan 

Model pembelajaran   : konvensional 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 (2x45 menit) 

No Kegiatan Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

1. guru menyiapkan peserta didik 

dengan berdoa dan mengucapkan 

salam sebelum memulai pelajaran 

2. guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. guru menyampaikan model 

pembelajaran yang akan digunakan 

 

5 menit 

 

 

5 menit 

5 menit 

 

Lampiran 6 
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2 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. siswa mencari informasi yang 

luas mengenai pemeliharaan 

peralatan kantor 

2. guru menfasilitasi terjadinya 

interaksi antar siswa dengan siswa 

dan guru dengan siswa 

3. guru menfasilitasi secara aktif 

dalam pembelajaran dengan tanya 

jawab 

 

b. Elaborasi 

1. guru menfasilitasi siswa dengan 

memberikan tugas untuk 

menemukan gagasan baru 

2. guru memberi kesempatan pada 

siswa untuk berpikir, menganalisis 

dan menyelesaikan masalah 

3. guru memfasilitasi siswa untuk 

berkompetensi sehat dengan 

memberi penilaian bagi siswa yang 

aktif menjawab 

 

c. Konfirmasi 

1. guru memberi umpan balik 

berupa lisan maupun tulisan 

terhadap keberhasilan siswa 

2. guru menginformasikan tentang 

materi K3 alat kerja 

3. guru menjelaskan materi tentang 

K3 alat kerja 

 

 

5 menit 

 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

5 menit 

 

 

15 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

5 menit 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab, 

ceramah 

3 Penutup  

1. guru beserta siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi K3 alat kerja 

2. guru memberi pertanyaan kembali 

seputar metri K3 alat kerja 

3. guru menginformasikan materi 

pada pertemuan berikutnya 

 

5 menit 

 

5 menit 

 

5 menit 
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Pertemuan 2 (2x45 menit) 

No Kegiatan Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

1. guru memulai pelajaran dengan 

melakukan apersepsi, yaitu dengan 

cara mengingatkan siswa pada 

materi sebelumnya tentang K3 alat 

kerja dan pemeliharaan alat kantor 

2. guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

10 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

2 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. guru memberi pengetahuan dan 

mengingatkan kembali pada materi 

sebelumnya 

 

b. Elaborasi 

guru membagikan soal soal evaluasi 

kepada siswa, dan siswa 

mengerjakannya secara individu 

 

c. Konfirmasi 

setelah waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan soal telah habis maka 

siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

45 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

latihan soal 

3 Penutup  

1.guru menginformasikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

2. guru menutup pembelajaran 

dengan mngucapkan salam 

 

 

10 menit 

5 menit 

 

 

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Buku Mengelola Peralatan Kantor SMK , karangan Vida Hasna Farida, Hj. 

Lilis Nurlaela dan Asep Sumaryana. Penerbit Armico Bandung 
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H. PENILAIAN 

Pertemuan 1 

Indikator penilaian Teknik 

 penilaian 

Bentuk 

 instrumen 

instrumen 

1. memahami 

pengertian dan 

langkah-langkah K3 

alat kerja 

2. memahami ruang 

lingkup dan tujuan 

K3 

Kuis Essay 

 

 

Essay  

1. jelaskan bagaimana 

cara menjaga K3 alat 

kerja? 

2. sebutkan dan 

jelaskan faktor 

penyebab kecelakaan 

kerja.disertai contoh! 

3. jelaskan menurut 

anda bagaimana 

menciptakan 

lingkungan kerja yang 

aman dan nyaman 

Penilaian pertemuan 2, mengerjakan postest siklus I 

Soal dan jawaban terlampir 
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Nilai – skor perolehan 

Kunci jawaban : 

no Jawaban skor 

1 Cara-cara menjaga K3 alat kerja: 

1. penggunaan alat harus sesuai dengan petunjuk cara kerja 

pada manual book 

2. alat kerja dipakai sesuai dengan fungsinya 

3. penggunaan alat harus sesuai dengan kemampuan kerjanya. 

 

20 

2.  Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja : 

1.Faktor manusia :Tingkah laku yang sembrono, pengetahuan yang 

kurang, keterampilan yang kurang memadai, kelelahan, kondisi fisik 

yang kurang sehat, mental yang labil/stress dan tidak disiplin dalam 

mematuhi aturan keselamatan. 

2.Faktor alat-alat kerja :Kurang sesuai dengan postur tubuh, tidak 

layak pakai, tidak memakai alat pengaman. 

 3. Faktor lingkungan kerja : Kondisi tempat kerja yang tidak 

memenuhi persyaratan, sikap pimpinan yang kurang mendukung. 
Contoh menyesuaikan. 

50 

3. Jawaban menyesuaikan masing-masing. 30 

JUMLAH 100 

 

    

         Ungaran,  Juni 

2011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

 

Drs. H. Nurdin Jadid       Anggar 

Physca H 

NIY. 19950037       NIM. 

7101407178 
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Lampiran 7 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

kelas Treatment Jigsaw Siklus 1 

   

  NamaSekolah  : SMK Widya Praja Ungaran 

  Mata Diklat  : Mengelola Peralatan Kantor 

  Kelas/SMT  : X AP/2 

  Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  

    

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengelola Peralatan Kantor 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Memelihara Peralatan Kantor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

1. Peserta didik mampu memahami faktor keamanan, keselamatan dan 

kesehatan Kerja 

2. Peserta didik memahami ruang lingkup dan tujuan K3 

3. Peserta didik dapat memahami langkah-langkah K3 AlAT Kerja  

4.  

 

D. MATERI BELAJAR 

Pertemuan 1 dan 2 

1. K3 alat kerja 

2. Pemeliharaan mesin/alat kerja sesuai dengan buku manual (manual 

book) 

 

E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, penugasan 

Model pembelajaran   : kooperatif jigsaw 
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F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 (2x45 menit) 

No Kegiatan Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

1. guru memberikan apersepsi 

dengan cara mengingatkan siswa 

pada materi K3 alat kerja dan 

pemeliharaan peralatan kantor 

2. guru memotivasi siswa 

10 menit 

5 menit 

 

5 menit 

 

 

2 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. guru memberi pengetahuan yang 

bermakna tentang materi K3 alat 

kerja dan pemeliharaan barang 

2. guru memberi materi kepada 

siswa 

 

b. Elaborasi 

1. guru membagi siswa dalam 

kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 5 orang. Kelompok 

ini disebut kelompok asal. (tahap 

pendahuluan) 

2. setelah terbentuk kelompok, guru 

membagikan soal pada setiap 

kelompok. Soal tersebut dikerjakan 

berdasarkan gambar yang telah 

terlampir.Soal dan gambar 

terlampir. 

3. siswa berusaha memahami soal 

yang diberikan 

4. siswa yang semula ada pada 

kelompok asal mengelompok 

kembali dengan kelompok baru. 

Pengelompokan itu dilakukan 

dengan cara, siswa dengan materi 

alat kerja, keselamatan kerja, 

prosedur pemeliharaan, format kartu 

pemeliharaan, alat pelindung 

tangan, alat pelindung kepala, 

mengelompok kembali dengan 

siswa pada kelompok lain sesuai 

dengan materi/soal yang sama. 

Siswa Kelompok ini disebut dengan 

kelompok ahli. (tahap penguasaan) 

5. siswa dalam kelompok ahli 

70 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

presentasi 
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berusaha menguasai materi/soal 

sesuai dengan ahlinya, dengan cara 

saling berdiskusi. 

6. guru memonitor kerja diskusi dan 

memberi bantuan bagi siswa yang 

masih kurang menguasai materi 

dengan memberi sedikit kata kunci 

7. siswa kembali kepada kelompok 

asal 

8. tiap siswa dalam kelompok saling 

menerima dan menularkan materi 

dari siswa lain. (tahap penularan) 

9. siswa saling berdiskusi 

menentukan jawaban soal 

10. 2/3 kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusinya 

 

c. Konfirmasi 

1. guru membahas soal diskusi dan 

menjelaskan lebih banyak lagi 

mengenai materi 

 

5 menit 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

5 menit 

3 Penutup  

1. guru memberi kesempatan 

bertanya pada siswa 

2.  guru memberikan gambaran 

materi yang akan diberikan pada 

pertemuan berikutnya 

10 menit 

5 menit 

 

5 menit 

 

 

 

 

Pertemuan 2 (2x45 menit) 

No Kegiatan Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

1. guru memulai pelajaran dengan 

melakukan apersepsi, yaitu dengan 

cara meminta siswa untuk melihat 

berbagai gambar alat pelindung 

kerja dan siswa menyebutkan nama 

alat pelindung kerja dan 

kegunaannya. Hal itu dimaksudkan 

untuk mengingatkan siswa pada 

materi sebelumnya tentang K3 alat 

kerja dan pemeliharaan alat kantor 

2. guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

2 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. guru memberi pengetahuan dan 

 

 

10 menit 

 

 

 



106 
 

 
 

mengingatkan kembali pada materi 

sebelumnya 

 

b. Elaborasi 

guru membagikan soal soal evaluasi 

tentang K3 alat kerja dan 

pemeliharaan alat kantor kepada 

siswa, dan siswa mengerjakannya 

secara individu 

 

c. Konfirmasi 

setelah waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan soal telah habis maka 

siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya 

 

 

 

 

45 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

latihan soal 

3 Penutup  

1. guru memberi kesimpulan materi 

K3 alat kerja dan cara pemeliharaan 

alat kantor sesuai dengan manual 

book. 

2. guru menutup pembelajaran 

dengan mngucapkan salam 

 

10 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Buku Mengelola Peralatan Kantor SMK , karangan Vida Hasna Farida, Hj. 

Lilis Nurlaela dan Asep Sumaryana. Penerbit Armico Bandung 

 

H. PENILAIAN 

 

Pertemuan 1 

Indikator penilaian Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

 instrumen 

instrumen 

1. memahami 

pengertian dan 

langkah-langkah K3 

alat kerja 

2. memahami ruang 

lingkup dan tujuan 

K3 

Kuis Essay 

 

 

Essay  

1. jelaskan fungsi 

masing-masing alat 

keselamatan tersebut 

dan dalam keadaan apa 

alat tersebut digunakan 

2. sebutkan alat apa saja 

yang merupakan alat 

pelindung tangan, 

kepala, beserta 

fungsinya 

3.   a.Alat pelindung apa 

yang ada digambar?  
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     b.Bagaimana cara 

kerja alat tersebut? 

Jelaskan masing-masing! 

     c.Digunakan untuk apa 

alat tersebut? Jelaskan 

masing-masing! 

4. jelaskan masing-

masing kegunaan alat 

yang ada pada 

gambar!(gambar 

terlampir) 

5. a.Jelaskan nama 

masing-masing alat 

tersebut! 

     b.Jelaskan kegunaan 

alat tersebut! 

Penilaian pertemuan 2, mengerjakan postest siklus I 

Soal dan jawaban terlampir 

 

Nilai = skor perolehan 
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Kunci jawaban : 

No Jawaban skor 

1 Jawaban penjelasan menyesuaikan 

 

20 

2.  Alat pelindung tangan 

Pelindungtanganberupasarungtangandenganjenis-jenisnya 

Sepertiterlihatpadagambarantara lain: 

a). Metal mesh, sarungtangan yang 

tahanterhadapujungbendayang tajam 

danmelindungitangandariterpotong 

b) Leather gloves, melindungitangandaripermukaan yang 

kasar. 

c) Vinyl dan neoprene gloves, 

melindungitangandaribahankimiaberacun 

alat pelindung kepala 

Kelas G untukmelindungikepaladaribenda yang jatuh; dan 

Melindungidarisengatanlistriksampai 2.200 volts. 

Kelas E untukmelindungikepaladaribenda yang jatuh, 

dandapatMelindungidarisengatanlistriksampai 20.000 volts. 

Kelas F untukmelindungikepaladaribenda yang jatuh, tidak 

Melindungidarisengatanlistrik, 

dantidakmelindungidaribahan-bahan yang merusak (korosif) 

20 

3. a.Full body hardness (pakaian penahan bahaya jatuh), sistim 

yang 

dirancanguntukmenyebarkantenagabenturanataugoncangan 

pada saat jatuh melalui pundak, paha dan pantat. 

b. Life Line (tali kaitan), tali kaitan lentur dengan 

kekuatantarik  minimum 500 kg yang 

salahsatuujungnyadiikatkanketempatkaitandanmenggantungs

ecaravertikal, ataudiikatkanpadatempat kaitan yang lain 

untuk digunakan secara horisontal. 

20 

4. Pelindung kaki berupasepatudansepatu boot, 

sepertiterlihatpadagambarantara lain: 

     a) Steel toe, sepatu yang didesainuntukmelindingijari kaki 

darikejatuhanbenda 

     b) Metatarsal, sepatuyang 

didesainkhususmelindungseluruhkaki dari bagian tuas 

sampai jari 

     c) Reinforced sole, 

sepatuinididesaindenganbahanpenguatdaribesi yang akan 

melindungi dari tusukan pada kaki 

     d) Latex/Rubber, sepatu yang 

tahanterhadapbahankimiadanmemberikandayacengkeram 

yang lebihkuatpadapermukaan yang licin. 

     e) PVC boots, sepatu yang 

melindungidarilembabdanmembantuberjalan di tempatbecek 

20 
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     f) Vinyl boots, sepatu yang tahanlarutankimia, asam, 

alkali, garam, air dandarah 

 

5. a)Rubber gloves, melindungitangansaatbekerjadenganlistrik 

b) Padded cloth gloves, melindungitangandarisisi yang 

tajam,bergelombangdankotor. 

c).Heat resistant gloves, melindungitangandaripanasdanapi 

d) Latex disposable gloves, 

melindungitangandaribakteridankuman 

 

20 

 JUMLAH 100 

 

 

 

 

Ungaran,   Juni 2011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

Drs. H. Nurdin Jadid      Anggar Physca H 

NIY. 19950037      NIM. 7101407178 
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Lampiran soal 

Gambar Soal no 1. 

 

Perhatikangambardiatas! 

jelaskan fungsi masing-masing alat keselamatan tersebut dan dalam keadaan apa 

alat tersebut digunakan! 

Gambar no 2. 

Alat pelindung tangan 

 

Alat pelindung kepala 

 

Gamb ar  

KELAS D   KELAS E  KELAS F 

Perhatikan gambar diatas! 
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sebutkan alat apa saja yang merupakan alat pelindung tangan, kepala, beserta 

fungsinya! 

 

 

Gambar no 3 

 
  A     B  

Perhatikan gambar diatas! 

Alat pelindung apa yang ada digambar?  

Bagaimana cara kerja alat tersebut? Jelaskan masing-masing! 

Digunakan untuk apa alat tersebut? Jelaskan masing-masing! 

Gambar 4 

 
 A   B     C        D  E  F 

 

Perhatikan gambar diatas! 

Jelaskan masing-masing kegunaan alat tersebut! 

Gambar no 5 
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 A  B  C  D 

Perhatikan gambar diatas! 

Jelaskan nama masing-masing alat tersebut! 

Jelaskan kegunaan alat tersebut 
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Lampiran 8 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

kelas Treatment Konvensional Siklus 2 

   

  Sekolah  : SMK Widya Praja Ungaran 

  Mata Diklat  : Mengelola Peralatan Kantor 

  Kelas/SMT  : X AP/2 

  Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  

    

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengelola Peralatan Kantor 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Memelihara Peralatan Kantor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

4. Peserta didik dapat memelihara peralatan atau sumber daya sesuai 

instruksi penggunaan 

5. Peserta didik dapat melakukan pemeliharaan agar peralatan memenuhi 

persyaratan dari pabrik 

6. Peserta didik dapat menggunakan peralatan sesuai dengan instruksi 

penggunaan 

7. Peserta didik dapat mengetahui cara menyimpan peralatan sesuai 

dengan instruksi penggunaan 

 

D. MATERI BELAJAR 

Pertemuan 1  

3. Pemeliharaan mesin/alat kerja sesuai dengan buku manual (manual 

book) 

4. Langkah-langkah perawatan umum mesin tik/alat kerja 

5. Langkah mereplace/refill sparepart/supplies berdasarkan manual book 

 

E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, penugasan 

Model pembelajaran   : konvensional 

 

 

 



114 
 

 
 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 (2x45 menit) 

No Kegiatan waktu Metode 

1 Pendahuluan  

1. guru menyiapkan peserta didik 

dengan berdoa dan mengucapkan 

salam sebelum memulai pelajaran 

2. guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. guru menyampaikan model 

pembelajaran yang akan digunakan 

 

5 menit 

 

 

5 menit 

5 menit 

 

2 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. siswa mencari informasi yang 

luas mengenai pemeliharaan 

peralatan kantor 

2. guru menfasilitasi terjadinya 

interaksi antar siswa dengan siswa 

dan guru dengan siswa 

3. guru menfasilitasi secara aktif 

dalam pembelajaran dengan tanya 

jawab 

 

b. Elaborasi 

1. guru menfasilitasi siswa dengan 

memberikan tugas untuk 

menemukan gagasan baru 

2. guru memberi kesempatan pada 

siswa untuk berpikir, menganalisis 

dan menyelesaikan masalah 

3. guru memfasilitasi siswa untuk 

berkompetensi sehat dengan 

memberi penilaian bagi siswa yang 

aktif menjawab 

 

c. Konfirmasi 

1. guru memberi umpan balik 

berupa lisan maupun tulisan 

terhadap keberhasilan siswa 

2. guru menginformasikan tentang 

materi K3 alat kerja 

3. guru menjelaskan materi tentang 

K3 alat kerja 

 

 

5 menit 

 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

5 menit 

 

 

15 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

5 menit 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab, 

ceramah 

3 Penutup  

1. guru beserta siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi pemeliharaan 

 

5 menit 
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alat kantor 

2. guru memberi pertanyaan kembali 

seputar materi pemeliharaan alat 

kantor 

3. guru menginformasikan materi 

pada pertemuan berikutnya 

5 menit 

 

5 menit 

 

Pertemuan 2 (2x45 menit) 

No Kegiatan Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

1. guru memulai pelajaran dengan 

melakukan apersepsi, yaitu dengan 

cara mengingatkan siswa pada 

materi sebelumnya tentang 

pemeliharaan alat kantor 

2. guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

10 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

2 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. guru memberi pengetahuan dan 

mengingatkan kembali pada materi 

sebelumnya 

 

b. Elaborasi 

guru membagikan soal soal evaluasi 

kepada siswa, dan siswa 

mengerjakannya secara individu 

 

c. Konfirmasi 

setelah waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan soal telah habis maka 

siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

45 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

latihan soal 

3 Penutup  

1. guru menyimpulkan materi K3 

alat kerja dan pemeliharaan 

peralatan sesuai manual book. 

2. guru menutup pembelajaran 

dengan mngucapkan salam 

 

10 menit 

 

 

5 menit 

 

 

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Buku Mengelola Peralatan Kantor SMK , karangan Vida Hasna Farida, Hj. 

Lilis Nurlaela dan Asep Sumaryana. Penerbit Armico Bandung 
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H. PENILAIAN 

Pertemuan 1 

Indikator penilaian Teknik 

 penilaian 

Bentuk 

 instrumen 

instrumen 

1. menjelaskan 

langkah-langkah 

peralatan umum 

mesin/alat kantor. 

2. memahami cara 

pemeliharaan 

peralatan kantor 

sesuai dengan 

manual book 

Kuis Essay 

 

 

Essay  

1. sebutkan langkah-

langkah pemeliharaan 

mesin stensil manual! 

2. sebutkan dan 

jelaskan macam-

macam pemeliharan 

barang! 

3. sebut dan jelaskan 

macam-macam 

pengurusan 

pemeliharaan! 

Penilaian pertemuan 2, mengerjakan postest siklus I 

Soal dan jawaban terlampir 

 

Nilai – skor peolehan 

Kunci jawaban : 

no Jawaban Skor 

1 Langkah-langkah pemeliharaan mesin stensil manual : 

1.bersihkan body mesin stensil menggunakan lap bersih 

2. bersihkan baki kertas dan baki penadah menggunakan 

lap yang bersih 

3. bersihkan pembungkusrol terhadap sisa-sisa tinta 

stensil yang melekat pada pinggir sebelah kanan dan kiri, 

atas dan bawah pembungkus rol 

4. bersihkan semua kotoran yang melekat pada bagian-

bagiab mesin stensil, setelah menstensil 

40 

2.  Macam-macam pemeliharaan barang: 

a. menurut kurun waktu 

1. pemeliharaan sehari-hari 

2. pemeliharaan berkala 

b. menurut jenis barang 

1.barang bergerak 

2. barang tidak bergerak 

Penjelasan menyesuaikan 

30 

3. Macam-macam pengurusan pemeliharaan 

a. kontrak pemeliharaan 

b. servis perorangan 

c. servis kantor 

penjelasan menyesuaikan 

30 

JUMLAH 100 
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         Ungaran,   

Juni 2011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

 

Drs. H. Nurdin Jadid       Anggar 

Physca H 

NIY. 19950037       NIM. 

7101407178 
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Lampiran 9 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) 

kelas Treatment Jigsaw Siklus 2 

   

  Sekolah  : SMK Widya Praja Ungaran 

  Mata Diklat  : Mengelola Peralatan Kantor 

  Kelas/SMT  : X AP/2 

  Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  

    

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengelola Peralatan Kantor 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Memelihara Peralatan Kantor 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

1. Peserta didik dapat memelihara peralatan atau sumber daya sesuai 

instruksi penggunaan 

2. Peserta didik dapat melakukan pemeliharaan agar peralatan memenuhi 

persyaratan dari pabrik 

3. Peserta didik dapat menggunakan peralatan sesuai dengan instruksi 

penggunaan 

4. Peserta didik dapat mengetahui cara menyimpan peralatan sesuai 

dengan instruksi penggunaan 

 

D. MATERI BELAJAR 

Pertemuan 1 dan 2 

1. Pemeliharaan mesin/alat kerja sesuai dengan buku manual (manual 

book) 

2. Langkah-langkah perawatan umum mesin tik/alat kantor 

3. Cara Pemeliharaan peralatan kantor 

 

E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran : ceramah, tanya jawab, penugasan 

Model pembelajaran   : kooperatif jigsaw 
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F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 (2x45 menit) 

No Kegiatan Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

1. guru memberikan apersepsi 

dengan cara mengingatkan siswa 

pada materi pemeliharaan peralatan 

kantor. Misalnya ; “ sikap seperti apa 

yang dilakukan seorang sekretaris 

untuk melindungi keselamatan 

kerjanya? 

2. guru memotivasi siswa 

10 menit 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

2 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. guru memberi pengetahuan yang 

bermakna tentang pemeliharaan alat 

kantor 

2. guru memberi materi kepada 

siswa 

 

b. Elaborasi 

1. guru membagi siswa dalam 

kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 5 orang. Kelompok 

ini disebut kelompok asal. (tahap 

pendahuluan) 

2. setelah terbentuk kelompok, guru 

membagikan soal pada setiap 

kelompok. Soal tersebut dikerjakan 

berdasarkan gambar yang telah 

terlampir. Soal dan gambar 

terlampir. 

3. siswa berusaha memahami soal 

yang diberikan 

4. siswa yang semula ada pada 

kelompok asal mengelompok 

kembali dengan kelompok baru. 

Pengelompokan itu dilakukan 

dengan cara, siswa dengan materi 

alat kerja, pemeliharaan mesin 

tik/alat kantor, prosedur 

pemeliharaan, format kartu 

pemeliharaan, mengelompok 

kembali dengan siswa pada 

kelompok lain sesuai dengan 

materi/soal yang sama. Siswa 

70 menit 

 

10 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

Tanya 

jawab, 

diskusi, 

presentasi 
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Kelompok ini disebut dengan 

kelompok ahli. (tahap penguasaan) 

5. siswa dalam kelompok ahli 

berusaha menguasai materi/soal 

sesuai dengan ahlinya, dengan cara 

saling berdiskusi. 

6. guru memonitor kerja diskusi dan 

memberi bantuan bagi siswa yang 

masih kurang menguasai materi 

dengan memberi sedikit kata kunci 

7. siswa kembali kepada kelompok 

asal 

8. tiap siswa dalam kelompok saling 

menerima dan menularkan materi 

dari siswa lain. (tahap penularan) 

9. siswa saling berdiskusi 

menentukan jawaban soal 

10. 2/3 kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusinya 

c. Konfirmasi 

1. guru membahas soal diskusi dan 

menjelaskan lebih banyak lagi 

mengenai materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

5 menit 

3 Penutup  

1. guru memberi kesempatan 

bertanya pada siswa 

2.  guru memberikan gambaran 

materi yang akan diberikan pada 

pertemuan berikutnya 

 

5 menit 

 

5 menit 

 

 

 

 

Pertemuan 2 (2x45 menit) 

No Kegiatan Waktu Metode 

1 Pendahuluan  

1. guru memulai pelajaran dengan 

melakukan apersepsi, yaitu dengan 

cara mengingatkan siswa pada 

materi sebelumnya tentang K3 alat 

kerja dan pemeliharaan alat kantor. 

Misalnya ; “ apa yang diperlukan 

seorang pekerja didalam ruang 

laboratorium kimia untuk menjaga 

keselamatan dirinya? 

2. guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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2 Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

1. guru memberi pengetahuan dan 

mengingatkan kembali pada materi 

sebelumnya tentang K3 alat kerja 

dan pemeliharaan peralatan sesuai 

dengan manual book. 

 

b. Elaborasi 

guru membagikan soal soal evaluasi 

tentan pemeliharaan peralatan sesuai 

dengan manual book kepada siswa, 

dan siswa mengerjakannya secara 

individu 

 

c. Konfirmasi 

setelah waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan soal telah habis maka 

siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

45 menit 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

latihan soal 

3 Penutup  

1. guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

2. guru menutup pembelajaran 

dengan mngucapkan salam 

 

10 menit 

 

5 menit 

 

 

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Buku Mengelola Peralatan Kantor SMK , karangan Vida Hasna Farida, Hj. 

Lilis Nurlaela dan Asep Sumaryana. Penerbit Armico Bandung 

 

H. PENILAIAN 

 

Pertemuan 1 

Indikator penilaian Teknik 

 Penilaian 

Bentuk 

 instrumen 

instrumen 

1. memahami 

pengertian dan 

langkah-langkah K3 

alat kerja 

2. memahami cara 

pemeliharaan 

peralatan kantor 

sesuai dengan 

manual book 

Kuis Essay 

 

 

Essay  

1.bagaimana langkah-

langkah perawatan 

mesin kantor 

tersebut?(gambar 

terlampir) 
2.  buatlah format kartu 

pemeliharaan mesin 

kantor. Beri contoh 

dengan mengisi kartu 

pemeliharaan tersebut 
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dengan 5 macam mesin 

kantor! 

3.a.Jelaskan masing-

masing maksud dari 

gambar yang diberi no 

tersebut! 

      b.Apa saja yang 

perlu diperhatikan oleh 

seorang juru ketik? 

      c.Apakah sikap juru 

ketik tersebut sudah 

baik? Jelaskan 

alasannya! 

4. bagaimana cara 

menjaga mesin kantor 

supaya tetap terpelihara 

dengan baik. Jelaskan 

dengan tepat! 
5.  a. Sebutkan nama 

mesin kantor tersebut! 

      b. Jelaskan 

bagaimana prosedur 

perawatan / 

pemeliharaan mesin 

tersebut! 

 

Penilaian pertemuan 2, mengerjakan postest siklus I 

Soal dan jawaban terlampir 

 

Nilai = skor perolehan 

Kunci jawaban : 

no Jawaban Skor 

1 Penjelasan menyesuaikan 

Mesin ketik manual 

1. bersihkan kotoran yang melekat pada bodi 

2. bersihkan jari-jari tuts 

3. periksa semua kunci 

4.bersihkan penggulung kertas 

5.periksa pita mesin ketik 

Penjelasan menyesuaikan 

20 

2.  Kartu pemeliharaan kelompok mesin-mesin 

Mesin        :....                                  no kode inventaris: ...... 

Merk         :.....                                 Th. Pembuatan     : ...... 

Spesfikasi : ....                                 Oleh                      : ..... 

Jenis alat   : ....                                 Harga                    : ...... 

Th.pmbuatn:.....                               Satuan pemakai     : ...... 

Negara asal: ....                               Alamat                   : ..... 

20 
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n

o 

T

gl 

Macam 

Pemeliharaa

n 

perbaikan 

Dikerja 

Kan oleh 

 Jumlah 

harga 

 J

ml 

ket 

Harga 

Dari 

Harga 

bahan 

Harga 

Upah 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

Contoh menyesuaikan 

3. Jawawban menyesuaikan 20 

4. Jawaban menyesuaikan 20 

5. a. mesin ketik manual 

b. mesin pemotong kertas 

c. mesin offset 

perawatan menyesuaikan jawaban siswa 

20 

 JUMLAH 100 

 

Ungaran,   Juni 2011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

 

Drs. H. Nurdin Jadid      Anggar Physca H 

NIY. 19950037      NIM. 710140718 

 

 

 

  



124 
 

 
 

Lampiran 

Gambar no 1 

 

 

 

 

 

Perhatikangambardiatas! 

bagaimana langkah perawatan mesin-mesin kantor tersebut?  

gambar no 2 

no tgl Macam 

Pemeliharaan 

Perbaikan 

Dikerja 

Kan 

oleh 

 Jumlah 

harga 

 jml ket 

Harga 

dari 

Harga 

bahan 

Harga 

Upah 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

buatlah format kartu pemeliharaan mesin kantor yang benar! Contohkan dengan 

mengisi kartu pemeliharaan tersebut dengan 5 macam mesin kantor 

Gambar soal no 3. 
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Perhatikangambardiatas! 

apa yang harus dilakukan oleh seorang juru ketik agar terhindar dari kecelakaan? 

tindakan berbahaya apa yang mungkin terjadi oleh seorang juru ketik? 

Apakah sama sikap seorang juru ketik dengan mesin  ketik dan komputer agar 

tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja? Jelaskan! 

Gambar 5 

 
 

 A    B   C 

Perhatikan gambar diatas! 

Sebutkan nama mesin kantor tersebut! 

Jelaskan bagaimana prosedur perawatan/pemeliharaan mesin tersebut! 
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Lembar Pengamatan Ketrampilan Afektif dan Psikomotorik  Siswa  

Kelas dengan Treatment Jigsaw 

 

No Ketrampilan Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1 Tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pada saat pembelajaran 

kooperatif 

   

 

 

2 Ketrampilan berpikir siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan mengerjakan 

Lembar Tugas 

  

 

  

3 Kemampuan siswa menganalisis 

masalah (soal) untuk mencari 

penyelesaiannya 

    

4 Kemampuan siswa mengevaluasi soal-

soal yang diberikan guru 

    

5 Bobot pertanyaan siswa selama proses 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

    

6 Kecermatan siswa dalam menjawab 

pertanyaan atau soal dari guru 

    

7 Banyaknya siswa yang berdiskusi 

dengan teman-temannya 

    

8 Kesungguhan siswa selama 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

    

9 Ketepatan dalam menjawab soal atau 

pertanyaan guru selama pembelajaran 

kooperatif 

    

10 Mengerjakan soal atau tugas dari guru 

dengan benar dan tepat waktu 

    

11 Tingkat kerjasama siswa dalam 

kelompok untuk mengerjakan 

    

12 Intensitas komunikasi antar anggota 

kelompok 

    

 

Skor maksimal= aspek yang dinilai x 4 

 

Nilai =  X 100% 
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Lembar Pengamatan Ketrampilan Afektif dan Psikomotorik Siswa  

Kelas dengan Treatment Konvensional 

 

 

No Ketrampilan Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1 Tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pada saat pembelajaran 

konvensional 

    

2 Ketrampilan berpikir siswa dalam 

mengembangkan materi dan menjawab 

pertanyaan 

    

3 Kemampuan siswa menganalisis 

masalah (soal) untuk mencari 

penyelesaiannya 

    

4 Kemampuan siswa mengevaluasi soal-

soal yang diberikan guru 

    

5 Bobot pertanyaan siswa selama proses 

pembelajaran kooperatif berlangsung 

    

6 Kecermatan siswa dalam menjawab 

pertanyaan dan soal dari guru 

    

7 Banyaknya siswa yang bertanya selama 

pembelajaran berlasngsung 

    

8 Kesungguhan siswa selama 

pembelajaran berlangsung 

    

9 Ketepatan dalam menjawab soal atau 

pertanyaan guru selama pembelajaran 

berlangsung 

    

10 Mengerjakan soal atau tugas dari guru 

dengan benar dan tepat waktu 

    

11 tingkat ketepatan siswa dalam 

menuangkan ide-ide dalam 

mengembangkan materi 

    

12 Intensitas komunikasi guru dan siswa     

 

Skor maksimal= aspek yang dinilai x 4 

 

Nilai =  X 100% 

 

  

Lampiran 11 
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Lembar Observasi Kinerja Guru 

 Kelas dengan Treatment Jigsaw 

 

Berilah tanda dengan menggunakan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai 

NO Aspek Penilaian Skala penilaian 

4 3 2 1 

1 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pendahuluan  

c. apersepsi 

d. motivasi 

Pengelolaan Pembelajaran 

h. penguasaan materi 

i. menjelaskan materi 

j.  ketrampilan menggunakan 

metode kooperatif  

k.  kemampuan guru dalam 

menjawab pertanyaan siswa 

l. kemampuan mengelola 

kelas 

m.  mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok belajar 

n. membimbing kelompok 

selama diskusi 

Penutup 

c. Rangkuman dan kesimpulan 

d. Mengevaluasi hasil belajar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah Skor     

 

Keterangan : 

Aspek penilaian 

4 : Baik sekali 

3 : Baik 

2 : Cukup 

1 : Kurang 

 

Menghitung rata-rata kinerja guru 

x  

 

 

Lampiran 12 
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Keterangan : 

 : nilai rerata 

∑xi : jumlah skor total 

n : jumlah aspek yang diamat 

Presentase kinerja guru 

% = skor yang diperoleh data  

 skor maksimal 
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Lampiran 13 

Lembar Observasi Kinerja Guru 

Kelas Dengan Treatment Konvensional 

Berilah tanda dengan menggunakan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai 

NO Aspek Penilaian Skala penilaian 

4 3 2 1 

1 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pendahuluan  

c. apersepsi 

d. motivasi 

Pengelolaan Pembelajaran 

i. penguasaan materi 

j. menjelaskan materi 

k.  ketrampilan menggunakan            

bahasa yang komunikatif 

l. guru memberi kesempatan 

siswa bertanya 

m. Guru memberi kesempatan 

siswa menanggapi  

n. Guru meminta siswa 

mengerjakan soal latihan  

o. Guru membimbing dan 

mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan 

p. Guru memberi kesempatan 

siswa mencatat 

Penutup 

c. Guru memberikan 

penguatan dan kesimpulan 

d. Guru mengevaluasi hasil 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah Skor  

 

Keterangan : 

Aspek penilaian 

4 : Baik sekali 

3 : Baik 

2 : Cukup 

1 : Kurang 

 

 Menghitung rata-rata kinerja guru 
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x  

Keterangan : 

 : nilai rerata 

∑xi : jumlah skor total 

n : jumlah aspek yang diamat 

 Menghitung Presentase kinerja guru 

% = skor yang diperoleh data  

 skor maksimal 
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Lampiran 14 

Lembar  Jawaban 

Nama : 

NIS : 

Kelas : 

 

1. A B C D E 

2. A B C D E 

3. A B C D E 

4. A B C D E 

5. A B C D E 

6. A B C D E 

7. A B C D E 

8. A B C D E 

9. A B C D E 

10. A B C D E 

11.  B C D E 

12. A B C D E 

13. A B C D E 

14. A B C D E 

15. A B C D E 

16. A B C D E 

17. A B C D E 

18. A B C D E 

19.  A B C D E 

20.  A B C D E 
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Lampiran 15 

Kisi-kisi Soal Ulangan Harian 

Siklus 1 

Mata pelajaran : Mengelola Peralatan Kantor 

Pokok bahasan : Memelihara Perlatan Kantor 

Kelas  : X AP 

Semester  : 2 

Lama ujian : 45 menit 

Jumlah butir tes : 20 soal 

Pokok bahasan indikator Aspek yang 

diukur 

Butir 

soal 

No butir 

Memelihara 

Peralatan Kantor 

1.Siswa mampu 

memahami 

faktor K3, serta 

ruang 

lingkupnya 

2. siswa mampu 

memahami 

langkah-langkah 

K3 alat kerja 

3.  siswa mampu 

menjelaskan 

langkah-langkah 

perlatan umum 

mesin /alat 

kantor 

4.   siswa 

mampu 

memahami 

langkah-langkah 

me re-place/refill 

sparepart 

berdasarkan 

manual book 

5.   siswa 

mampu 

membuat serta 

mengisi format 

pemakaian dan 

perawatan mesin 

kantor 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

C6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1, 5, 10, 

13, 16, 17 

2, 3, 6, 9, 

12 

 

4, 11, 12, 

14 

 

7, 15,  

 

8, 19,  

 

18, 20 

Keterangan : 

C1  : Proses Berpikir Ingatan 

C2  : Proses Berpikir Pemahaman 

C3  : Proses Berpikir Penerapan 

C4  : Proses Berpikir Analisis 

C5  : Proses Berpikir Sintesis  

C6  : Proses Berpikir Evaluasi 
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Lampiran 16 

Soal Evaluasi Siklus 1 

Berilah tanda silang (X) huruf a,b, c, d, e pada jawaban yang anda anggap benar! 

1. Seorang pekerja lapangan kepala ketika melakukan pekerjaannya agar terhindar dari 

bahaya kejatuhan sesuatu dari atas. Apa yang dilakukan oleh pekerja tersebut 

merupakan salah satu upaya untuk melindungi... 

a. Keselamatan kerja 

b. Kesehatan kerja 

c. Keamanan kerja 

d. Kenyamanan kerja 

e. Kemudahan kerja

 

2. Alat untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja adalah... 

a. Pengetahun 

b. Asuransi/jamsostek 

c. Askes 

d. Jamkesmas 

e. ketrampilan

 

3. jika seorang pekerja tidak memperhatikan keselamatan dirinya ketika bekerja maka 

dia akan mengalami... 

a. kesulitan kerja 

b. kehilangan jam kerja 

c. kecelakaan kerja 

d. kegagalan kerjaa 

e. sakit  

4. jika suatu alat digunakan diluar kemampuan, maka hal itu akan mengakibatkan... 

a. kerusakan alat 

b. berkurangnya umur kegunaan 

c. tidak berfungsi dengan baik’ 

d. berbahaya 

e. menimbulkan kecelakaan kerja 

5. pemeliharaan mesin ketik adalah pemeliharaan yang  dilakukan dengan jangka waktu 

tertentu. Pemeliharaan itu disebut... 

a. pemeliharaan sehari-hari 

b. pemeliharaan preventif 

c. pemeliharaan berkala 

d. pemeliharaan korektif 

e. pemelliharaan tak terencana 

6. perlengkapan apa yang dapat menunjang pemeliharaan dokumen-dokumen atau surat-

surat penting... 

a. meja 

b. kursi 

c. oli 

d. filing kabinet 

e. kemoceng 

7. apabila suatu kantor berada jauh dari perkotaan, maka pengurusan pemeliharaan apa 

yang lebih cocok digunakan... 

a. kotrak kerja 

b. kontrak pemeliharaan 

c. servis perorangan 

d. individual services calls 
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e. servis kantor 

8. bagian mana pada komputer yang dapat mengakibatkan radiasi sinar cahaya... 

a. CPU 

b. Mouse 

c. Keyboard 

d. Software 

e. Monitor 

9. perbaikan peralatan kantor dapat dilakukan dengan cara berikut ini, kecuali... 

a. reparasi 

b. Refill Sparepart 

c. Recovery 

d. Replacement 

e. mengganti suku cadang 

10. ada berapa faktor penyakit akibat kerja.... 

a. 4 faktor 

b. 5 faktor 

c. 3 faktor 

d. 2 faktor 

e. 6 faktor 

11. faktor penyebab kecelakaan kerja yang berasal dari manusia adalah... 

a. tidak sesuai postur tubuh 

b. kondisi lingkungan tidak memenuhi syarat 

c. tidak layak pakai 

d. kurangnya pengetahuan 

e. tidak memakai alat pengaman 

12. agar terhindar dari kecelakaan kerja, maka dalam mengoperasikan mesin kantor harus 

sesuai dengan... 

a. APD (Alat Pelindung Diri) 

b. PPE (Personal Protective Equipment) 

c. STP (Standart Task Prosedure) 

d. JHA (Job Hazard Analyse) 

e. SOP (Standart Operation Personal) 

 

13. Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana pekerja 

melakukan pekerjaannya adalah... 

a. Tempat kerja 

b. Ruang kantor 

c. Lapangan pekerjaan 

d. Ruang kerja 

e. Fasilitas kerja 

14. Sikap badan yang kurang tepat pada waktu kerja dan beban berat yang dapat 

menyebabkan keluhan pinggang merupakan pengertian dari... 

a. Hayati 

b. Fisik 

c. Psikis 

d. Faal 

e. Metal psikologik 

15. Contoh pekerjaan apa yang bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja yang 

disebabkan oleh Faal adalah .... 

a. Juru ketik 

b. Operator mesin 

c. Mandor 

d. Karyawan bagian produksi 

e. HRD 
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16. Berikut ini yang merupakan tindakan berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan 

kerja adalah,kecuali... 

a. Mengobrol diwaktu bekerja 

b. Tidak konsentrasi 

c. Mengantuk 

d. Mengambil posisi badan yang salah 

e. Buang sampah sembarangan 

17. Penyakit apa yang mungkin terjadi pada karyawan yang mengetik komputer.... 

a. Nyeri persendian 

b. Sakit mata 

c. Radang persendian 

d. Nyeri otot 

e. Semua benar 

18. Berapa jarak pandang mata yang baik untuk menghindari sakit pada mata ketika 

mengetik adalah... 

a. 20-30 cm 

b. 35-40 cm 

c. 46-47 cm 

d. 45-46 cm 

e. 48-49 cm 

19. Jika akan memasuki ruang laboratorium kimia, maka perlengkapan apa saja yang 

perlu digunakan, kecuali... 

a. sarung tangan 

b. jas pelindung 

c. masker 

d. helm pelindung 

e. kacamata pelindung 

20. Lingkungan seperti apa yang diharapkan agar tercipta K3, kecuali... 

a. Teratur 

b. Suhu sesuai 

c. Harmonis tata warnanya 

d. Terjalin suasana kekeluargaan 

e. Tata rumah tangga tidak teratur

 

 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 
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Lampiran 17 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

 Siklus 1 

1. A  11. D 

2. B  12. E 

3. C  13. C 

4. B  14. B 

5. C  15. A 

6. D  16. D 

7. E  17. B 

8. E  18. D 

9. C  19. A 

10. B  20. E 
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Lampiran 18 

Kisi-kisi Soal Ulangan Harian 

Siklus 2 

Mata pelajaran : Mengelola Peralatan Kantor 

Pokok bahasan : Memelihara Perlatan Kantor 

Kelas  : X AP 

Semester  : 2 

Lama ujian : 45 menit 

Jumlah butir tes : 20 soal 

Pokok bahasan indikator Aspek yang 

diukur 

Butir 

soal 

No butir 

Memelihara 

Peralatan Kantor 

1.Siswa mampu 

memahami 

faktor K3, serta 

ruang 

lingkupnya 

2. siswa mampu 

memahami 

langkah-langkah 

K3 alat kerja 

3.  siswa mampu 

menjelaskan 

langkah-langkah 

perlatan umum 

mesin /alat 

kantor 

4.   siswa 

mampu 

memahami 

langkah-langkah 

me re-place/refill 

sparepart 

berdasarkan 

manual book 

5.   siswa 

mampu 

membuat serta 

mengisi format 

pemakaian dan 

perawatan mesin 

kantor 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

C6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

5 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1, 5, 10, 

13, 16, 17 

2, 3, 6, 9, 

12 

 

4, 11, 12, 

14 

 

7, 15,  

 

8, 19,  

 

18, 20 

Keterangan : 

C1  : Proses Berpikir Ingatan 

C2  : Proses Berpikir Pemahaman 

C3  : Proses Berpikir Penerapan 

C4  : Proses Berpikir Analisis 

C5  : Proses Berpikir Sintesis  

C6  : Proses Berpikir Evalusi 
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Lampiran 19 

Soal Evaluasi Siklus 2 

Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada pilihan jawaban yang anda anggap benar! 

 

1. Pemeliharaan atau perawatan barang dibedakan menjadi... 

a. Pemeliharaan barang bergerak dan tidak bergerak 

b. Pemeliharaan berkala dan sehari-hari 

c. Pemeliharaan menurut kurun waktu dan jenis barang 

d. Pemeliharaan terencana dan tidak terencana 

e. Pemeliharaan preventif dan korektif 

2. Siapa yang berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan peralatan kantor... 

a. Karyawan 

b. Semua warga kantor 

c. Pimpinan 

d. Bagian pemeliharaan 

e. Kepala bagian 

3. Pemakaian peralatan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Harus 

memperhatikan... 

a. Manual book 

b. pemeliharaannya 

c. cara penggunaan 

d. SOP 

e. Kemampuan kerja alat

 

4. Dalam kegiatan pemeliharaan barang ada Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh 

pegawai/karyawan, yaitu... 

a. Membuat jadwal rutin perbaikan 

b. Catat alat yang perlu mendapat perbaikan 

c. Prediksi jumlah biaya yang dibutuhkan 

d. Tentukan pelaksana perbaikan 

e. Selalu mengoperasikan barang sesuai petunjuk penggunaan 

5. Apabila barang yang telah rusak diperbaiki, kemudian langkah selanjutnya adalah... 

a. Replacement 

b. Perbaikan 

c. Penambahan 

d. Refill sparepart 

e. Semua benar 

6. Manakah dari barang dibawah yang membutuhkan pemeliharaan sehari-hari,kecuali... 

a. Sepeda motor 

b. Mesin ketik 

c. Komputer 

d. Kran air 

e. Lampu listrik

 

7. Apabila terdapat barang yang dimungkinkan dapat mengalami kerusakan secara tidak 

menentu, maka pemeliharaan apa yang tepat untuk menanganinya... 

a. Pemeliharaan terencana 

b. Pemeliharaan korektif 

c. Pemeliharaan preventif 

d. Pemeliharaan tak terencana 

e. Pemeliharaan berkala 
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8. Bagaimana yang harus dilakukan oleh juru ketik manual ketika dalam mengetik dia 

menggunakan cairan penghapus... 

a. Langsung lanjut mengetik 

b. Tunggu sampai cairan kering 

c. Mengganti lembaran kertas 

d. Memberi jarak yang jauh dari cairan penghapus 

e. Menghapus cairan dengan tangan 

9. Bagaimana perawatan terhadap barang bergerak seperti sepeda motor... 

a. Servis berkala secara teratur 

b. Servis setiap hari 

c. Di cuci setiap hari 

d. Di lap bagian yang kotor 

e. Diberi cairan pengharum

 

10. Alat/mesin kantor yang telah diperbaiki maka perlu dicatatkan ke dalam... 

a. Buku agenda 

b. Buku catatan 

c. Komputer 

d. Kartu pemeliharaan barang 

e. Buku kas 

11. Dalam pemilihan suku cadang yang akan diganti harus memperhatikan... 

a. Harga 

b. Kualitas 

c. Kuantitas 

d. Spesifikasi 

e. Kualifikasi standar pabrik 

12. Pada saat mengganti komponen suku cadang harus tepat. Maksudnya... 

a. Tepat penggunaannya 

b. Tepat pemasangan dan 

letak posisi alat 

c. Tepat sasarannya 

d. Sesuai kebutuhan 

e. Sesuai harganya

 

 

13. “Tentukan komponen mana yang perlu diperbaiki”, merupakan langkah-langkah... 

a. Penggantian suku cadang 

b. Pemeliharaan barang 

c. Replacement/perbaikan 

d. Perawatan barang 

e. Penambahan barang 

14. kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan tidak 

terduga disebut... 

a. kontrak pemeliharaan 

b. pemeliharaan terencana 

c. pemeliharaan preventif 

d. pemeliharaan korektif 

e. pemeliharaan berkala

 

15. dimanakah memperoleh suku cadang yang baru untuk memperbaiki mesin/alat kantor 

yang telah rusak... 

a. kantor  

b. agen resmi/dealer 

c. gudang 

d. toko sparepart 

e. servis kantor
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16. pemasangan suku cadang yang baik harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman. 

Dalam hal ini adalah.... 

a. teknisi 

b. pegawai 

c. karyawan 

d. Office Boy 

e. Cleaning Service 

17. bersihkan jari-jari tuts dengan sikat yang halus merupakan salah satu langkah 

perawatan... 

a. mesin pengganda 

b. mesin fotocopi 

c. mesin stensil 

d. mesin ketik manual 

e. mesin pelubang kertas 

18. ada beberapa hal yang menjadi tujuan perawatan atau pemeliharaan. Apa tujuan 

utama perawatan/pemeliharaan... 

a. menjamin ketersediaan optimum 

b. memperpanjang kegunaan aset 

c. menjamin kesiapan operasional 

d. menjamin kerja karyawan 

e. menjamin keselamatan kerja 

19. bagaimana jika pemeliharaan barang tidak dilakukan dengan baik, kecuali... 

a. terjadi kerusakaan alat 

b. kecelakaan kerja 

c. kerugian materiil 

d. memperpanjang kegunaan aset 

e. menjamin keselamatan

 

20. Tata ruang yang berantakan dapat menyebabkan... 

a. Keadaan bahaya 

b. Tindakan bahaya 

c. Kecelakan kerja 

d. Penyakit kerja 

e. Kesehatan kerja 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 
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Lampiran 20 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

Siklus 2 

1. A  11. E 

2. D  12. D 

3. A  13. A 

4. E  14. D 

5. E  15. A 

6. C  16. E 

7. D  17. E 

8. C  18. C 

9. B  19. D 

10. D  20. C 
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Lampiran 21 

Data Hasil Belajar Kognitif  Kelas dengan Treatment Jigsaw 

       
 

No Nama Nilai Siklus 1 Nilai Siklus 2 

  
 

1 Alek Rudianto 80 80 

  
 

2 Alief Zaelany 70 80 

  
 

3 Astiwi Dwi Jayanti 70 70 

  
 

4 Ayu Heriyati D.M 70 70 

  
 

5 David Setiya Budi 70 95 

  
 

6 Desy Septiana Putri 85 75 

  
 

7 Devi Wulan Sari 75 85 

  
 

8 Dian Andari 65 75 

  
 

9 Dian Intansari 60 65 

  
 

10 Dwi Wahyuningsih 75 85 

  
 

11 Eva Astutik Mariana 80 75 

  
 

12 Eva Savitri 80 85 

  
 

13 Febri Adi Darmawan 80 85 

  
 

14 Febri Rahayu 70 85 

  
 

15 Febri Yani Nur Utami 80 75 

  
 

16 Hana Pujayani 70 85 

  
 

17 Hanna Pratiwi 65 75 

  
 

18 Iga Mardila 70 90 

  
 

19 Irsa Dwi Fitrianti 55 80 

  
 

20 Irsadila Rahma 70 75 

  
 

21 Khoiriyah 75 75 

  
 

22 Kristiansah 55 90 

  
 

23 Linda Ayu Kusumawati 75 75 

  
 

24 Linda Eka Ariyanti 80 90 

  
 

25 Niki Anggraini 60 80 

  
 

26 Nova Sudaryanti 60 80 

  
 

27 Novi Tridiani 70 80 

  
 

28 Novia Widyastuti 85 90 

  
 

29 Nur Azizah 80 80 

  
 

30 Ornela Alvionita 65 80 

  
 

31 Putri Damayanti 60 65 

  
 

32 Rahayu Ningsih 70 85 

  
 

33 Rahmawati Igha Septiana 80 85 

  
 

34 Reni Kristiyaningsih 80 80 

  
 

35 Riyas Sedariyati 80 85 

  
 

36 Siti Nurhalimah 60 75 

  
 

37 Susandi Eko Pratomo 65 80 

  
 

38 Susanti 75 75 

  
 

39 Tariana 85 80 

  
 

40 Titan Valerian 85 80 

  
 

41 Wahyu Fajar Prasetyo 80 75 

  
 

42 Wiwin Arofah 75 85 

  
 

43 Yahrotul Aeni 75 80 
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  Rata-rata 72,45 80   

 
  % ketuntasan klasikal 74% 95% 

   

 

 

Penghitungan siklus 1 

 

 Menghitung Rata-rata Nilai 

Diketahui bahwa jumlah seluruh nilai adalah 3115 dan jumlah siswa 43 

 

=  

= 3115 

43 

= 72,45 

 

 Menghitung Ketuntasan Belajar Klasikal 

Diketahui bahwa jumlah siswa yang tidak tuntas adalah sebanyak 11 orang, maka 

nilai “n” adalah jumlah siswa dikurangi jumlah siswa yang tidak tuntas sehingga 

nilai “n” adalah 32 

 

% =  x 100% 

=  x 100% 

= 74% 

 
Penghitungan Siklus 2 

 

 Menghitung Rata-rata Nilai 

Diketahui bahwa jumlah seluruh nilai adalah 3440 dan jumlah siswa 43 

 

=  

= 3440 

43 

= 80 

 

 Menghitung Ketuntasan Belajar Klasikal 

Diketahui bahwa jumlah siswa yang tidak tuntas adalah sebanyak 2 orang, maka nilai 

“n” adalah jumlah siswa dikurangi jumlah siswa yang tidak tuntas sehingga nilai “n” 

adalah 41 

 

% =  x 100% 

=  x 100% 

= 95% 
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Lampiran 22 

Data Hasil  Belajar Kognitif Kelas dengan Treatment Konvensional 

       
 

No  Nama Nilai Siklus 1 Nilai Siklus 2 

  
 

1 Anisa Arumsari 80 80 

  
 

2 Avin Nur Aini 80 80 

  
 

3 Bagus Tri Prastya 80 80 

  
 

4 Beny Setyawan 80 75 

  
 

5 Chafit Setya Nugraha 65 65 

  
 

6 Chikmatun Nafiah 70 70 

  
 

7 Desty Setyaningsih 70 70 

  
 

8 Devani Luthfitasari 70 70 

  
 

9 Dia Ayu Patmasari 80 85 

  
 

10 Eka Noviyanti 70 60 

  
 

11 Ela Arinta Wulandari 70 70 

  
 

12 Evi Voliakmana 65 65 

  
 

13 Hani Muhajaroh 85 70 

  
 

14 Harun Ar-Rosyid 80 85 

  
 

15 Ika Ramadhani 70 70 

  
 

16 Indah Apriliana 70 70 

  
 

17 Isha Kurniawati 65 65 

  
 

18 Komarodin 70 75 

  
 

19 Lega Kusumawardani 55 70 

  
 

20 Lucia Renita 45 60 

  
 

21 Mada Faranika 70 70 

  
 

22 Margaretha Lita Paramita 75 80 

  
 

23 Milata Agustin 75 55 

  
 

24 Nancy Anindya Putri 75 70 

  
 

25 Novita Venti Purnomo 75 70 

  
 

26 Nurul Faikhoh 70 70 

  
 

27 Ratri Lilih Prastiwiningtyas 65 75 

  
 

28 Resita Nila Anggraeni 60 75 

  
 

29 Rika Dewi Krisnia 70 65 

  
 

30 Rozalia Putri Utami 80 80 

  
 

31 Sandi Malinda 80 85 

  
 

32 Silvia Viriana 75 80 

  
 

33 Susi Ika Septiarini 60 75 

  
 

34 Temi Purwanti 60 80 

  
 

35 Tugiyati 65 75 

  
 

36 Tutik Nurwanti 60 75 

  
 

37 Ulifia Helda Sari 75 85 

  
 

38 Widya Esti Nastika 80 80 

  
 

39 Wita Puspitasari 80 75 

  
 

40 Yoga Dwi Respati 70 75 

  
 

41 Yunita Mei Andrini 60 70 

  
 

42 Yusniati 70 75 

  

 
  Rata-rata 70,71 73.23 

  

 
  % ketuntasan Klasikal 71%  83%  
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Penghitungan siklus 1 

 

 

 Menghitung Rata-rata Nilai 

Diketahui bahwa jumlah seluruh nilai adalah 2969 dan jumlah siswa 42 

=  

= 2969 

42 

= 70,71 

 

 Menghitung Ketuntasan Belajar Klasikal 

Diketahui bahwa jumlah siswa yang tidak tuntas adalah sebanyak 12 

orang, maka nilai “n” adalah jumlah siswa dikurangi jumlah siswa yang 

tidak tuntas sehingga nilai “n” adalah 30. 

 

% =  x 100% 

=  x 100% 

= 71% 

 

Penghitungan Siklus 2 

 

 Menghitung Rata-rata Nilai 

Diketahui bahwa jumlah seluruh nilai adalah 3079 dan jumlah siswa 42 

 

=  

= 3079 

42 

= 73,23 

 

 Menghitung Ketuntasan Belajar Klasikal 

Diketahui bahwa jumlah siswa yang tidak tuntas adalah sebanyak 7 orang, 

maka nilai “n” adalah jumlah siswa dikurangi jumlah siswa yang tidak 

tuntas sehingga nilai “n” adalah 35 

 

% =  x 100% 

=  x 100% 

= 83% 
 

 

 


