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SARI 
 

Nafia, Ilman 2013. “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op pada Mata Pelajaran Kewirausahaan 
Materi Mengelola Konflik Kelas X SMK NU 01 Kendal Tahun 2013”. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I. Dr. Widiyanto, MBA, M.M. Pembimbing II. Dra. Harnanik, M.Si 
 

Kata kunci : Materi Mengelola Konflik, Hasil Belajar Siswa, dan 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

 

Proses yang menjadi kendala di SMK NU 01 Kendal adalah keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran masih kurang, siswa merasa takut dan belum percaya 
diri untuk bertanya jika tidak ada dorongan dari guru. Guru masih kurang dalam 
pengembangan variasi mengajar. Berdasarkan observasi awal di SMK NU 01 
Kendal kelas X BB, diperoleh data bahwa untuk mata pelajaran kewirausahaan 
materi mengelola konflik masih banyak yang belum tuntas KKM. KKM yang 
ditetapkan sekolah adalah 70. Kelas X BB 1 47,5% yang belum tuntas sedangkan 
kelas X BB 2 48,71% yang belum tuntas. Hal ini diduga karena pembelajaran 
kurang bervariasi, untuk itu perlu adanya penggunaan metode pembelajaran yang 
tepat dan bervariasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan pembelajaran 
kooperatif tipe co-op co-op. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X BB 2 SMK NU 01 Kendal. 
Prosedur penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua siklus 
penelitian. Setiap siklus dilakukan dalam 1 pertemuan. Tahapan siklus penelitian 
ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan soal evaluasi. 

Hasil penelitian tindakan kelas diperoleh analisis tingkat hasil belajar 
setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op. Pada siklus I evaluasi 
hasil belajar siswa sebesar 74,11, dengan tingkat keaktifan siswa 65% masuk 
dalam kategori baik. Kemudian pada siklus II evaluasi hasil belajar siswa 
mencapai 83,04, dengan tingkat keaktifaan siswa 87,48% masuk dalam kategori 
sangat baik dan telah mencapai kriteria keberhasilan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe 
co-op co-op pada mata pelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik kels X 
BB 2 di SMK NU 01 Kendal. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini 
yaitu: bagi guru SMK NU 01 Kendal, pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 
dapat dijadikan variasi metode pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa sehingga pemahaman materi siswa semakin baik begitu juga 
dengan hasil evaluasi siswa. 
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Abstract 

Nafia, Ilman 2013. "Improving Student Learning Results by Using Cooperative 
Learning Type Co-op Co-op on Entrepreneurship Subject Content Managing 
Conflict Class X SMK NU 01 Kendal in 2013". Scription. Department of 
Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State 
University. Supervisor I. Dr.. Widiyanto, MBA, M.M Supervisor 
II. Dra. Harnanik, M.Si 

Keywords: Content Managing Conflict, Student Learning Outcomes, and 
Cooperative Learning Type Co-op Co-op 

Processes which become problems in SMK NU 01 Kendal is active students 
in the learning process is still lacking, students feel afraid and not confident to ask 
if there is no encouragement from the teacher. Teachers are still less in the 
development variation of teaching. Based on preliminary observations in SMK 
NU Kendal class X 01 BB, data showed that the subjects of entrepreneurship 
materials for managing conflict are still many unresolved KKM. KKM set school 
is 70. Class X BB 1 47.5% unfinished while class X BB 2 48.71% also 
unfinished. This is presumably due to lack of varied learning, for it is necessary to 
use appropriate instructional methods and varied, one of them is by using 
cooperative learning co-op co-op 

. 
The subjects were students of class X BB 2 SMK NU 01 Kendal. The 

research procedure is a cyclical activity that consists of two research cycles. Each 
cycle is done in one meeting. Cycle stages of the study include the planning, 
implementation, observation and reflection. Data collection instrument in this 
study is a matter of observation and evaluation sheets. 

The results obtained by the analysis level class action learning outcomes 
after the implementation of cooperative learning co-op co-op. In the first cycle, 
evaluation of student learning outcomes at 74.11, with a 65% level of student 
activity in good category. Then in the second cycle, evaluation of student learning 
outcomes reached 83.04, with a 87.48% level student activity in the category of 
very good and has achieved success criteria. 

Based on the above results, it can be concluded that an increase in student 
learning outcomes after the implementation of cooperative learning co-op co-
op on the entrepreneurship subjects of material manage conflicts class X BB 2 in 
SMK NU 01 Kendal. Suggestions relating to the results of this study are: for 
teachers of SMK NU 01 Kendal, cooperative learning co-op co-op can be a 
variety of learning methods in an effort to improve student learning outcomes so 
students can be better in understanding the material as well as the results of 
student evaluations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Hasil belajar merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran, karena 

hasil belajar merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan. Hasil 

belajar siswa di sekolah sering diindikasikan dengan permasalahan belajar dari 

siswa tersebut dalam memahami materi yang disampaikan guru. Indikasi ini 

dimungkinkan karena faktor belajar siswa yang kurang efektif, bahkan siswa itu 

sendiri tidak merasa termotivasi di dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas, 

sehingga menyebabkan siswa kurang atau tidak memahami materi yang diberikan 

oleh guru. 

Hasil belajar (Anni, 2009:5) sebagai perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajaran setelah melakukan aktivitas belajar. Perubahan perilaku yang 

dimaksud adalah perubahan pengetahuan yang berupa perubahan penguasaan 

konsep. Menurut Djamarah dan Zain (2010:107) siswa dikatakan berhasil jika 

siswa memperoleh nilai maksimum yang telah ditetapkan. Hasil belajar 

kewirausahaaan yang baik dapat diperoleh jika siswa mampu memahami konsep 

kewirausahaan dengan baik. 

Hasil belajar yang baik dapat diperoleh tidak terlepas dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

(Dalyono, 2007:55) terdiri dari 1) faktor internal yaitu berupa kesehatan jasmani 

dan rohani. 2) faktor eksternal yaitu berupa lingkungan keluarga, lingkungan 
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sekolah,  masyarakat dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekolah terdiri dari 

metode pembelajaran, model pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, 

interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa-siswa. 

Pengorganisasian proses pembelajaran yang baik sangat diperlukan untuk 

menciptakan suasana yang menumbuhkan gairah belajar dan meningkatkan hasil 

belajar siswa. Proses pembelajaran merupakan suatu rentetan kegiatan guru untuk 

menumbuhkan organisasi proses pembelajaran yang efektif, yang meliputi 

pengajaran, pengaturan penggunaan waktu luang, pengaturan ruang dan alat 

perlengkapan pelajaran di kelas, serta pengelompokkan siswa dalam belajar 

(Djamarah dan Zain 2010:33). Oleh karena itu, guru harus mempunyai 

kemampuan dalam mengembangkan metode mengajar yang baik sehingga tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. 

Pilihan metode pembelajaran sangat beragam dan dapat divariasikan 

sesuai kebutuhan. Variasi metode pembelajaran memungkinkan guru maupun 

siswa lebih kreatif. Suasana belajar di kelas pun menjadi lebih menarik, 

menyenangkan dan tidak membosankan dengan adanya hal-hal baru. Dari 

beragam pilihan metode pembelajaran tersebut salah satunya adalah metode 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op.  

Proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-

op bertujuan untuk mengaktifkan siswa agar saling bekerjasama dalam 

memecahkan masalah. Metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang membagi siswa 

menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, kemudian tiap kelompok 
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membagi subtopik-subtopik yang akan dibahas sehingga siswa dalam kelompok 

memiliki tugas masing-masing, setelah itu tiap siswa mempresentasikan tugas 

masing-masing kepada teman sekelompoknya, terakhir presentasi tim yaitu 

presentasi kelompok di dalam kelas. 

Pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op tidak dapat diimplementasikan 
dalam lingkungan pendidikan yang tidak mendukung dialog interpersonal 
atau yang tidak memperhatikan dimensi rasa sosial dari pembelajaran di 
dalam kelas. Komunikasi dan intetraksi kooperatif diantara sesama teman 
sekelas dan sikap-sikap kooperatif bisa terus bertahan. Aspek rasa sosial 
dari kelompok, pertukaran intelektual, dan maksud dari subyek yang 
berkaitan dengannya dapat bertindak sebagai sumber-sumber penting 
maksud tersebut bagi usaha siswa untuk belajar (Slavin, 2010). 
 
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op tersebut dapat 

dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan 

salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan 

layanan pendidikan yang diselenggarakan dalam pembelajaran di kelas atau 

peningkatan kualitas program secara keseluruhan.  

“Penelitian tindakan kelas yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar  berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersamaan” (Suhardjono dan Suharsimi 2009:3). Dalam 

penelitian tindakan diamati kelebihan dan kekurangannya. Dari kekurangan dan 

kelebihan ini peneliti menemukan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk 

menemukan tindakan yang paling tepat. 

SMK NU 01 Kendal merupakan SMK yang terakreditasi A. Pembelajaran 

di SMK NU 01 Kendal mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Fasilitas belajar yang tersedia sudah cukup memenuhi, seperti adanya 
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laboratorium, tersedianya LCD walaupun jumlahnya yang relatif sedikit, akses 

internet, fasilitas tersebut dapat menunjang pembelajaran di SMK NU 01 Kendal. 

 
Berdasarkan observasi awal di SMK NU 01 Kendal diperoleh data nilai 

ulangan harian mengelola konflik masih belum optimal. Karena masih banyak 

siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). SMK 

NU 01 Kendal menetapkan nilai KKM untuk nilai mata pelajaran kewirausahaan 

yaitu 70. 

Terlihat dari tabel dibawah ini hasil ulangan harian siswa pada semester 

genap.  

Tabel 1.1 Nilai Evaluasi Belajar Materi Mengelola Konflik Siswa Kelas X BB  
SMK NU 01 Kendal Tahun Ajaran 2011/2012 

Kelas Jumlah 
Siswa 

Tuntas Belum Tuntas 
Jumlah % Jumlah % 

X BB 1 40 19 47.5 21 52.5 
X BB 2 39 19 48.71 20 51.29 

Sumber: Daftar Nilai Harian dan Evaluasi Siswa Kelas X BB SMK NU 01 
Kendal Tahun 2011/2012. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai ulangan harian siswa 

materi mengelola konflik pada kelas X BB.1 siswa yang tuntas sebanyak 19 siswa 

sebesar 47.5% sedangkan yang belum tuntas sebanyak 21 siswa sebesar 52.5%. 

Untuk kelas X BB.2 siswa yang tuntas sebanyal 19 siswa sebesar 48.71%, 

sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 20 siswa sebesar 51.29% dengan 

KKM yang ditetapkan oleh sekolah adalah 70. Dari kedua kelas tersebut masih 

banyak siswa yang belum mencapai KKM. Oleh karena itu mata pelajaran 

kewirausahaan mengelola konflik perlu ditingkatkan. 
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Proses pembelajaran di kelas seharusnya hidup, komunikatif, aktif dan 

partisipatif sehingga pemahaman siswa maksimal. Pada kenyaataannya 

pembelajaran Kewirausahaan Materi Mengelola Konflik Kelas X BB di SMK NU 

01 Kendal belum kondusif, komunikasi interaktif antara guru dan siswa belum 

terjalin dengan lancar, siswa belum menunjukkan aktivitas belajar yang maksimal, 

parsitipasi siswa belum muncul dan pemahaman siswa masih kurang. Siswa perlu 

lebih komunikatif dan percaya diri untuk mengungkapkan apa yang mereka 

rasakan sehingga guru dapat membantu siswa. Guru perlu menemukan cara agar 

siswa tertarik dan mau lebih terbuka dan percaya diri dalam mengkomunikasikan 

apa yang mereka rasakan. 

Selama ini penyampaian materi mata pelajaran kewirausahaan mengelola 

konflik di SMK NU 01 Kendal disampaikan dengan menggunakan metode 

ceramah bervariasi, akan teteapi di dalam proses pembelajaran di kelas siswa 

lebih banyak mendengarkan dan guru lebih berperan aktif sebagai penyampai 

materi dengan harapan dapat menyelesaikan materi dengan waktu yang terbatas. 

Didalam pembelajaran banyak siswa mengalami kejenuhan dan siswa bersikap 

pasif dikarenakan yang mendominasi pada kelas adalah guru sedangkan siswa 

mendengarkan apa yang diterangkan di depan kelas oleh guru dan pada akhir 

pertemuan siswa diberi tugas. 

Berdasarkan observasi awal diduga hal tersebut karena pembelajaran yang 

kurang bervariasi sehingga siswa kurang termotivasi dalam proses pembelajaran, 

untuk itu perlu adanya inovasi baru dalam metode pembelajaran tidak hanya 

dengan menggunakan ceramah bervariasi. 
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Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pengajar untuk 

menyajikan informasi (Hamzah, 2009:65). Dalam hal ini metode yang cocok 

dengan materi mengelola konflik yaitu metode ceramah, diskusi, dan kooperatif. 

Metode pembelajaran yang digunakan di sekolah yaitu dengan metode ceramah 

belum dapat menghasilkan perolehan hasil belajar yang maksimal sehingga 

diantara ketiga metode tersebut yang paling tepat digunakan adalah metode 

kooperatif karena dengan pembelajaran kooperatif ini siswa lebih aktif dan 

harapannya dapat meningkatkan hasil belajar dan kegiatan pembelajaran lebih 

bermakna karena selain dari guru siswa juga mendapatkan sumber belajar dari 

teman sebayanya. Sehingga peneliti akan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe co-op co-op untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada saat 

pembelajaran. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op ini cocok untuk 

diterapkan dalam  mata pelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik. Salah 

satu karakteristik pembelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik yaitu 

siswa mampu menjelaskan, memahami,  menganalisis dan mengaplikasikan. 

Seperti yang dikemukakan  Bloom bahwa proses belajar baik disekolah maupun 

luar sekolah menghasilkan tiga pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai 

Taxonomy Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Kemampuan kognitif pada setiap siswa perlu ditingkatkan dalam kegiatan 

pembelajaran, karena kemampuan kognitif merupakan bukti dari penguasaan 

materi maupun konsep yang telah dipelajari siswa. Domain kognitif terdiri dari 6 

tingkatan, yaitu: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 
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evaluasi (Sanjaya, 2008:125). Pada kompetensi materi mengelola konflik ini 

diperlukan tingkat pemahaman dan analisis, kemudian nantinya siswa akan 

dituntut untuk mengaplikasikan materi secara langsung pada lingkungan sekitar. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar. 

Pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op ini cukup efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jurnal yang 

menyatakan bahwa model ini cukup efektif. Yeni Winarti yang menyatakan 

bahwa  penerapan model cooperative learning tipe co op-co op pada pembelajaran 

IPS terbukti dapat meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa kelas Va SD Negeri 

04 Metro Utara. Selain itu, menurut I Gusti Ngurah Puger yaitu  prestasi belajar 

biologi siswa yang mengikuti metode pembelajaran kooperatif model co-op co-op 

lebih baik daripada siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

permasalahan tersebut dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Mengelola 

Konflik dengan Co-Op Co-Op Siswa Kelas X BB 2 SMK NU 01 Kendal” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang menjadi bahan pengkajian dalam penelitian ini adalah 

“Apakah pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik kelas  

X  SMK NU 01 Kendal tahun 2013?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peningkatan hasil 
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belajar dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op pada mata 

pelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik  kelas X SMK NU 01 Kendal 

tahun 2013. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pendidikan serta dapat 

menjadi referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Siswa, memotivasi siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar Mata 

Pelajaran Kewirausahaan. 

b. Guru, memperbaiki profesionalisme kerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran dan sebagai bahan pertimbangan agar dapat memilih dan 

menggunakan metode yang tepat dalam meningkatkan hasil belajar 

Kewirausahaan. 

c. Sekolah, membantu sekolah untuk meningkatkan mutu proses 

pembelajaran. 

d. Peneliti, memberi pengalaman mengajar khususnya berkaitan dengan 

permasalahan yang timbul dalam kelas dan bagaimana cara 

penanggulangannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Hasil Belajar 

Salah satu tercapainya indikator tercapainya atau tidaknya suatu proses 

pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil 

belajar merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari 

proses belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri dengan 

evaluasi. Hasil belajar diartikan sebagai hasil akhir pengambilan keputusan 

tentang tinggi rendahnya nilai siswa selama mengikuti proses belajar mengajar, 

pembelajaran dikatakan berhasil jika tingkat pengetahuan siswa bertambah dari 

hasil sebelumnya (Djamarah dan Zain, 2010:25). 

 “Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks, sebagai 
tindakan maka belajar hanya dialami oleh siswa itu sendiri. Siswa adalah 
penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar , proses belajar 
terjadi berkat siswa mempelajari sesuatu yang ada di lingkungan sekitar” 
(Dimyati dan Mudijiono, 2009:7). Menurut pengertian tersebut, 
pembelajaran akan lebih mudah jika siswa terlibat lansung di dalam proses 
pembelajaran. Pengetahuan bukan hanya didapat dalam teori namun, siswa 
akan lebih mudah jika belajar melalui lingkungan di sekitar. 
  

 Sedangkan hasil belajar menurut Suharsimi (2006:3) sebagai “hasil yang 

telah dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu 

mengadakan evaluasi dari proses belajar yang melakukan”. Hasil belajar dapat 

dikatak tuntas apabila telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran, hasil belajar sering 

digunakan dalam arti yang luas yakni, ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan 
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rumah, test lesan yang dilakukan selama pelajaran berlangsung, ulangan akhir 

semester dan sebagainya. 

Anni (2009:4) dalam bukunya mengemukakan “hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas 

belajar”. Sedangkan Sudjana (2005:22) mengemukakan “hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajaranya” 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa 

setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar.  Hasil belajar ditandai dengan 

adanya perubahan baik segi akademik maupun non-akademik siswa. Hasil belajar 

digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Semakin baik hasil 

belajar maka pembelajaran dikatakan berhasil, begitupun sebaliknya semakin 

rendahnya hasil belajar siswa maka pembelajaran dikatakan kurang berhasil.  

2.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Suhardjono dalam Suharsimi (2009:55) banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Ada faktor yang dapat diubah (seperti cara mengajar, 

mutu rancangan, model evaluasi ujian dan lain-lain), ada pula faktor yang harus 

diteriam apa adanya (seperti latar belakang siswa, gaji, lingkungan sekolah dan 

lain-lain).  

Slameto (2003:54-60) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa antara lain: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa sendiri meliputi tiga faktor yakni: 
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a) Faktor jasmaniah: faktor kesehatan dan cacat tubuh 

b) Faktor psikologis: intelegensi bakat, motif, kematangan serta kesiapan. 

c) Faktor kelelahan: faktor kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa, faktor yang berasal dari luar diri 

siswa sendiri terdiri dari tiga faktor yaitu: 

a) Faktor keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga  

b) Faktor sekolah: model mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, model belajar 

serta tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat; kesiapan siswa dalam masyarakat, media masa, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.  

Sardiman (2007:39-47) mengemukakan “faktor-faktor yang 

memepengaruhi belajar adalah faktor internal (dari dalam) diri siswa dan faktor 

eksternal (dari luar) diri siswa”. Berkaitan faktor dari dalam diri siswa, selain 

faktor kemampuan, ada juga faktor lain yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, 

kebiasaan belajar, ketekunan, kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. 

Keberadaan faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan 

kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. 

Thomas, F. Staton dalam Sardiman (2007:39) menguraikan enam macam 

faktor psikologis yaitu (1) memotivasi, (2) konsentrasi, (3) reaksi, (4) organisasi, 

(5) pemahaman, (6) ulangan. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat 
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disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

faktor internal siswa antara lain kemampuan yang dimiliki siswa tentang materi 

yang akan disampaikan, motivasi, serta perhatian siswa, sedangkan faktor 

eksternal antara lain strategi pembelajaran yang digunakan guru di dalam proses 

belajar mengajar, media pembelajaran serta kondisi lingkungan baik sekolah 

maupun masyarakat. 

2.3  Mengukur Hasil Belajar 

Djamarah dan Zain (2010:107) mengemukakan bahwa untuk mengukur 

keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa tingkatan taraf sebagai 

berikut: 

1) Istimewa atau maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh 

siswa 

2) Baik sekali atau optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai 

76%-99% 

3) Baik atau minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75% 

4) Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60% 

Sehubungan dengan hal diatas, hasil pembelajaran dilaksanakan benar-

benar baik apabila memiliki ciri-ciri: 

1) Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kegitan yang dilakukan oleh 

siswa 

2) Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik  

Penilaian bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau pembentukan 

kompetensi peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa 
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penilaian hasil belajar oleh pendidikan dilakukan secara berkesinambungan untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian harian, 

penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian kenaikan kelas. 

Hasil belajar pada satu sisi adalah berkaitan dengan tindakan guru. Pada 

sisi lain merupakan peningkatan mental siswa. Hasil belajar dapat dibedakan 

menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring, kedua dampak tersebut sangat 

berguna bagi, guru dan juga siswa. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat 

diukur, seperti penilaian dalam angka rapot, sedangkan dampak pengiring adalah 

terapan pengetahuan dalam kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar 

(Dimyati dan Mudjiono, 2009:4). 

Menurut Bloom dalam Sudjana (2005) ada tiga ranah (domain) hasil belajar 

yaitu: 

1) Ranah afektif, merupakan aspek yang berkaitan dengan perasaan emosi, sikap, 

derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek. 

2) Ranah psikomotorik, merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

yang berkaitan dengan gerak fisik 

3) Ranah kognitif, merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan berfikir, 

kemampuan memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, 

konseptualisasi, penentuan dan penalaran. 

2.4 Aktivitas Belajar 

2.4.1 Pengertian 

Sardiman (2007:97) menjelaskan “dalam kegiatan belajar, subjek 

didik/siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat 
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diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar tidak mungkin 

berlangsung dengan baik. Tercapainya tujuan pembelajaran atau hasil pengajaran 

itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas siswa dalam belajar. Suatu proses 

belajar mengajar dikatakan baik, bila proses tersebut dapat membangkitkan 

kegiatan belajar yang efektif. Aktivitas merupakan asas atau prinsip yang sangat 

penting dalam interaksi belajar mengajar  sebab belajar adalah berbuat, berbuat 

untuk mengubah tingkah laku, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas, tanpa 

ada aktivitas, proses belajar tidak akan berjalan dengan baik.  

2.4.2  Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya 

mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah 

tradisional. Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2007:101) membuat suatu daftar 

yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Visual activities, yaitu termasuk di dalamnya misalnya: membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberikan saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 
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4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas, menunjukan 

bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai macam 

kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah-sekolah akan lebih 

dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimal. 

2.4.3 Manfaat Aktivitas dalam Belajar 

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki manfaat 

tertentu, antara lain: 

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan aspek pribadi siswa. 

c. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

giliranya dapat memperlancar kerja kelompok. 

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga 

bermanfaat dalam perbedaan individual. 
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e. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 

f. Membina dan memupuk kerjasama antar sekolah dan masyarakat. 

g. Pembelajaran dan belajar dilakukan secara realistis dan konkret. 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 

2.4.4 Upaya Pelaksanaan Aktivitas dalam Belajar 

Sadirman (2007) menjelaskan bahwa asas aktivitas pembelajaran dapat 

diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran, yakni: 

a. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas. asas ini dapat dilaksanakan 

dalam setiap kegiatan tatap muka dalam kelas yang terstruktur. 

b. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah bermasyarakat dilakukan dalam 

bentuk membawa kelas ke dalam masyarakat, melalui metode, karyawisata, kerja 

pengalaman, dan lain-lain. 

c. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan. Cara Belajar Siswa 

Aktif (CBSA). Pembelajaran dilaksanakan dengan titik berat pada keaktifan siswa 

dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber yang memberikan 

kemudahan bagi siswa. 

2.5 Pembelajaran Kooperatif 

2.5.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

menggunakan kelompok kecil untuk mendorong siswa aktif belajar bekerja sama 

mempelajari sesuatu yang dapat menghasilkan pendapat yang sempurna. Banyak 
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terdapat model kooperatif yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebanyakan 

melibatkan siswa dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 siswa dengan kemampuan 

yang heterogen. Kemampuan heterogen tersebut adalah terdiri dari campuran 

kemampuan siswa, jenis kelamin dan suku. Hal ini akan melatih siswa dalam 

bekerja sama dan menerima pendapat orang lain yang memiliki latar belakang 

berbeda.  

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

serta rendah. 

3. Bilamana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku dan 

jenis kelamin yang berbeda-beda. 

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok dari pada individu. 

(Ibrahim, 2000:6) 

Satu aspek penting pembelajaran kooperatif ialah bahwa disamping 

pembelajaran kooperatif membantu mengembangkan tingkah laku kooperatif dan 

hubungan yang lebih baik diantara siswa, pembelajaran kooperatif secara 

bersama-sama membantu siswa dalam pembelajaran akademis mereka. Kerja 

kelompok kooperatif digambarkan oleh Dewey dan Thelan dalam Ibrahim (2000) 

dalam berjalan melampaui hasil belajar akademik. Mereka memandang tingkah 

laku kooperatif dan proses-proses sebagai bagian dari usaha keras manusia, 
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merupakan dasar pada masyarakat yang demokratis sehingga dapat dibangun dan 

dipertahankan. 

Ada 5 unsur model pembelajaran kooperatif, yaitu : 

1. Ada saling ketergantungan yang positif antara anggota kelompok; 

2. Adanya tanggung jawab perseorangan. Dalam hal ini setiap anggota 

kelompok harus melaksanakan tugasnya dengan baik untuk keberhasilan 

kelompok; 

3. Adanya tatap muka, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk 

bertatap muka dan berdiskusi; 

4. Harus ada komunikasi antar anggota kelompok; dan 

5. Adanya evaluasi proses kelompok yang dilaksanakan dan dijadwalkan oleh 

guru. 

Dari uraian diatas maka sangat tepat jika dalam pembelajaran  

Kewirausahaan menggunakan pembelajaran kooperatif. Disamping siswa dapat 

belajar Kewirausahaan dengan lebih mudah dan menyenangkan, siswa juga dapat 

belajar pentingnya kerjasama atau saling membantu dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Hal ini berguna kelak saat terjun dalam kehidupan bermasyarakat. 

2.5.2 Langkah-Langkah dalam Pembelajaran Kooperatif 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat lima langkah utama, pembelajaran 

dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

Fase ini diikuti oleh penyajian informasi. Selanjutnya siswa dikelompokkan ke 

dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat siswa bekerja 

sama menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase terakhir meliputi presentasi hasil 
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akhir kerja kelompok atau evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari dan 

memberi penghargaan terhadap usaha kelompok maupun individu. 

Tabel 2.1 Tahap-Tahap Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku 
Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan memotivasi 
peserta didik 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaram yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi peserta 
didik belajar 

Fase 11 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada peserta 
didik dengan jalan demonstrasi atau lewat 
bahan bacaan 

Fase 111 
Mengorganisasi peserta didik kedalam 

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada peserta didik 
bagaimana caranya membentuk kelompok 
belajar dan membentu setiap kelompok agar 
melakuakan transisi secara efisien. 

Fase 1V 
Membimbing kelopok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. 

Fase V 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar yang telah 
dipelajari atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase V1 
Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 
baik upaya maupun hasil belajar individu dan 
kelompok. 

 

Keuntungan pembelajaran kooperatif menurut Slavin dapat 

mengembangkan prestasi siswa. Perkembangan itu dapat dilihat dari motivasi 

yang meningkat, siswa yang lebih aktif serta rasa percaya diri siswa meningkat, 

siswa lebih terkontrol untuk keberhasilan akademiknya dan memberikan 

perkembangan berkenaan pada hubungan interpersonal antara anggota kelompok 

yang berbeda etnis. 

Adapun kelemahan dalam pembelajaran ini yaitu jika guru tidak 

mengingatkan siswa untuk menggunakan keterampilan yang diberikan melalui 

pembelajaran kooperatif, maka tampak siswa akan bekerja sendiri-sendiri. 
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Pembelajaran kooperatif kurang cocok untuk jumlah kelompok besar (lebih dari 

60 anggota), karena jika ketua kelompok tidak bisa mengatasi konflik yang timbul 

secara konstruktif, maka kerja kelompok kurang efektif. 

2.6  Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

2.6.1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dimana 

para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu 

sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam kelas kooperatif, 

diharapkan para siswa dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan saling 

beragumentasi untuk mengasah pengetahuan yang telah mereka kuasai pada saat 

itu dan menutup kesenjangan dalam pemhaman masing-masing anggota 

kelompok. Dalam pembelajaran, apabila diatur dengan baik, siswa-siswa dalam 

kelompok kooperatif akan belajar satu sama lain untuk memastikan bahwa tiap 

orang dalam kelompok telah menguasai konsep-konsep yang telah didiskusikan. 

Keberhasilan kelompok tergantung kepada kemampuan anggota kelompok untuk 

memastikan bahwa semua orang susah memegang ide kuncinya. 

Macam-macam model pembelajaran kooperatif yang dapat diadaptasikan 

pada sebagian besar mata pelajaran dan tingkat kelas antara lain: 1) Student Team 

Achievenment Division (STAD)/ Pembagian pencapaian Tim Siswa, 2) Team 

Games-Tournament (TGT)/ Turnamen Game Tim, 3) Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC)/ Mengarang dan Mambaca Terintegrasi yang 

Kooperatif, 4) Team-Assited Individualization (TAI), dan lain-lain. Ada beberapa 

bentuk pembelajran kooperatif dirancang supaya para siswa menjalankan peran-
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peran khusus dalam menyelesaikan tugas kelompok. Adapun contoh model 

pembelajaran yang menggunakan metode spesialisasi tugas antara lain: 1) Group 

Investigation, 2) Co-op Co-op, 3) Jigjaw II, dan lain-lain. 

Metode pembelajaran Co-op Co-op merupakan sebuah bentuk Group 

investigation yang cukup familiar. Metode ini menempatkan tim dalam kooperasi 

antara satu dengan yang lainnya (seperti namanya) untuk mempelajari sebuah 

topik di kelas (Slavin 2010: 229). 

Guru dalam mengelola dan membantu kerja kelompok ini dengan cara 

bekerja lebih dekat dengan tiap kelompok siswa, mengingatkan mereka akan 

tugas-tugas yang harus mereka kerjakan dan waktu yang disediakan untuk tiap 

langkah. Tetapi apabila guru terlalu ikut campur justru dapat mengganggu siswa. 

Hal ini juga dapat meniadakan kesempatan siswa untuk berinisiatif dan bekerja 

dengan arahan sendiri. Pada saat yang sama, apabila guru menemukan siswa yang 

tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan, maka guru harus 

melakukan intervensi dan menawarkan bantuan. Singkatnya guru perlu memberi 

bantuan pada siswa agar mereka lebih saling bergantung satu sama lain, dari pada 

bergantung pada guru (Hamalik, 2006: 188-193). 

Tujuan pembelajaran kooperatif menurut berbeda dengan kelompok 

tradisional yang menerapkan sistem kompetisi keberhasilan individu 

diorientasikan pada kegagalan orang lain, sedangkan tujuan dari pembelajaran 

kooperatif adalah menciptakan situasi keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 
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Ciri-ciri pembelajaran yang menggunakan metode Co-op Co-op yang tidak 

dimiliki oleh metode kooperatif yang lain, sebagai berikut: (1) membutuhkan 

inkuiri yang tinggi, (2) kerja kelompok yang komplek, (3) struktur tim dalam 

kelompok balajar terdiri atas 4-5 orang dengan anggota heterogen, (4) pemilihan 

topik dilakukan oleh siswa, (5) tugas dalam anggota kelompok yaitu 

menyelesaikan inkuiri, (6) penilainnya dalam bentuk menyelesaikan proyek dan 

menulis laporan. 

Tujuan dari pembelajaran Co-op Co-op dikembangkan untuk mencapai tiga 

tujuan pembelajaran yang penting, yaitu: (1) untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, (2) penerimaan terhadap keragaman 

atau perbedaan individu, tujuannya agar siswa dapat menerima teman-temannya 

yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Perbedaan tersebut antara lain, 

perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial, serta memberi 

peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja 

saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan menghargai satu 

sama lain, (3) untuk mengembangkan keterampilan siswa. Keterampilan yang 

dimaksud antara lain, memancing teman sebaya untuk bertanya, mau menjelaskan 

ide atau pendapat, serta kerja tim (kelompok). 

Metode Co-op Co-op melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam 

menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. 

Metode ini menuntut siswa memiliki kemampuan baik dalam berkomunikasi 

maupun keterampilan proses kelompok. Hal yang perlu dilakukan oleh guru dan 
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siswa adalah: seleksi topik, merencanakan kerjasama, implementasi, analisis 

sintesis, penyajian hasil akhir, dan evaluasi. 

“Co-op Co-op, yang dikemukakan oleh Shlomo dan Sharan di Universitas 
Tel Aviv, merupakan perencanaan pengaturan kelas yang umum. Di mana 
para siswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan pertanyaan 
kooperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan proyek kooperatif. 
Dalam metode ini para siswa dibebaskan membentuk kelompoknya sendiri 
yang terdiri dari dua sampai enam orang anggota. Kelompok ini kemudian 
memilih topik-topik dari unit yang dipelajari oleh seluruh kelas, membagi 
topik-topik ini menjadi tugas-tugas pribadi, dan melakukan kegiatan yang 
diperlukan untuk mempersiapkan laporan kelompok. Tiap kelompok lalu 
mempresentasikan atau menampilkan penemuan mereka dihadapan seluruh 
kelas”. (Slavin 2010: 24-25). 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Co-op Co-op 

merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswanya untuk aktif dalam 

perencanaan, pemecahan masalah, dan menemukan hal baru dalam kerja sama 

kelompoknya yang terdiri dari 4-5 orang siswa yang heterogen. 

 

2.6.2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op 

Berbeda dengan STAD maupun jigsaw, prinsip Co-op Co-op tidak hanya 

bekerjasama namun terlibat merencanakan, baik topik yang akan dipelajari dan 

prosedur penyelidikan yang digunakan. Pendekatan ini memerlukan norma dan 

struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih berpusat pada 

guru. Pendekatan ini juga perlu diajarkan keterampilan komunikasi dan proses 

kelompok yang baik. 

Pembentukan kelompok yang diharapkan oleh Co-op Co-op ini adalah 

pembentukan kelompok dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau 

minat yang sama dalam topik tertentu. Siswa dalam memilih topik dengan cara 
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menentukan subtopik khusus di dalam suatu masalah umum yang biasanya 

masalah umum tersebut ditetapkan oleh guru, untuk kemudian dipersiapkan dan 

dipresentasikan laporannya kepada seluruh kelas (Ibrahim 2000: 23). 

Co-op Co-op tidak akan dapat diimplementasikan dalam lingkungan 

pendidikan yang tidak mendukung dialog interpersonal atau yang tidak 

memerhatikan dimensi rasa sosial di dalam kelas. Komunikasi dan interaksi di 

antara sesama teman sekelas akan mencapai hasil terbaik apabila dilakukan dalam 

kelompok kecil, di mana pertukaran di antara teman sekelas dan sikap-sikap 

kooperatif bisa terus bertahan. Aspek rasa sosial dari kelompok, pertukaran 

intelektualnya, dan maksud dari subjek yang berkaitan dengannya dapat bertindak 

sebagai sumber-sumber penting maksud tersebut bagi usaha para siswa untuk 

belajar. 

Menurut Slavin (2010: 215-217), prinsip-prinsip dalam metode Co-op Co-

op, antara lain: (1) menguasai kemampuan kelompok, kesuksesan implementasi 

dari Co-op Co-op sebelumnya menuntut pelatihan dalam kemampuan komunikasi 

dan sosial; (2) perencanaan kooperatif, anggota kelompok mengambil bagian 

dalam merencanakan berbagai dimensi dan tuntutan dari proyek mereka. Bersama 

mereka menentukan apa yang mereka ingin investigasikan sehubungan dengan 

upaya mereka “menyelesaikan masalah yang mereka hadapi; sumber apa yang 

mereka butuhkan; siapa akan melakukan apa; dan bagaimana mereka akan 

menampilkan proyek mereka yang sudah selesai dihadapan kelas”; (3) peran guru, 

dalam kelas yang melaksanakan proyek Co-op Co-op guru bertindak sebagai 

narasumber dan fasilitator. Guru tersebut berkeliling di antara kelompok-
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kelompok yang ada, untuk melihat bahwa mereka bisa mengelola tugasnya, dan 

membantu tiap kesulitan yang mereka hadapi dalam interaksi kelompok, termasuk 

masalah dalam kinerja terhadap tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan proyek 

pembelajaran. 

2.6.3. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif Co-op Co-op 

Sebagai suatu metode mengajar yang menjadi pilihan peneliti, tentunya 

peneliti melihat adanya kelebihan-kelebihan dalam metode Co-op Co-op tersebut. 

Kelebihan metode Co-op Co-op adalah sebagai berikut: (1) melatih siswa untuk 

mendesain suatu penemuan, (2) berpikir dan bertindak kreatif, (3) memecahkan 

masalah yang dihadapi secara realistis, (4) mengidentifikasi dan melakukan 

penyelidikan, (5) menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, (6) 

merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dengan tepat. 

Selain kelebihan yang dipaparkan tersebut, metode Co-op Co-op ini juga 

memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut, yaitu: (1) 

membutuhkan keaktifan anggota kelompok dalam melakukan penyelidikan dan 

investigasi, dan (2) peserta yang pasif, tentu semua anggotanya akan pasif, 

sehingga akan menyulitkan mereka ketika melakukan kegiatan investigasi. 

2.6.4. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif  Tipe Co-op Co-op 

Metode pembelajaran Co-op Co-op merupakan model pembelajran yang 

berorientasi pada spesialisasi tugas dan siswa mengendalikan apa dan bagaimana 

mempelajari bahan yang ditugaskan kepada mereka. Siswa dalam suatu tim 

(kelompok) menyusun proyek yang dapat membantu kelompok lain dan setiap 
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kelompok memberikan kontribusi yang menunjang tercapainya tujuan kelas. Co-

op Co-op memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil, pertama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang diri mereka dan 

dunia, dan selanjutnya memberikan mereka kesempatan untuk setiap berbagi 

pemahaman baru itu dengan teman-teman sekelasnya (Slavin 2010: 229). 

Model pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op secara garis besar terdiri 

dari beberapa langkah antara lain:  

1) Diskusi Kelas Terpusat Pada Siswa.  

Pada awalnya pembelajaran seluruh siswa dengan bimbingan guru 

melaksanakan diskusi kelas secara menyeluruh tentang materi yang akan 

dipelajari. Adapun tujuan diskusi ini adalah mendorong para siswa untuk 

menemukan dan didiskusikan. Peran siswa dalam pembelajaran sangat penting. 

Dan diskusi harus mengarah pada sebuah pemahaman di antara guru dan semua 

siswa mengenai apa yang dipelajari dan dialami oleh para siswa sehubungan 

dengan topik yang akan dibahas. Waktu yang dibutuhkan untuk langkah 

pertama ini tergantung pada bagian yang diperluas yang merupakan bagian 

berbeda disebabkan oleh perbedaan ketertarikan terhadap topik (Slavin 2010: 

229). 

2) Menyeleksi Tim Pembelajaran Siswa dan Pembentukan Tim.  

Guru membentuk tim yang terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. Banyaknya tim disesuaikan dengan banyaknya materi yang 

diajarkan. Kemampuan siswa yang baik dan kepercayaan akan mendukung 
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keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tipe Co-

op Co-op. 

3) Seleksi Topik Tim.  

Guru memberikan topik yang berbeda kepada masing-masing tim. 

Dengan arahan batasan topik oleh guru, guru memberi kesempatan siswa untuk 

memilih topik untuk tim mereka. Apabila pemilihan topik tim tidak langsung 

diikuti dengan diskusi kelas terpusat kepada siswa, mengingatkan siswa 

(melalui papan tulis, OHP atau selebaran) topik yang mana yang merupakan 

topik yang paling banyak menarik perhatian seluruh kelas. Guru bertindak 

sebagai fasilitator mengarahkan kepada tim-tim yang sedang mendiskusikan 

ketertarikan mereka dan mulai menentukan pilihan topiknya. Agar dengan 

kompromi, setiap tim memperoleh topik-topik yang berbeda, tanpa saling 

berebut. 

4) Pemilihan Topik Kecil.  

Setelah semua tim mempunyai topik kecil, tiap tim membagi topiknya 

untuk membuat pembagian tugas diantara anggota tim. Tiap siswa memilih 

topik kecil yang mencakup satu aspek dari topik tim. Kemungkinan topik kecil 

tim mempunyai topik yang sama. Oleh karena itu akan mendorong anggota tim 

untuk saling berbagi referensi dan bahan pelajaran. Tetapi tiap topik kecil harus 

memberikan kontribusi yang unik bagi usaha tim. 

5) Persiapan Topik Kecil.  

Setelah para siswa membagi topik tim mereka menjadi topik-topik kecil, 

mereka akan bekerja secara individual. Persiapan topik kecil dapat melibatkan 
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penelitian kepustakaan, pengumpulan data melalui wawancara atau 

eksperimen, menciptakan proyek individual atau sebuah kegiatan ekspresif 

seperti menulis dan melukis. 

6) Presentasi Topik Kecil.  

Setelah para siswa menyelesaikan kerja individual mereka, mereka 

mempresentasikan topik kecil mereka kepada teman satu timnya. Presentasi 

topik kecil di dalam tim bersifat normal artinya tiap anggota tim diberikan 

waktu khusus, dan berdiri ketika mempresentasikan topik kecilnya. Dengan 

presentasi ini, diharapkan semua teman satu tim memperoleh semua 

pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan oleh masing-masing anggota tim 

dan ada umpan balik berupa tanya jawab, kritik dan saran. 

7) Persiapan Presentasi Tim. 

Persiapan yang dilakukan adalah memadukan semua topik kecil dalam 

presentasi tim. Adapun bentuk presentasi yang dianjurkan adalah yang 

memamerkan, mendemonstrasikan, pusat pembelajaran, lakon singkat, dan 

diskusi kelas yang dipimpin tim. Adapun peralatan yang mendukung adalah 

papan tulis, OHP, media-media audio visual, dan selebaran. 

8) Presentasi Tim.  

Selama waktu presentasinya, tim memegang kendali kelas. Semua 

anggota tim bertanggung jawab mengenai waktu, ruang, dan bahan-bahan yang 

ada di kelas digunakan selama presentasi. Mereka dianjurkan untuk 

menggunakan sepenuhnya fasilitas-fasilitas yang ada di kelas. Apabila tim 

mempunyai kesulitan dalam pengaturan waktu, guru biasanya menunjuk 
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seorang pengatur waktu yang bukan berasal dari anggota tim yang sedang 

presentasi. Dalam presentasi, tim boleh memasukkan sebuah periode tanya-

jawab dan/ atau waktu memberikan komentar dan umpan balik. Dalam 

presentasi tim, guru memotivasi dan membimbing siswa dari tim lain dalam 

mengajukan pertanyaan kepada tim yang maju. 

9) Evaluasi. 

Evaluasi dilakukan pada tiga tingkat: (1) pada saat presentasi tim 

dievaluasi oleh kelas; (2) kontribusi individu terhadap usaha tim dievaluasi 

oleh teman satu tim; dan (3) pengulangan kembali materi atau presentasi topik 

kecil oleh tiap siswa dievaluasi oleh sesama siswa (Slavin 2010: 235). Setiap 

tim melakukan evaluasi dengan bimbingan dari guru. Selain itu, guru 

memberikan penilaian secara individual dan kelompok. Sebagian guru dengan 

kelas Co-op Co-op lebih memilih melakukan pembelajaran dengan berbagi 

penghargan mereka masing-masing, sementara yang lain lebih memilih 

evaluasi formal. Oleh karena itu, kelas harus memiliki kesepakatan dalam 

menentukan bentuk evalusi. 

Setelah kesembilan langkah inti pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op, guru sebagai pengatur jalannya 

pembelajaran membubarkan kelompok dan menyuruh siswa kembali ke tempat 

duduknya masing-masing. Kemudian guru memberikan soal evaluasi untuk 

dikerjakan secara setelah semua materi selesai dipresentasikan oleh semua 

kelompok. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan PR atau tugas rumah 

secara individual. 
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2.7 Karakteristik dan Definisi 

2.7.1. Karakteristik Mata Pelajaran Kewirausahaan 

Kewirausahaan adalah mata pelajaran yang diajarkan di SMK yang 

mempelajari tentang peluang usaha disertai dengan tindakan yang membuahkan 

hasil. 

Mata pelajaran kewirausahaan merupakan salah satu mata pelajaran adaptif 

yang diberikan kepada seluruh siswa SMK. Pada kelas X mata pelajaran tersebut 

diberikan dua jam pelajaran per minggu (2 x 45 menit), sedangkan untuk kelas XI 

dan kelas XII diberikan satu jam pelajaran per minggu (1 x 45 menit). 

Karakteristik pada materi mengelola konflik ini adalah bagian dari standar 

kompetensi menerapkan jiwa pemimpin, yang terdapat pada mata pelajaran 

kewirausahaan. Diberikan kepada siswa kelas X SMK pada semester dua. Alokasi 

waktu untuk kompetensi dasar ini adalah 4 x 45 menit. Dengan indikator sebagai 

berikut : (1) melakukan identifikasi terhadap konflik; (2) memanfaatkan konflik. 

Tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar ini yaitu : (1) agar siswa dapat 

menjelaskan pengertian, penyebab, tipe, jenis dan kelompok konflik; (2) agar 

siswa dapat memahami tahapan terjadinya konflik, penanggulangan, dan 

pengelolaan konflik; (3) agar siswa  dapat menganalisis konflik yang muncul 

dalam pembelajaran ; (4) agar siswa dapat mengambil manfaat dari munculnya 

konflik 

2.7.2. Pengertian Konflik 

Konflik merupakan situasi dimana dua orang atau lebih menginginkan satu 

sasaran yang menurut mereka bisa dicapai dan diwujudkan oleh salah satu dari 
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mereka dan tidak mungkin mewujudkannya secara bersama-sama. Adapun 

pengertian konflik menurut para ahli: 

a) Commings P. W (1980):Konflik didefinisikan sebagai suatu proses 

interaksi sosial dimana dua orang / lebih, atau dua kelompok / lebih 

berbeda / bertentangan dalam pendapat / tujuan mereka. 

b) Alisjahbana. S. T: Konflik adalah perbedaan pendapat dan pandangan 

diantara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai sama. 

c) Stoner, J. A. F dan Freeman, R. E (1994): Konflik organisasi adalah 

mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka / 

perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, / kepribadian. 

d) Durbian, A. J. (1894) :Mengartikan konflik mengacu pada pertentangan 

antara individu / kelompok yang dapt meningkatkan ketegangan sebagai 

akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. 

e) Aldag, R. J dan Stearns, T. M. (1987) :Konflik adalah ketidaksepahaman 

antara dua / lebih individu / kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok 

lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan. 

2.7.3. Mengidentifikasi Konflik 

Penyebab konflik usaha yaitu pertentangan, perselesihan, percekcokan, dan 

ketidaksamaan pendapat dalam usaha atau bisnis. Pengalaman wirausaha 

mengelola penyebab konflik dalam usaha atau bisnisnya, ada hubungan dengan 

keluarga, teman dan para karyawan. 

Secara Umum Penyebab Konflik Dalam Organisasi Sebagaimana 

Dikemukakan Oleh "Hardjana (1994)" Adalah: 
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Salah pengertian karena kegagalan komunikasi 

(a) Perbedaan tujuan karena perbedaan nilai hidup 

(b) Persaingan mendapatkan sumber daya organisasi terbatas 

(c) Masalah wewenang dan tanggung jawab 

(d) Perbedaan penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan 

(e) Kurangnya kerjasama 

(f) Adanya usaha untuk mendominasi 

(g) Tidak mentaati tata tertib dan peraturan kerja 

(h) Perubahan dan saran prorsedur kerja 

Adapun Menurut "Wexley, K. N. dan Yuki G. A" (1992) Mengemukakan 6 

Kategori Penting Sebagai Kondisi Yang Menimbulkan Konflik, yaitu: 

(a) Persaingan terhadap sumber-sumber 

(b) Ketergantungan pekerjaan 

(c) Kekaburan bidang tugas 

(d) Problem status 

(e) Rintangan komunikasi 

(f) Perbedaan sifat-sifat individu 

2.7.4. Mengelola dan Mengatasi Konflik 

Pada dasarnya orang akan menggunakan informasi, pengetahuan, dan 

pengalaman yang dimiliki untuk mengatasi konflik. Ada beberapa cara yang bisa 

dilakukan untuk mengatasi konflik sebagai berikut: 

(a) Mengenali persoalan konflik usaha secara umum 

(b) Menentukan fakta-fakta penting yang berhubungan dengan persoalan 



33 
 

 
 

(c) Mengidentifikasi berbagai masalah konflik usaha 

(d) Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan masalah konflik usaha 

(e) Mencari sumber-sumber masalah konflik usaha 

(f) Mempertimbangkan berbagai kemungkinan jalan keluarnya 

(g) Memilih jalan keluar penanggulangan konflik 

2.7.5. Dampak Konflik 

1) Dampak Positif 

(a) Dapat menimbulkan perubahan secara kostruktif 

(b) Segala daya dan motivasi tertuju pada pencapaian tujuan 

(c) Merangsang inovasi, meningkatkan keeratan kelompok 

(d) Menggantikan tujuan yang tidak relevan 

(e) Manajemen konflik menguntungkan organisasi 

(f) Hubungan antar pribadi dan kelompok mendorong kearah peningkatan 

kesehatan organisasi 

(g) Konflik dapat mengurangi ketegangan 

2) Dampak Negatif 

(a) Terjadinya gangguan psicologis 

(b) Gangguan fisik 

(c) Gangguan tingkah laku 

(d) Timbulnya stress karena menghadapi lingkungan konfli 

(Tedjasutisna, 2008) 
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2.8 Kerangka Berfikir 

Dalam kegiatan pembelajaran di SMK NU 01 Kendal, tingkat pemahaman 

siswa terhadap konsep materi masih kurang. Proses pembelajaran juga kurang 

melibatkan keaktifan siswa. Keadaan siswa yang bersifat heterogen dengan latar 

belakang psikologis yang berbeda memerlukan perhatian khusus dari guru. 

Kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran tersebut menyebabkan hasil belajar 

siswa banyak yang belum mencapai ketuntasan belajar. Hal ini diduga karena 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih kurang inovatif. Selama ini 

penyampaian materi mata pelajaran kewirausahaan mengelola konflik 

disampaikan dengan menggunakan metode ceramah bervariasi, akan tetapi di 

dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan dan guru lebih 

berperan aktif sebagai penyampai materi. 

Pembelajaran kewirausahaan merupakan suatu proses untuk menciptakan 

lingkungan belajar siswa dengan menggunakan suatu rancangan pembelajaran 

yang mengoptimalkan proses dan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran kewirausahaan sekolah. Salah satu bagian yang penting dalam 

proses pembelajaran kewirausahaan adalah pemahaman konsep. 

Pemahaman konsep merupakan landasan penting untuk berpikir dalam 

menyelesaikan permasalahan kewirausahaan maupun permasalahan sehari-hari. 

Dengan demikian, perkembangan dan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan 

harus benar-benar diperhatikan. Guru dituntut untuk mengetahui, memahami, 

memilih, dan menerapkan model pembelajaran yang dinilai efektif sehingga 

pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal 
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  Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan hasil belajar kewirausahaan menegelola konflik adalah 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op, karena salah satu karakteristik 

pembelajran kewirausahaan materi mengelola konflik yaitu siswa mampu 

mengetahui, memahami, dan menganalisis. Seperti yang dikemukakan Bloom 

bahwa domain kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu: pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sehingga pembelajaran lebih efektif jika 

dilakukaan secara berkelompok. Metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

ini memliki karakter khusus yaitu adanya spesialisasi tugas anggota dalam 

kelompoknya sehingga siswa dituntut agar lebih aktif pada saat proses belajar 

mengajar. 

 Dengan penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op ini, 

diharapkan dapat meningkatkan penguasaan materi dengan tingkat pemahaman 

yang optimal. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri, siswa 

dapat mengembangkan kemampuan kelompoknya, guru sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajaran, dan siswa menjadi lebih aktif. Dari meningkatnya aktivitas 

siswa akan meningkatkan pula hasil belajar siswa hal ini sesuai dengan yang 

dikemuakakan Anni (2009:5) “hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas. 
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Gambar  2.1 Kerangka Teoritis 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil belajar siswa pada pelajaran kewirausahaan 
meningkat. 

Pembelajaran di SMK NU 01 Kendal : 
1. Hasil belajar kewirausahaan siswa rendah, masih banyak yang belum 

tuntas KKM. 
2. Model pembelajaran yang digunakan kurang inovatif. 

Model pembelajaran 
kooperatif tipe Co-op Co-

op  

1. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. 
2. Siswa dapat mengembangkan kemampuan kelompoknya. 

3. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 
4. Siswa menjadi lebih aktif 



37 
 

 
 

2.9 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No. Judul Nama 
Pengarang 

Indikator Hasil Temuan 

1. Penerapan 
Model 
Pembelajaran 
Cooperative 
Learning Tipe 
Co op-Co op 
untuk 
Meningkatkan 
Aktivitas dan 
Hasil Belajar 
Siswa pada 
Pembelajaran 
IPS  
Kelas V A SD 
Negeri 04 
Metro Utara  
Tahun 
Pelajaran 
2011/2012 
 
 

Yeni 
Winaranti 
 
 

Variabel bebas 
dalam 
penelitian ini 
adalah metode 
pembelajaran 
kooperatif 
model Co Op-
Co Op.  
Variabel 
terikat dalam 
penelitian ini 
adalah prestasi 
belajar siswa 
kelas Va SD 
Negeri 04 
Metro Utara 

Penerapan model 
Cooperative Learning 
Tipe Co op-Co op pada 
pembelajaran IPS terbukti 
dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa 
kelas VA SD Negeri 04 
Metro Utara. 
 

2.  Pengaruh 
Metode 
pembelajaran 
Kooperatif 
Model Co-op 
Co-op dan 
Motivasi 
Belajar 
terhadap 
prestasi 
Belajar 
Biologi pada 
Siswa Kelas 
IX SMP 
Negeri 2 
Seririt 
(eksperimen 
pada Pokok 
Bahasan 
Peningkatan 
Produksi 

I Gusti 
Ngurah 
Puger 

Terdapat 
perbedaan 
prestasi belajar 
biologi antara 
siswa yang 
mengikuti 
metode 
pembelajaran 
kooperatif 
model Co-Op 
Co-Op dengan 
siswa yang 
mengikuti 
metode 
pembelajaran 
konvensional. 
Terdapat 
pengaruh 
interaksi antara 
metode 
pembelajaran 

(1) Prestasi belajar biologi 
siswa yang mengikuti 
metode pembelajaran 
kooperatif model Co-Op 
Co-Op lebih baik 
daripada siswa yang 
mengikuti metode 
pembelajaran 
konvensional; dan 

(2) Terdapat pengaruh 
interaksi yang signifikan 
antara metode 
pembelajaran dan 
motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar 
biologi. 
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Pangan) 
 

dan motivasi 
belajar 
terhadap 
prestasi belajar 
biologi 

3. Model 
Pembelajaran 
Kooperatif 
(Kerjasama) 
dalam 
Menulis 
Kreatif 
Naskah 
Drama pada 
Siswa Kelas 
VIII SMPN 2 
Singajaya 
Kabupaten 
Garut Tahun 
Ajaran 
2011/2012 

Lina 
Lisnawati 

Variabel bebas 
dalam 
penelitian ini 
adalah metode 
pembelajaran 
kooperatif 
(kerjasama) 
co-op co-op.  
Variabel 
terikat dalam 
penelitian ini 
adalah menulis 
kreatif naskah 
drama pada 
siswa kelas 
VIII SMPN 2 
Singajaya 
Kabupaten 
Garut Tahun 
Ajaran 2011-
2012  

Dari hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa 
Model pembelajaran 
kooperatif (kerjasama) co-
op co-op dalam menulis 
kreatif naskah drama pada 
siswa kelas VIII SMPN 2 
Singajaya Kabupaten 
Garut Tahun Ajaran 2011-
2012 menunjukkan adanya 
keberhasilan. 

4. Pengembanga
n Perangkat 
Pembelajaran 
dengan Model 
Kooperatif 
Tipe Co-op 
Co-op dengan 
Pendekatan 
Open-Ended 
pada Standart 
Kompetensi 
Memperbaiki 
CD Player di 
SMKN 2 
Surabaya 
 

Chutman 
Efendi dan 
Puput 
Wanarti R, 
S.T.,M.T 

Variabel bebas 
dalam 
penelitian ini 
adalah model 
kooperatif tipe 
co-op co-op 
dengan 
pendekatan 
open-ended  
Variabel 
terikat dalam 
penelitian ini 
perangkat 
pembelajaran 
standart 
kompetensi 
memperbaiki 
CD Player di 
SMKN 2 
Surabaya 

Dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Perangkat pembelajaran 
pada standart kompetensi 
memperbaiki CD player 
layak digunakan 
2. Hasil belajar kelas 
eksperimen di SMKN 2 
Surabaya lebih baik 
daripada kelas control 
3. Respon siswa terhadap 
pengembangan perangkat 
pembelajaran dengan 
model kooperatif tipe co-
op co-op dengan 
pendekatan open-ended 
positif. 
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2.10  Hipotesis 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah “Ada peningkatan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan  metode pembelajaran kooperatif tipe Co-op Co-op 

pada pelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik kelas x SMK NU 01 

Kendal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

tindakan kelas (PTK). PTK yaitu sebagai bentuk kajian reflektif oleh pelaku 

tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas dan 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan 

pengamatan dan refleksi. Hal ini dilakukan karena penilaian ini bertujuan 

mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa melalui tipe co-op co-op pada 

materi mengelola konflik.  

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian 

3.2.1 Lokasi penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMK NU 01 Kendal yang 

beralamat Jl.Pekauman Kendal. 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang dimaksud adalah pihak-pihak atau komponen-

komponen yang terjadi sasaran pengumpulan data, data yang dikumpulkan 

bersumber dari guru yang sedang mengajar dan perilaku siswa dikelas kelas X 

SMK NU 01 Kendal 2013 selama mengikuti pembelajaran. 

Subjek penelitian ini adalah kelas X BB.2 SMK NU 01 Kendal semester 

genap tahun ajaran 2012/2013 jumlah siswa yang diteliti adalah 37. Hal ini 

dibuktikan karena kelas ini dengan peresentase ketuntasan yang paling rendah 
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diantara kelas yang lain. Selain itu kelas tersebut kurang aktif dalam 

pembelajaran.  

3.3 Faktor yang Diteliti  

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang 

mencakup: 

3.3.1. Faktor Siswa 

Faktor siswa yang mengamati aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran serta mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Mengamati kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru pada materi mengelola konflik baik 

dalam proses diskusi maupun hasil evaluasi belajar. 

3.3.2. Faktor Guru 

Faktor guru yaitu dengan mengamati aktivitas guru selama proses 

pembelajaran dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

pada materi mengelola konflik. 

3.4 Sumber Data dan Jenis Data  

Jenis data dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas X SMK 

NU 01 Kendal serta lingkungan yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar. 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu: 

1) Observasi aktivitas siswa dan observasi aktivitas guru, untuk mengetahui 

keaktifan siswa dan peran guru selama jalannya penelitian tindakan kelas. 
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2) Nilai hasil evaluasi belajar, serta nilai hasil diskusi kelompok. Data ini 

digunakan untuk mengetahui presentasi peningkatan hasil belajar siswa. 

3.5 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dirancang 

dalam dua siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 

dan refleksi. Adapun langkah-langkah yang diadakan pada setiap siklus adalah: 

1) Perencanaan  

2) Pelaksanaan Tindakan 

3) Observasi 

4) Refleksi 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahapan-tahapan penelitian dari 

awal samapai akhir. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam 

beberapa siklus, masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yang dilaksanakan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. 

Sebelum melaksanakan tindakan pada siklus, peneliti mengadakan survei 

awal untuk mengetahui kondisi awal siswa dalam proses pembelajaran. Dalam 

survei awal ini diketahui bahwa siswa kurang berminat dalam mengikuti 

pembelajaran materi mengelola konflik, hal ini berdampak pada hasil nilai siswa 

yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Dari segi guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran guru hanya menggunakan model ceramah, 

dan hal ini menyebabkan siswa merasa bosan dan malas saat mengikuti pelajaran. 
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Untuk mengatasi hal tersebut maka peneliti dan guru secara bersama-sama 

menganalisis segala kelemahan yang muncul kemudian mencari solusi tersebut 

dalam analisis berikutnya. Gamabaran secara singkat mengenai tahap penelitian 

yang dilaksanakan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dilanjut ke siklus berikutnya 

 

Gambar. 3.1 Metode Penelitian Tindakan Kelas 

 

Prosedur penelitian ini direncanakan terdiri dari dua siklus: 

1) Siklus I 

a. Perencanaan  

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Permasalahan 

Belum baik 

Rencana 
Tindakan I 

Rencana 
Tindakan II 

Pelaksanaan 
Tindakan I 

Pelaksanaan 
Tindakan II 

Pengamatan/ 
pengumpulan data I 

 Pengamatan/ 
pengumpulan data II 

Refleksi I 

Refleksi II 

Apabila siklus II 
belum 

tereselesaikan 
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Hal-hal yang dilakukan guru sebelum melaksanakan Penelitian Tindakan 

Kelas ini yaitu menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, memilah materi 

yang akan diberikan dengan melihat Kompetensi Dasar yang tepat. Rencana 

pembelajaran yang disetting sebagai Penelitian Tindakan Kelas, bahan pengajaran 

yang akan diberikan kepada siswa berupa lembar kegiatan kelompok, menyusun 

alat evaluasi (instrumen penelitian),  menyusun lembar observasi aktivitas siswa 

dan pelaksanaan tindakan guru. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai 

berikut 

(1) Membuat RPP dengan menggunakan pembelajaran tipe co-op co-op 

(2) Menyusun pembentukkan kelompok-kelompok berdasarkan pembelajran 

tipe co-op co-op 

(3) Membuat lembar diskusi siswa untuk tiap-tiap kelompok 

(4) Membuat lembar observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

(5) Membuat lembar observasi aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

(6)  Membuat lembar evaluasi pembelajaran 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini guru melaksanakan proses pembelajaran model co-op co-op 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disiapkan pada tahap 

perencanaan meliputi : 

(1) Kegiatan Awal 

1. Apersepsi 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam 

b. Presensi siswa 
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2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan yang 

akan dipelajari. 

3. Guru memotivasi siswa bahwa materi pengertian, penyebab, proses, 

tipe, cara mengatasi, dan manfaat konflik karena materi ini berkaitan 

dengan kehidupan nyata dalam dunia usaha 

4. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

(2) Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan tentang pengertian konflik 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk memberikan contoh konflik 

2. Elaborasi  

a. Guru menyampaikan garis besar materi mengelola konflik  

b. Guru membentuk kelompok dengan satu kelompok terdiri dari 4-5 

orang secara heterogen 

c. Guru membagikan lembar diskusi siswa pada tiap-tiap kelompok 

dengan topik yang berbeda-beda antara satu tim dengan tim yang 

lain 

d. Didalam tim, masing-masing anggota tim membagi tugas setiap 

anggota bertangggungjawab atas topik kecil sehingga setiap anggota 

harus berkontribusi. 

e. Siswa mencari jawaban apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya 

dengan mencari referensi kemudian mempresentasikan didalam tim 
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f. Anggota tim mempresentasikan ditimnya masing-masing, kemudian 

setelah itu presentasi tim di depan kelas  

3. Konfirmasi 

a. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja kelompok siswa  

b. Guru memberikan penghargaan atas hasil kerja kelompok yang 

diperoleh siswa  

(3) Kegiatan Akhir 

1. Bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah diajarkan 

2. Guru mengingatkan siswa untuk belajar materi yang belum dipahami 

3. Tes evaluasi siklus I 

c. Observasi  

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan perangkat sebagai berikut: 

(1) Lembar observasi yang dipegang oleh guru berupa hasil tes dan lainnya 

untuk mengamati hasil pekerjaan baik kelompok maupun individu. 

(2) Lembar observasi yang dipegang oleh peneliti digunakan untuk mengamati 

aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam proses pembelajaran.  

d. Refleksi  

Hasil yang didapat dalam tahap pengamatan dikumpulkan dan dianalisis. 

Hal ini dikemukakan untuk mencari solusi sebagai pemecahan masalah timbul 

dalam pelaksanaan tindakan sehingga diperoleh refleksi kegiatan yang telah 

ditentukan. Hasil analisis data yang dilaksanakan pada tahap tahap ini akan 

digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus selanjutnya. 
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2) Siklus II 

Tahap siklus I selesai dilanjutkan dengan siklus II. Siklus II merupakan 

penyempurnaan dari siklus I. Kekurangan dalam siklus I diperbaiki dalam siklus 

II. Kelebihan siklus I tetap dipertahankan. Tahap siklus II ini juga dilakukan 

dengan proses kegiatan yang meliputi 4 tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. 

Jika dirasa siklus II masih belum ditemukan kesempurnaan maka 

dilanjutkan dengan siklus berikutnya sampai ditemukan kesempurnaan dari  

penggunaan model co-op co-op. Pelaksanaan siklus paling sedikit yaitu dua kali 

siklus. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan cara, observasi, tes, dan dokumentasi.  

Penjelasan dari metode pengumpulan data  adalah sebagai berikut: 

3.7.1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah kegiatan memperhatikan obyek dengan 

menggunakan seluruh indera atau disebut pengamatan langsung. Metode ini 

digunakan untuk mengukur aktivitas siswa dan aktivitas guru selama 

pembelajaran berlangsung, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum 

dimulainya penelitian tindakan berikutnya.  

3.7.2. Metode Tes 

Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah 

melakukan pembelajaran. Tes yang diberikan berupa soal pilihan ganda yang 

harus diselesaikan siswa pada waktu yang telah ditentukan. Pengambilan data 
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hasil belajar siswa dilakukan pada tiap akhir siklus dengan instrumen yang sudah 

diuji cobakan dan dianalisis, kemudian dilakukan penskoran selanjutnya skor 

diubah menjadi nilai.
100x

totalskor
diperolehyangskorNilai





 

3.7.3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan penelitian, yaitu berupa daftar nama siswa, foto-foto yang diambil 

saat penelitian. (Lampiran 1 dan Lampiran 34) 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data. Data dalam 

penelitian ini terdiri dari tes tertulis dan lembar observasi. 

Sebelum digunakanuntuk mengambil data penelitian, instrumen tes di uji 

cobakan terlebih dahulu untuk mendapatkan perangkat tes yang valid, reliabel dan 

mempunyai taraf kesukaran serta daya pembeda soal yang baik. (Lampiran 3) 

3.8.1.  Validitas    

Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang 

hendak diukur (Suharsimi, 2006:85). Jadi, validitas adalah penelitian yang 

digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya soal yang akan digunakan dalam 

model pembelajaran. 

Untuk mengukur validitas ini dapat dilakukan dengna mengkorelasikan 

skor butir angket dengan skor total. Skor butiran dianggap sebagai X dan skor 

total dipandang sebagai Y. Sebuah item butir angket memiliki validitas yang 

tinggi jika skor pada butiran angket memiliki kesejajaran dengan skor total. 
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Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui 

validitas instrumen digunakan rumus korelasi. 

Validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh 

sebutir item (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu 

totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut 

(Sudjiono, 2006:182). Rumus validitas item, yaitu : 

r =
푀 −푀䉺

SD
p
q  

(Sudijono, 2009:185) 

Dimana : 

푟  =  koofisien korelasi biserial  

  푀  = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya 

푀  = rerata skor total 

푆퐷 =  standar deviasi dari skor total 

푝   =  proporsi siswa yang menjawab benar 

〱 =  
푏푎푛푦푎푘푛푦푎 푠푖푠푤푎 푦푎푛푔 푚푒푛푗푎푤푎㘰  푏푒푛푎푟

푗푢푚푙푎ℎ 푠푒푙푢푟푢ℎ 푠푖푠푤푎  

푞   =  proporsi siswa yang menjawab salah 

(푞 = 1 − 푝) 

Interpretasi : 

푟 > 푟슖  pada taraf signifikasi 5%  (0,325) = valid 
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Tabel 3.1 
Tabel Validitas Uji Coba Instrumen Penelitian 

 
Nomor 

Soal 
rpbi rtabel Keterangan 

1 0.784 0.325 Valid 
2 0.540 0.325 Valid 
3 0.482 0.325 Valid 
4 0.648 0.325 Valid 
5 0.560 0.325 Valid 
6 0.491 0.325 Valid 
7 0.552 0.325 Valid 
8 0.613 0.325 Valid 
9 0.618 0.325 Valid 

10 0.588 0.325 Valid 
11 0.529 0.325 Valid 
12 0.332 0.325 Valid 
13 0.261 0.325 Tidak 
14 0.587 0.325 Valid 
15 0.451 0.325 Valid 
16 0.545 0.325 Valid 
17 0.217 0.325 Tidak 
18 0.520 0.325 Valid 
19 0.557 0.325 Valid 
20 0.508 0.325 Valid 
21 0.224 0.325 Tidak 
22 0.417 0.325 Valid 
23 0.678 0.325 Valid 
24 0.696 0.325 Valid 
25 0.674 0.325 Valid 
26 0.288 0.325 Tidak 
27 0.341 0.325 Valid 
28 0.326 0.325 Valid 
29 0.393 0.325 Valid 
30 0.307 0.325 Tidak 
31 0.586 0.325 Valid 
32 0.269 0.325 Tidak 
33 0.269 0.325 Tidak 
34 0.390 0.325 Valid 
35 0.314 0.325 Tidak 
36 0.217 0.325 Tidak 
37 0.421 0.325 Valid 
38 0.356 0.325 Valid 
39 -0.026 0.325 Tidak 
40 -0.227 0.325 Tidak 
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Berdasarkan tabel 3.1 diatas uji coba yang telah dilaksanakan pada kelas uji 

coba dengan N= 37 sisawa dengan harga 훼 = 5% di dapat rtabel sebesar 0,325 jadi 

butiran soal yang dikatakan valid jika rxy  ≥ 0,325, hasil uji coba dari 40 soal 

diperoleh 29 soal yang valid dan 11 soal yang tidak valid yaitu no 13, 17, 21, 26, 

30, 32, 33, 35, 36, 39 dan 40 Untuk soal yang belum valid diperbaiki kemudian 

menggunakan validasi logis yaitu validasi tanpa uji coba kembali (Suharsimi, 

2006:66). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada (Lampiran 6). 

3.8.2. Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dar kata reliabel yang artinya dapat dipercaya 

(Suharsimi, 2006:59). Artinya kapanpun alat ukur tersebut dapat digunakan akan 

memberikan hasil ukur yang sama. Reliabel disini menunjukkan data tingkat 

keterandalan suatu instrumen dalam mengumpulkan data. 

Untuk mengetahui reliabilita soal dengan penelitian menggunakan rumus 

yaitu: 

r
   ∑   

Keterangan: 

r11  : Reliabel tes secara keseluruhan  

p  : Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  : Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah  

∑푝푑  : Jumlah hasil perkalian dari p dan q 

n  : Banyaknya item (butiran soal) 

(Suharsimi, 2006:100) 
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Jika r11 ≥ rtabel  maka dapat dikatakan reliabel, sehingga dapat digunakan 

sehingga dapat digunakan sebagai soal evaluasi siswa siklus 1 dan siklus 2. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh semua r11 ≥ rtabel  diman 

Reliabilitas a rtable  = 0.70 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen 

Reliabilitas dalam penelitian ini reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada table dibaw Reliabilitas ah ini. 

Tabel 3.2 
Tabel Reliabilitas Uji Coba Instrumen Penelitian 

 
Nomor 

Soal 
r11 rtabel Keterangan 

1 0.921 0.70 Reliabilitas 
2 0.923 0.70 Reliabilitas 
3 0.926 0.70 Reliabilitas  
4 0.929 0.70 Reliabilitas  
5 0.931 0.70 Reliabilitas  
6 0.934 0.70 Reliabilitas  
7 0.937 0.70 Reliabilitas  
8 0.939 0,70 Reliabilitas  
9 0.942 0.70 Reliabilitas 

10 0.944 0.70 Reliabilitas  
11 0.947 0.70 Reliabilitas 
12 0.950 0.70 Reliabilitas 
13 0.953 0.70 Reliabilitas  
14 0.955 0.70 Reliabilitas 
15 0.957 0.70 Reliabilitas 
16 0.960 0.70 Reliabilitas 
17 0.963 0.70 Reliabilitas 
18 0.966 0.70 Reliabilitas  
19 0.968 0.70 Reliabilitas  
20 0.971 0.70 Reliabilitas  
21 0.973 0.70 Reliabilitas  
22 0.976 0.70 Reliabilitas  
23 0.979 0.70 Reliabilitas 
24 0.979 0.70 Reliabilitas 
25 0.982 0.70 Reliabilitas  
26 0.984 0.70 Reliabilitas  
27 0.987 0.70 Reliabilitas 
28 0.990 0.70 Reliabilitas  
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29 0.992 0.70 Reliabilitas 
30 0.995 0.70 Reliabilitas 
31 0.997 0.70 Reliabilitas 
32 1 0.70 Reliabilitas 
33 1.002 0.70 Reliabilitas  
34 1.005 0.70 Reliabilitas  
35 1.011 0.70 Reliabilitas  
36 1.014 0.70 Reliabilitas  
37 1.016 0.70 Reliabilitas  
38 1.019 0.70 Reliabilitas 
39 1.021 0.70 Reliabilitas 
40 1.024 0.70 Reliabilitas 
 

3.8.3. Daya Pembeda Soal 

Daya beda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan 

rendah). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi. (Suharsimi, 2006:211) 

Daya pembeda dicari dengan mengambil skor 50% skor teratas sebagai 

kelompok atas (JA) dan 50% terbawah sebagai kelompok bawah (JB). Rumus yang 

digunakan untuk pilihan ganda sebagai berikut:  

   D =   −   =  P −  P  

Keterangan: 

D : Daya beda 

JA: Banyaknya peserta kelompok atas 

JB: banyaknya peserta kelompok bawah 

BA: Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB: Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA: Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
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PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Untuk mengetahui soal-soal yang akan dipakai berdasarkan daya pembeda 

soal, digunakan klasifikasi sebagai berikut: 

0,00 < D ≤ 0,20  : Jelek 

0,21 < D ≤ 0,40  : Cukup 

0,41 < D ≤ 0,70  : Baik 

0,71 < D ≤ 1,00 : Baik sekali 

Berdasarkan hasil uji coba 40 soal diperoleh satu soal dengan kategori baik 

sekali yaitu nomor 1, tujuh belas soal yang mempunyai daya beda baik, yaitu soal 

nomor 2, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 37, dan 38, ada enam 

belas soal dengan kategori cukup yaitu nomor 3, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 20, 22, 27, 28, 

30, 32, 33, 34, dan 35, sedangkan enam soal dengan kategori jelek yaitu soal 

nomor 12, 13, 21, 36, 39 dan 40. Hal ini dapat dilihat dari table berikut ini. 

(Lampiran 6) 

Tabel 3.3 
Tabel Daya Beda Uji Coba Instrumen Penelitian 

 
Nomor 

Soal 
D Keterangan 

1 0.73 Baik Sekali 
2 0.46 Baik 
3 0.39 Cukup 
4 0.56 Baik 
5 0.41 Baik 
6 0.30 Cukup 
7 0.35 Cukup 
8 0.39 Cukup 
9 0.61 Baik 

10 0.68 Baik 
11 0.51 Baik 
12 0.19 Jelek 
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13 0.17 Jelek 
14 0.34 Cukup 
15 0.52 Baik 
16 0.35 Cukup 
17 0.24 Cukup 
18 0.40 Baik 
19 0.56 Baik 
20 0.34 Cukup 
21 0.14 Jelek 
22 0.35 Cukup 
23 0.51 Baik 
24 0.61 Baik 
25 0.68 Baik 
26 0.45 Baik 
27 0.30 Cukup 
28 0.39 Cukup 
29 0.45 Baik 
30 0.34 Cukup 
31 0.56 Baik 
32 0.35 Cukup 
33 0.35 Cukup 
34 0.35 Cukup 
35 0.35 Cukup 
36 0.15 Jelek 
37 0.61 Baik 
38 0.56 Baik 
39 0.09 Jelek 
40 0.12 Jelek 

 

3.8.4. Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal untuk pilihan ganda dapat ditentukan dengan 

Menggunakan rumus: 

  푃 =   

Keterangan: 

P : Tingkat kesukaran siswa 

B : Banyaknya siswa yang menjawab benar 
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JS : Jumlah peserta tes 

Adapun klasifikasi sebagai berikut: 

0,00 < P ≤ 0,30 (Soal sukar) 

0,31 < P ≤ 0,70  (Soal sedang) 

0,71 < P ≤ 1,00  (Soal mudah) 

(Suharsimi, 2006:208) 

Berdasarkan hasil uji coba dari 40 soal diperoleh dengan tiga kategori yaitu 

mudah, sedang dan sukar. Soal dengan kategori sukar ada dua yaitu soal nomor 36 

dan 39, soal dengan kategori sedang ada tiga puluh dua soal yaitu nomor 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 37, dan 38, sedangkan ada enam soal dengan kategori mudah yaitu 

nomor 3, 8, 13, 28, 29 dan 40. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini. 

(Lampira 6) 

 Tabel 3.4 
Tabel Tingkat Kesukaran Uji Coba Instrumen Penelitian 

 
Nomor 

Soal 
P Keterangan 

1 0.54 Sedang 
2 0.57 Sedang 
3 0.70 Mudah 
4 0.68 Sedang 
5 0.49 Sedang 
6 0.38 Sedang 
7 0.57 Sedang 
8 0.70 Mudah 
9 0.65 Sedang 

10 0.51 Sedang 
11 0.65 Sedang 
12 0.49 Sedang 
13 0.81 Mudah 
14 0.68 Sedang 
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15 0.43 Sedang 
16 0.46 Sedang 
17 0.51 Sedang 
18 0.54 Sedang 
19 0.68 Sedang 
20 0.68 Sedang 
21 0.46 Sedang 
22 0.57 Sedang 
23 0.65 Sedang 
24 0.65 Sedang 
25 0.51 Sedang 
26 0.68 Sedang 
27 0.43 Sedang 
28 0.70 Mudah 
29 0.73 Mudah 
30 0.68 Sedang 
31 0.62 Sedang 
32 0.57 Sedang 
33 0.57 Sedang 
34 0.46 Sedang 
35 0.51 Sedang 
36 0.30 Sukar 
37 0.65 Sedang 
38 0.57 Sedang 
39 0.27 Sukar 
40 0.84 Mudah 

 

3.9 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara mengelola data yang sudah diperoleh dari 

dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: 

1. Nilai hasil belajar siswa dianalisis secara deskriptif. 

2. Data berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang 

ekspresi siswa, tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), 

pandangan atau sikap siswa terhadap model pembelajaran yang baru (afektif), 

aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, 
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kepercayaan diri, motivasi belajar dan sejenisnya dapat dianalisis secara 

kualitatif. 

Data dihitung dengan menggunakan teknik kuantitatif adalah sebagai 

berikut : 

1. Data nilai hasil belajar (kognitif) siswa dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

푇푖푛푔푘푎푡 푃푒푛푔푢푎푠푎푎푛 =  
퐽푢푚푙푎ℎ 퐽푎푤푎푏푎푛 퐵푒푛푎푟
퐽푢푚푙푎ℎ 푆푒푙푢푟푢ℎ 푆표푎푙  × 100% 

  (Slamento,2003:189) 

2. Data ketuntasan belajar 

Uji ketuntasan belajar yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu model 

pengajaran berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

suatu materi pelajaran secara tuntas, sehingga model tersebut dikatakan 

efektif.  

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila siswa tersebut telah 

mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65,00 jika siswa 

tersebut tidak mencapai nilai 65,00 maka siswa tersebut dikatakan tidak 

tuntas belajar sehingga perlu perbaikan dan pengayaan. 

Ketuntasan belajar dihitung dengan menggunakan rumus diskriptif 

persentase sebagai berikut:  

% =  
푛
푁  × 100% 

Keterangan: 

%  = Persentase yang diperoleh 
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n  = Nilai yang diperoleh 

N  = Jumlah seluruh nilai 

Dalam perhitungan ketuntasan belajar secara klasikal dengan rumus 

diatas. Maka ”n” merupakan simbol dari jumlah siswa yang mempunyai 

nilai > dari 65 dan “N” merupakan simbol dari seluruh siswa peserta tes. 

3. Data hasil aktivitas guru dan siswa 

Hasil observasi siswa dan guru didapat dari hasil perolehan yang diisi 

pada lembar observasi dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

푁푖푙푎푖 =  
푆푖푔 푆푘표푟 푃푒푟표푙푒ℎ푎푛
푆푖푔 푆푘표푟 푀푎푘푠푖푚푎푙  × 100% 

    (Sudjana,2005:133) 

Lembar observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data berisi data 

aspek-aspek yang akan diamati. Dalam proses observasi pengamat 

memberikan tanda centang(√) pada kolom yang sudah tersedia sesuai 

dengan aspek yang diamati, skor pengamatan untuk siswa dilakukan 

untuk mengetahui siswa yang aktif dalam pembelajaran. 

3.10  Indikator Keberhasilan 

Penelitian Tindakan Kelas ini dikatakan berhasil apabila terjadi ketuntasan 

hasil belajar siswa yaitu sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa yang ada di 

kelas tuntas belajar yaitu memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 70. 

Adapun alat ukurnya adalah dengan menganalisis persentase ketuntasan belajar 

siswa dari tes siklus yang telah mereka kerjakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Profil Sekolah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK NU 01 Kendal beralamat di Jalan 

Pekauman Kendal. SMK NU 01 Kendal merupakan Sekolah Menengah Kejuruan 

dengan akreditasi A. SMK NU 01 Kendal mempunyai lima bidang keahlian. 

Bidang keahlian Akuntansi, Keahlian Adminstrasi Perkantoran, Keahlian 

Pemasaran, Keahlian Busana Butik dan Keahlian Jasa Boga.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan 

yang timbul dari guru maupun siswa. Hal ini diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara dengan guru matapelajaran kewirausahaan. Dari hasil observasi 

diperoleh data bahwa pembelajaran selama ini cendrung pasif, guru hanya 

menjelaskan materi dalam buku paket, sesekali menggunakan ceramah bervariasi 

kemudian siswa diberi tugas tentang materi yang bersangkutan dengan 

mengerjakan soal latihan di LKS. Masalah lain yang dihadapi masih banyak siswa 

yang kurang aktif didalam kelas, kondisi siswa yang didominasi oleh siswa-siswa 

tertentu yaitu siswa yang memiliki kategori sebagai siswa aktif. 

Pemilihan siswa kelas X khususnya kelas X BB 2 sebagai obyek penelitian 

dikarenakan dari sampel yang ada kelas X BB 2 ini merupakan kelas yang masuk 

dalam kategori kelas yang nilai rata-ratanya rendah pada ulangan harian 

dibandingkan dengan kelas X yang lain. 

 

60 
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Tabel 4.1 Hasil Nilai Ulangan Harian Kewirausahaan Siswa Kelas X 
SMK NU 01 Kendal Tahun Ajaran 2012/2013 

Sumber Data: Data Primer yang Diolah 
 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Tiap siklus 

terdiri dari dua pertemuan dengan alokasi waktu dua jam pelajaran. Masing-

masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Pada kedua siklus guru melaksanakan proses kegiatan 

belajar mengajar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan peneliti 

bertindak sebagai observer.  

4.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Dalam siklus I kategori yang dilakukan meliputi empat tahap yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi serta refleksi dimana 

masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1 Tahap Perencanaan 

Perencanaan ini meliputi kegiatan mengidentifikasi masalah dan mencari 

cara penyelesaian masalah kesulitan belajar yang dialami siswa pada materi 

pembelajaran mengelola konflik. Untuk mengidentifikasi masalah dilakukan 

observasi awal terlebih dahulu di SMK NU 01 Kendal. Kegiatan yang dilakukan 

pada saat observasi yaitu melakukan kegiatan mengamati secara langsung 

kegiatan siswa serta mengamati lingkungan sekitar. Selanjutnya peneliti 

melakukan wawancara dengan guru Kewirausahaan dan mengikuti proses 

No Kelas Jumlah Siswa 
Persentase Ketuntasan% 

Tuntas Belum tuntas 
    

1 X.PE  37 75,68  24,32  
2 X.BB 1 39 66.67  33,33  
3 X.BB 2 37 64.87  35,13  
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kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian berdasarkan analisis masalah 

yang telah ditemukan bahwa terjadi kesulitan belajar pada materi mengelola 

konflik hal ini diketahui dari nilai rata-rata kelas belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). 

Kegiatan selanjutnya peneliti mendiskusikan dengan guru yang 

bersangkutan bagaimana pembelajaran selanjutnya dan cara apa yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, kemudian ditentukanlah cara penyelesaian 

masalah yaitu dengan cara mencari model yang tepat, dan sesuai dengan karakter 

materi serta karakter siswa. Maka ditentukan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op karena sesuai dengan taksonomi Bloom 

model pembelajaran tersebut dianggap sebagai model yang tepat dengan karakter 

materi dan karakter siswa. 

Langkah berikutnya yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  (lampiran 8). Menyiapkan perangkat pendukung seperti: materi yang akan 

diajarkan, menyiapkan tugas dalam diskusi kelas melalui referensi belajar yang 

dikembangkan oleh siswa dan menyiapkan alat evaluasi serta lembar aktivitas 

siswa. 

4.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Sebelum melaksanakan tindakan siklus I peneliti terlebih dahulu 

melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran Ibu Widhi Astuti tentang teknik 

dan prosedur pelaksanaan praktik pembelajaran siklus. Kemudian pelaksanaan 

diadakan pada Selasa, 21 Mei 2013 pukul 12.00-13.30 (jam pelajaran ke 7 dan 8). 
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Pada tindakan siklus I ini guru mata pelajaran menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe co-op co-op. Pelaksanaan dalam pembelajaran ini di bagi dalam 

tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Pada tahap awal guru dan 

peneliti memasuki ruang kelas yang digunakan sebagai penelitian. Kegiatan awal 

yang dilakukan adalah membuka pelajaran dengan salam dan presensi oleh guru 

sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu memperkenalkan diri peneliti 

kemudian dilanjutkan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran, guru juga memberikan contoh-contoh sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan materi pembelajaran kemudian melakukan 

tanya jawab dengan siswa untuk memotivasi siswa da guru menjelaskan tentang 

metode pembelajaran co-op co-op. 

Tahap selanjutnya adalah tahap inti. Yaitu guru menjelaskan materi 

pembelajaran mengelola konflik dengan menggunakan model pembelajaran yang 

sudah disiapkan. Setelah penyampaian materi selesai, guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok yang dibentuk oleh guru. Kemudian dijelaskan aturan 

dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe co-op co-op. (1) semua siswa 

diharapkan untuk berkumpul di kelompoknya masing-masing yang telah di bagi 

terdiri 4-5 anak secara heterogen, (2) guru membagikan lembar diskusi, (3) 

didalam kelompok setiap siswa bertangung jawab atas topic kecil untuk dipahami 

lebih detail,  (4) setelah itu siswa mepresentasikan didalam kelompok sesuai 

dengan tugas masing-masing anggota, (5) siswa yang paham memberikan 

penjelasan dengan teman yang lain dalam satu kelompoknya, (6) apabila diskusi 

tiap kelompok sudah selesai harap di presentasikan di depan kelas tiap kelompok 
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dan kelompok lain berhak memberikan sanggahan, tanggapan ataupun pertanyaan 

sesuai dengan materi yang dibahas. 

Pada waktu diskusi guru berkeliling sambil memantau pekerjaan kelompok 

dan membantu jika ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

tugasnya. 

Sebagian kelompok sudah dapat bekerjasama dengan baik, hal ini dapat 

dilihat dari aktivitas yang dilakukan dalam tiap-tiap kelompok mereka 

mendengarkan pendapat dari kelompok lain, maupun mengajukan pendapat. 

Namun masih ada beberapa kelompok yang bersikap pasif dalam kelompoknya. 

(Lampiran 14) 

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi guru meminta siswa atau tiap 

kelompok untuk membacakan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

mereka masing-masing, dan selama salah satu kelompok yang sedang 

mempresentasikan hasil diskusi, kelompok yang lainnya tau peserta lainnya 

diminta untuk memberi tanggapan atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan 

bahasan tersebut. Karena waktu pembelajaran hampir habis maka guru menyudahi 

diskusi dengan memberikan kesimpulan dari semua pembahasan tentang materi 

mengelola konflik dan setiap kelompok diminta untuk mengumpulkan hasil 

diskusinya masing-masing. 

Kegiatan selanjutnya yaitu tahap akhir, setelah diskusi selesai kemudian 

diadakan evaluasi hasil belajar siklus I. Guru membagikan lembar soal dan lembar 

jawab kepada siswa. Waktu yang diberikan kepada siswa untuk menerjakan soal 
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adalah 20 menit, setelah waktu habis guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

soal dan lembar jawab yang telah dibagikan. 

Dari evaluasi hasibelajar serta hasil diskusi kelompok setelah di analisis 

dapat dilihat pada tabel  berikut: 

Tebel 4.2 
Evaluasi Hasil Belajar 

 Siklus I Kelas X BB 2 SMK NU 01 Kendal Tahun Ajaran 2012/2013 

No Aspek 
Kegiatan 

Nilai Persentase 
Ketuntasan Rata-rata 

Kelas Tertinggi Terendah Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Evaluasi 
Hasil Belajar 

90 50 70,03% 29,72% 72,56 

Sember: Nilai evaluasi hasil belajar materi Mengelola Konflik siklus I 
(Penelitian Lapangan 2013) (Lampiran 28) 
 

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil sebagai berikut niala rata-rata 

evaluasi hasil belajar siswa adalah 72,56. Nilai terendah yang diperoleh adalah 50 

dan nilai tertinggi adalah 90 dari hasil test ini diketahui bahwa siswa yang tuntas 

sebesar 70,03% (26 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar sebesar 29,72% 

(11 siswa). Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nialai 

rata-rata kelas X BB 2 sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

namum belum sesuai indikator keberhasilan yaitu memenuhi KKM sebesar 75% 

dari jumlah keseluruahan siswa yang ada di kelas tersebut.  

Tebel 4.3 
Hasil Diskusi Kelompok 

 Siklus I Kelas X BB 2 SMK NU 01 Kendal Tahun Ajaran 2012/2013 

No Aspek 
Kegiatan 

Nilai Persentase 
Ketuntasan Rata-rata 

Kelas Tertinggi Terendah Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Diskusi 
Kelompok 100 60 73,98% 27,02% 75,67 
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Sember: Nilai hasil diskusi kelompok materi Mengelola Konflik siklus I 
(Penelitian Lapangan 2013) 
 

Kegiatan diskusi kelompok masih kurang baik sebagian siswa belum 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masing-masing kelompoknya. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya, diperoleh nilai siswa 

dengan nialai rata-rata kelas sebesar 75,67. Meskipun sudah tuntas KKM namun 

masih belum memenuhi 75% . 

Berdasarkan tabel 4.2 dan table 4.3 diketahui nilai akhir siswa yaitu 

penjumlahan hasil evaluasi belajar, dan diskusi kelompok di bagi dengan 2. 

Berikut ini rumus penilaian hasil akhir belajar siswa.  

Nilai Akhir Siswa =  
evaluasi hasil belajar + Diskusi Kelompok

2  

Berdasarkan rumus diatas hasil analisis nilai akhir siswa dapat dilihat pada 

tabel 4.4 
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Tabel 4.4 
Hasil Analisis Nilai Akhir Siswa Materi Mengelola Konflik Kelas X BB.2 

 Tahun Ajaran 2012/2013 Siklus 1 
No Hasil Belajar Nilai 
1 Nilai tertinggi 85 
2 Nilai Terendah 55 
3 Rata-rata kelas 74.11 
4 Jumlah Siswa Tuntas 26 
5 Jumlah Siswa Tidak Tuntas 11 
6 Persentase ketuntasan 71.63% 
7 Persentase Ketidaktuntasan 28.37% 

Sumber: Nilai evaluasi hasil belajar, dan hasil diskusi kelompok materi 
Mengelola Konflik (Penelitian Lapangan 2013) (Lampiran 28) 
 
Pada tabel 4.4 diketahui bahwa ada 11 siswa belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) SMK NU 01 Kendal untuk mata pelajaran 

Kewirausahaan yaitu 70. Perolehan nilai tertinggi nilai kelas X BB.22 materi 

Mengelola Konflik adalah 100 dan nilai terendah adalah 55 rata-rata kelas X BB.2 

adalah 74,11 dengan persentase ketuntasan siswa sebesar 71,63%. Berdasarkan 

analisis hasil belajar siswa bahwa rata-rata nilai kelas X BB.2 belum mencapai 

indikator keberhasilan 75%. Sehingga perlu adanya perbaikan pada siklus 

selanjutnya. 

4.2.3 Tahap Observasi  

Hasil observasi meliputi aktivitas guru dalam mengajar dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran diuraikan sebagai berikut: 

(1) Hasil observasi terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran 

Menurut Rohani (2004:6-7) menjelaskan, bahwa belajar yang berhasil mesti 

melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas 

fisik ialah siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain, 

ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk, mendengarkan, melihat atau hanya pasif. 
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Siswa yang memiliki aktifitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya atau hanya berfungsi dalam rangka pembelajaran saat siswa 

aktif jasmaninya dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu pula sebaliknya. 

Jadi lebih tepatnya keaktifan itu sendiri dapat dimiliki setiap oarang agar oarang 

tersebut mau berusaha. 

Analisis data hasil observasi menggunakan analisis persentase. Adapun setiap 

munculnya deskriptor mendapatkan skor. Skor yang muncul terhadap masing-

masing indikator dijumlahkan dan hasilnya disebut jumlah skor. Kemudian 

dihitung nilai rata-rata dengan rumus sebagai berikut: 

푃푒푟푠푒푛푡푎푠푒 푁푖푙푎푖 푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 =  
푆푘표푟 푃푒푟표푙푒ℎ푎푛
푆푘표푟 푀푎푘푠푖푚푎푙  × 100% 

 Hasil observasi terhadap aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut: 

Tabel 4.5 
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No Aktifitas Guru Hasil Pengamatan 
1 2 3 4 

1. Kemampuan guru dalam menyampaikan 
tujuan pembelajaran   √  

2. Kemampuan guru dalam menyampaikan 
langkah-langkah pembelajaran dengan 
menggunakan metode pembelajaran 
kooperatif tipe co-op co-op 

 √   

3. Kemampuan guru dalam menyampaikan 
materi mengelola konflik   √  

4. Kemampuan guru dalam membimbing dan 
mengamati siswa pada saat belajar 
kelompok 

  √  

5. Kemampuan guru dalal membimbing saat 
siswa presentasi hasil kelompok  √   

6. Kemampuan guru dalam memberikan 
konfirmasi terhadap hasil kelompok siswa  √   

7. Kemampuan guru dalam memberikan 
penghargaan atas hasil kelompok   √   
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8. Kemampuan guru dalam membimbing 
siswa merangkum pelajaran    √  

Jumlah  4 4 0 
Jumlah skor 0 8 12 0 
Total skor 20 
Skor maksimal 32 

Sumber: Hasil observasi aktivitas guru pada pembelajaran Mengelola Konflik 
(Penelitian Lapangan 2013) 
 
Berdasarkan hasil data observasi pada tabel 4.5 jumlah skor keseluruhan 

adalah 20 dan skor maksimal 40. Dengan demikian persentase nilai rata-rata 

adalah  × 100% = 62,5% hal ini dapat diartikan bahwa proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru termasuk dalam kategori “3” yaitu “Baik”. Aktivitas 

guru belum mencapai indicator 75% sehingga siklus I dipertahankan dan 

ditingkatkan pada siklus selanjutnya. Hal ini dikarenakan guru masih baru 

pertamakali melaksanakan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op. 

(Lampiran 16) 

(2) Hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Hasil observasi aktivitas siswa tetap dianalisis dan kriteria keberhasilan 

tindakan yang sama dengan analisis terhadap aktivitas keberhasilan untuk 

aktivitas guru, observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel 4.6 
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Tabel 4.6 
Hasil Analisis Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang diamati skor Criteria 
1. Kemampuan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru 68,24% Baik 

2. Kemampuan siswa dalam mendengarkan 
penjelasan guru 67,57% Baik 

3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil 
kelompok 58,11% Baik 

4. Kemampuan siswa dalam membuat laporan hasil 
belajar kelompok 71,16% Baik 

5. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok 63,51% Baik 
6. Kemampuan siswa bertanya pada saat diskusi 60,14% Baik 

Rata-rata 65% Baik 
Sumber: Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran mengelola konflik 
(Penelitian Lapangan 2013) (Lampiran 14) 
 

      Berdasarkan data lembar observasi pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa: 

1) Aspek kemampuan siswa memperhatikan penjelasan guru pada siklus I 

memperoleh skor 68,24% masuk dalam kategori baik, pada aspek ini perhatian 

siswa pada saat guru menjelaskan materi sudah baik. 

2) Aspek kemampuan siswa mendengarkan penjelasan guru pada siklus I 

memperoleh skor 67,57% masuk dalam kategori baik, pada aspek ini siswa 

mendengarkan dengan baik penjelasan dari guru. Meskipun ada beberapa anak 

yang berbicara sendiri dengan temannya. 

3) Aspek kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok pada siklus I  

memperoleh skor 58,11% masuk dalam kategori baik, sebagian besar siswa 

sudah bersedia mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

4) Aspek kemampuan siswa membuat laporan hasil belajar kelompok 71,16% 

masuk kategori baik. Nilai yang diperoleh dalam diskusi sudah diatas rata-

rata. 
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5) Aspek kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok pada siklus I 

memperoleh  63,51% masuk kategori baik, sebagian besar sudah saling 

membantu dalam manyelesaikan tugas kelompok. 

6) Aspek kemampuan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaann saat 

presentasi kelompok pada siklus I memperoleh 60,14% masuk kategori baik, 

namun proses presentasi masih dominan anak-anak tertentu saja  

Rata-rata kriteria aktivitas belajar siswa pada siklus II memperoleh skor 65 

% yang mengidentifikasi bahwa rata-rata aktivitas belajar siswa pada materi 

mengelola konflik menggunakan pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

termasuk dalam kategori baik dan belum mencapai indicator keberhasilan yaitu 

sebesar 75%.  Rata-rata kriteria aktivitas belajar siswa dapat dibuktikan pada table 

berikut ini: 

Tabel 4.7 
Kategori Tingkat Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Rentang Skor Kategori Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

  75%  - 100% 
50%  - 74% 
25%  -  49% 
0%  -  24% 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

65 % 
(Kategori Baik) 

  

 Data pada table 4.7 menunjukkan bahwa tingkat aktivitas belajar 

siswa kelas X BB.2 SMK NU 01 Kendal pada siklus II tergolong dalam 

kategori  baik. Hal tersebut terbukti pada skor yang dicapai sebesar65% atau 

dalam rentang skor 50%-74%. 
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4.2.4 Refleksi  

Refleksi adalah mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil dari 

tindakan. Berdasarkan hasil dari refleksi ini, peneliti dapat melakukan revisi 

terhadap rencana awal pada siklus II. Kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi 

ini adalah menganalisis hasil tes dan lembar observasi aktivitas belajar siswa 

siklus I.  

Berdasarkan pelaksanaan dan pengamatan aktivitas belajar siswa, aktivitas 

belajar siswa meningkat tetapi sebagian besar proses aktivitas belajar siswa yang 

diamati masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

siklus II untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Berdasarkan pelaksanaan dan pengamatan serta dilihat dari data rata-rata 

hasil belajar siswa, hasil belajar siswa pada siklus I baru mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 71,63% dan belum memenuhi nilai target yang telah ditentukan 

(indikator keberhasilan 75%) sehingga perlu dilakukan penelitian siklus II untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa. 

Kekurangan atau kelemahan yang diperoleh pada siklus I adalah sebagai 

berikut: 

a. Siswa masih kesulitan dalam memecahkan masalah/soal yang ada pada lembar 

kerja siswa. Hal ini karena sumber belajar siswa masih terbatas sehingga 

informasi yang didapatkan juga terbatas, selain itu siswa belum terbiasa dalam 

mengerjakan soal yang bersifat analisis. 

b. Kerjasama antar siswa belum terlihat sepenuhnya pada semua kelompok, 

dalam satu kelompok hanya siswa tertentu saja yang aktif, sedangkan masih 
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ada siswa melakukan aktivitas sendiri di luar aktivitas pembelajaran kelompok. 

Kurangnya kerjasama juga dapat dilihat dari cara siswa membagi materi yang 

akan dipelajarinya. Seharusnya satu kelompok dapat membagi materi yang 

dipelajari, sehingga dapat saling bertukar informasi. 

c. Pada tahap presentasi, interaksi antar siswa belum muncul, suasana kelas 

belum hidup. Siswa masih belum percaya diri dalam menyampaikan presentasi, 

siswa juga belum menguasai materi presentasi. Kondisi lain yang bisa dilihat 

adalah siswa belum berani memberikan tanggapan atau menyampaikan 

pendapatnya selama kegiatan presentasi berjalan. 

d. Guru belum lancar dalam menerapkan pembelajaran koperatif tipe co-op co-op 

sehingga siswa juga masih mengalami kebingungan dalam melakukan tahapan-

tahapannya. Pada siklus I ini dirasa belum maksimal karena penyediaan waktu 

yang masih kurang sehingga baik siswa maupun guru belum dapat melakukan 

tahapan-tahapan dalam metode ini dengan maksimal. 

Berdasarkan kekurangan yang ada pada siklus I, maka akan dilakukan 

perbaikan pada siklus II, adapun perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Siswa diminta untuk mempersiapkan sumber belajar yang lebih lengkap lagi. 

Sumber belajar tidak hanya didapat dari buku dan LKS yang dibagikan 

sekolah, tetapi siswa juga diminta untuk dapat mencari informasi mengenai 

materi melalui media internet atau meminjam buku di perpustakaan. Hal 

tersebut membantu siswa dalam memecahkan soal diskusi dan menjawab 

pertanyaan dari teman sekelompoknya. Pemberian tugas untuk menambah 
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referensi melalui media internet sekaligus melatih siswa untuk belajar mandiri. 

Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari guru saja, tetapi aktif dalam 

menambah pengetahuan.  

b. Mengatasi kerjasama dan keterlibatan siswa dalam kelompok yang belum 

terlihat, guru membentuk ulang kelompok menjadi lebih kecil. Pada siklus I  

terdiri dari 6-7 siswa. Hal ini dirasa kurang efektif karena masih ada siswa 

yang tidak berkontribusi dalam kelompoknya. Guru akan membentuk 

kelompok baru dimana satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Pembentukan 

kelompok ulang yang lebih kecil diharapkan dapat meningkatkan kerjasama 

siswa dan kontribusi siswa dalam kelompoknya sehingga semua siswa aktif 

dalam pembelajaran kelompok. 

c. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan presentasi, guru akan 

memberikan reward kepada siswa yang aktif pada saat menyajikan atau 

menanggapi presentasi. Dalam hal ini guru akan memberikan nilai tambah 

kepada siswa yang aktif. 

d. Peneliti menjelaskan kembali langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe co-op co-op kepada guru, sehingga guru lebih memahami dalam 

pelaksanaanya. Pada pertemuan selanjutnya peneliti akan membantu guru 

dalam mendemonstrasikan langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif 

tipe co-op co-op kepada siswa sehingga informasi yang diberikan lebih 

mengena dan siswa dapat melakukan strategi tersebut dengan baik. 

4.3 Hasil Penelitian Siklus II 
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Dalam tindakan siklus II kegiatan yang dilakukan merupakan empat tahap 

yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi serta refleksi dimana 

masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut: 

4.3.1 Tahap Perencanaan 

Perencanaan yang dibuat pada siklus II, dibedakan pada hasil refleksi siklus 

I. Berdasarkan refleksi pada siklus I masih ada 10 siswa yang belum aktif dalam 

kegiatan pembelajaran oleh karena itu aktivitas siswa masih belajar sudah 

memenuhi indikator keberhasilan penelitian tetapi masih ada 11 siswa yang belum 

mencapai ketuntasan  belajar, maka penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

Perencanaan pembelajaran yang perlu diterapkan pada siklus II adalah: 

a) Guru harus lebih menguasai materi yang akan diajarkan agar waktu 

pembelajaran guru lebih siap dalam membimbing dan mengarahkan 

siswanya. Guru harus memiliki cara yang lebih menarik seperti dalam 

memotivasi siswanya dengan cara memberikan pertanyaan bagi siswa atau 

kelompok yang masih pasif dan memberikan penghargaan khusus bagi siswa 

yang aktif dalam kegiatan pembelajaran sebagai penyemangat dalam kegiatan 

pembelajaran. Penyiapan materi perlu dilakukan agar pembelajaran dapat 

mencapai tujuan dan indikator yang telah ditetapkan di dalam RPP (Lampiran 

9). 

b) Menyiapkan sumber belajar siswa agar pada saat diskusi siswa memiliki 

banyak refrensi untuk menyelesaikan tugasnya dan sebagai pegangan pada 

saat tanya jawab dalam presentasi. 
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c) Membuat soal hasil evaluasi belajar yang bertujuan untuk mengukur sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan perlakuan.  

4.3.2 Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2013 

pukul 12.00-13.30 (jam pelajaran ke 7 dan 8) pokok bahasan dalam tindakan 

siklus II ini adalah sub matei cara mengatasi konflik, hal ini dikarenakan pada 

materi tersebut dari data hasil analisis nilai akhir siswa pada siklus I menunjukan 

sebagian besar siswa yang menjawab salah pada materi tersebut yang dengan 

karakter soal analisis. 

Berdasarkan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 

pembelajaran dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap 

akhir. Pada tahap awal kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu kegiatan rutin dari 

awal tatap muka (memberikan salam dan presensi siswa). Sebelum menjelaskan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar serta tujuan pembelajaran 

guru mengingatkan kembali materi yang telah dibahas sebelumnya yaitu materi 

mengelola konflik kemudian dilanjutkan dengan mengingatkan kembali aturan 

main dalam pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op Sebelum memulai 

pembelajaran guru terlebih dahulu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran 

materi mengelola konflik. guru juga memberikan contoh sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi mengelola konflik. 

Kegiatan selanjutnya adalah tahap inti, guru menjelaskan materi khususnya 

submateri cara mengatasi konflik. Guru juga memanfaatkan model pembelajaran 

yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah menyampaikan materi selesai guru 
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meminta siswa untuk membentuk kelompok yang dibentuk oleh guru. Kemudian 

dijelaskan kembali secara singkat aturan dalam pembelajaran kooperatif tipe co-

op co-op. (1) semua siswa diharapkan untuk berkumpul di kelompoknya masing-

masing yang telah di bagi terdiri 4-5 anak secara heterogen, (2) guru membagikan 

lembar diskusi, (3) didalam kelompok setiap siswa bertangung jawab atas topic 

kecil untuk dipahami lebih detail,  (4) setelah itu siswa mepresentasikan didalam 

kelompok sesuai dengan tugas masing-masing anggota, (5) siswa yang paham 

memberikan penjelasan dengan teman yang lain dalam satu kelompoknya, (6) 

apabila diskusi tiap kelompok sudah selesai harap di presentasikan di depan kelas 

tiap kelompok dan kelompok lain berhak memberikan sanggahan, tanggapan 

ataupun pertanyaan sesuai dengan materi yang dibahas. 

Langkah selanjutnya adalah guru memberikan tugas untuk didiskusikan oleh 

masing-masing kelompok. Sementara diskusi sedang beralangsung guru 

berkeliling untuk memantau dan memberikan bimbingan bagi kelompok yang 

merasa kesulitan. Sebagian besar kelompok sudah dapat bekerja sama dengan 

baik, hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan dalam tiap-tiap kelompok, 

mereka mendengarkan pendapat dari anggota kelompok lain, mengajukan 

pendapat maupun membagi tugas dalam kelompok. 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan tugasnya, selanjutnya guru 

meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari 

kelompok masing-masing di depan kelas dan kelompok lain diminta untuk 

memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan sesuai bahasan kelompok 

tersebut. Dalam diskusi kali ini siswa terlihat lebih antusias mengikuti jalannya 
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diskusi. Hal ini disebabkan siswa sudah memiliki lebih banyak sumber belajar 

untuk dijadikan refrensi dalam berdiskusi dan guu juga memberikan reward 

kepada siswa yang aktif. Sehingga proses pembelajaran lebih meningkat. 

Selanjutnya guru menyudahkan diskusi tersebut dengan memberikan kesimpualan 

dari semua pembahasan tentang pokok bahasan mengelola konflik dan tiap 

kelompok diminta untuk mengumpulkan hasil diskusinya masing-masing. 

Pada tahap akhir setelah diskusi selesai kemudian diadakan evaluasi hasil 

belajar siklus II, guru memberikan lembar soal dan lembar jawaban kepada siswa 

waktu yang diberikan kepada siswa untuk mengerjakan soal tersebut adalah 

sekitar 20 menit. Dalam mengerjakan soal tersebut siswa terlihat lebih tertib dan 

siswa membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat untuk mengerjakan soal 

tersebut. Setelah selesai mengerjakan soal, guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan soal evaluasi hasil dan lembar kerja siswa yang telah dibagikan. 

Setelah dianalisis evaluasi hasil belajar, lembar kerja siswa serta hasil 

diskusi kelompok pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tebel 4.8 
 Evaluasi Hasil Belajar Siklus 1I Kelas BB 2 SMK NU 01 Kendal Tahun 

Ajaran 2012/2013 

No Aspek 
Kegiatan 

Nilai Persentase 
Ketuntasan Rata-rata 

Kelas Tertinggi Terendah Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Evaluasi 
Hasil Belajar 

100 65 89,18% 10,81% 82,16 

Sumber Nilai evaluasi hasil belajar materi Mengelola Konflik Siklus II 
(Penelitian Lapangan 2013)(Lampiran 29) 

 
Berdasarkan tabel 4.8 di peroleh hasil sebagai berikut: nilai rata-rata 

evaluasi hasil belajar siswa adalah 82,16. Nilai terendah yang diperoleh adalah 65 
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dan nilai tertinggi adalah 100. Dari hasil test ini diketahui bahwa siswa tuntas 

belajar sebesar 89,18% (33 siswa) dan siswa yang belum tuntas belajar sebesar 

10,81% (4 siswa). Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata post test pada tindakan 

siklus 1, persentase ketidakan tuntasan siswa mengalami penurunan, yang 

awalnya 29,72% menjadi 10,81% yaitu penurunan sebesar 18,91 %.  

Berdasarkan keterangan diatas dengan membandingkan antara teori dengan 

hasil yang sesungguhnya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai rata-rata kelas X 

BB.2 telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 75% dan 

termasuk dalam kriteria sangat baik karena ketuntasan siswa mencapai 89,18% 

dari keseluruhan siswa yang ada dikelas. 
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Tebel 4.9 
 Hasil Diskusi Kelompok Siklus 1I Kelas BB 2 SMK NU 01 Kendal Tahun 

Ajaran 2012/2013 

No Aspek 
Kegiatan 

Nilai Persentase 
Ketuntasan Rata-rata 

Kelas Tertinggi Terendah Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Diskusi 
Kelompok 100 65 86,49% 13,51% 83,91 

Sumber Nilai hasil diskusi kelompok materi Mengelola Konflik Siklus II 
(Penelitian Lapangan 2013) 

 
Kegiatan diskusi kelompok sudah berjalan dengan baik sekali, sebagian 

besar siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan masing-masing kelompoknya. Hal 

ini dapat dilihat pada hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nilai-nilai yang 

diperoleh siswa merata dengan nilai rata-rata kelas sebesar 83,91. 

Berdasarkan tabel 4.8 dan tabel 4.9, dapat diketahui nilai akhir siswa yaitu 

penjumlahan nilai evaluasi hasil belajar dan diskusi kelompok dibagi dengan 2. 

Hasil analisis nilai akhir siswa dapat dilihat pada tabel 4.10 

Tabel 4.10 
Hasil Analisis Nilai Akhir Siswa Materi Mengelola Konflik Kelas X BB 2 

SMK NU 01 Kendal  Tahun Ajaran 2012/2013 Siklus II 
No Keterangan Nilai 
1. Nilai Tertinggi 100 
2. Nilai Terendah 65 
3. Rata-rata Kelas 83,04 
4. Jumlah Siswa Tuntas  33 
5. Jumlah Siswa Tidak Tuntas 4 
6. Persentase Ketuntasan 87,84% 
7. Persentase Ketidaktuntasan 12,16% 
Sumber: Nilai evaluasi hasil belajar dan hasil diskusi kelompok materi 
Mengelola Konflik (Penelitian Lapangan 2013) (Lampiran 29) 

 

Syarat indikator keberhasilan penelitian dapat dikatakan berhasil apabila 

sekurang-kurangnya 75% siswa dari keseluruhan siswa ada dikelas tersebut 

memperoleh nilai lebih tinggi dari sama dengan 70 atau mencapai ketuntasan 
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belajar kognitif 75%. Pada tabel 4.10 diketahui bahwa seluruh siswa sudah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMK NU 01 Kendal untuk mata 

pelajaran Kewirausahaan yaitu 70. Perolehan nilai tertinggi siswa kelas X.BB 2 

materi Mengelola Konflik adalah 100 dan nilai terndah adalah 65. Rata-rata kelas 

X.BB 2 adalah 83,04 dengan presentasi ketuntasan siswa sebesar 87,84% dan 

persentase ketidaktuntasan sebesar 12,16%. Berdasarkan analisis hasil belajar 

siswa bahwa pembelajaran siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan 

penelitian tindakan kelas sehingga pembelajaran untuk materi Mengelola Konflik 

dapat diakhiri pada siklus II. 

4.3.3 Tahap Observasi 

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, terlihat siswa 

senang dengan pembelajaran diskusi dalam kelompok. Dalam siklus II ini masing-

masing anggota kelompok berani memberikan pendapat lain. Dalam pengerjaan 

soal-soal evaluasi hasil belajar, siswa terlihat lebih tertib dan tidak ada lagi 

kecurangan seperti terlihat pada sikus II . Hasil observasi pengamatan meliputi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran di uraikan sebagai berikut. 

(1) Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Guru dalam Pembelajaran 

Analisis data hasil observasi menggunakan analisis persentase. Adapun setiap 

munculnya deskriptor mendapatkan skor. Skor yang muncul terhadap masing-

masing indikator dijumlahkan dan hasilnya disebut jumlah skor, Kemudian 

dihitung nilai rata-rata dengan rumus sebagai berikut: 

푃푒푟푠푒푛푡푎푠푒 푁푖푙푎푖 푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 =  
푆푘표푟 푃푒푟표푙푒ℎ푎푛
푆푘표푟 푀푎푘푠푖푚푎푙  × 100% 

Hasil observasi terhadap aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 
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Tabel 4.11 
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

No Aktifitas Guru Hasil Pengamatan 
1 2 3 4 

1. Kemampuan guru dalam menyampaikan 
tujuan pembelajaran    √ 

2. Kemampuan guru dalam menyampaikan 
langkah-langkah pembelajaran dengan 
menggunakan metode pembelajaran 
kooperatif tipe co-op co-op 

  √  

3. Kemampuan guru dalam menyampaikan 
materi mengelola konflik    √ 

4. Kemampuan guru dalam membimbing dan 
mengamati siswa pada saat belajar 
kelompok 

  √  

5. Kemampuan guru dalal membimbing saat 
siswa presentasi hasil kelompok   √  

6. Kemampuan guru dalam memberikan 
konfirmasi terhadap hasil kelompok siswa   √  

7. Kemampuan guru dalam memberikan 
penghargaan atas hasil kelompok    √  

8. Kemampuan guru dalam membimbing 
siswa merangkum pelajaran     √ 

Jumlah  0 5 3 
Jumlah skor 0 0 15 12 
Total skor 27 
Skor maksimal 32 

Sumber: Hasil observasi aktivitas guru pada pembelajaran Mengelola 
Konflik (Penelitian Lapangan 2013). 

Berdasarkan hasil data observasi pada tabel 4.11  jumlah skor keseluruhan 

adalah 29 dan skor maksimal adalah 32. Dengan demikian persentase nilai rata-

rata adalah  X100= 84,37%, hal ini dapat diartikan bahwa proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru termasuk dalam kategori 3 yaitu baik. Aktivitas guru 

dalam pembelajaran siklus 2 mengalami peningkatan dari siklus I yaitu dari 

62,5% menjadi 84,37%. (Lampiran 19) 

(2) Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran  
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Hasil observasi aktivitas siswa tetap dianalisis menggunakan menggunakan 

analisis persentase dan kriteria keberhasilan tindakan yang sama dengan analisis 

dan kriteria keberhasilan untuk aktivitas guru. Observasi terhadapaktivitas siswa 

dalam pembelajaran dapat dilihat apada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 
Hasil Analisis Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajara Siklus 1I 

No Aspek yang diamati Skor Criteria 
1. Kemampuan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru 93,24% Sangat 
Baik 

2. Kemampuan siswa dalam mendengarkan 
penjelasan guru 89,18% Sangat 

Baik 
3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil 

kelompok 81,08% Sangat 
Baik 

4. Kemampuan siswa dalam membuat laporan hasil 
belajar kelompok 95,94% 

Sangat 
Sangat 
Baik 

5. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok 90,54% Sangat 
Baik 

6. Kemampuan siswa bertanya pada saat diskusi 75% Baik 
Rata-rata 87,49% Sangat 

Baik 
Sumber: Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran Mengelola Konflik 
(Penelitian Lapangan 2013) (Lampiran 18) 
 
Berdasarkan data lembar observasi pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa: 

1) Aspek kemampuan siswa memperhatikan penjelasan guru pada siklus II 

memperoleh skor 93,43% masuk dalam kategori sangat baik, pada aspek 

ini perhatian sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan guru 

dengan menulis penjelasan guru. 

2) Aspek kemampuan siswa mendengarkan penjelasan guru pada siklus II 

memperoleh skor 89,18% masuk dalam kategori sangat baik, pada aspek 

ini siswa mendengarkan dengan baik penjelasan dari guru.. 
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3) Aspek kemampuan siswa mempresentasikan hasil kelompok pada siklus 

II  memperoleh skor 81,08% masuk dalam kategori sangat baik, sebagian 

besar siswa sudah bersedia mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

4) Aspek kemampuan siswa membuat laporan hasil belajar kelompok pada 

siklus II memperoleh 95,94% masuk kategori sangat baik. Sebagian besar 

siswa sudah mendapat nilai diatas 75. 

5) Aspek kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok pada siklus II 

memperoleh  90,54% masuk kategori sangat baik, sebagian besar sudah 

saling membantu dalam manyelesaikan tugas kelompok sampai selesai. 

6) Aspek kemampuan siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan saat 

presentasi kelompok pada siklus II memperoleh 75% masuk kategori 

sangat baik, siswa sudah berani bertanya atau menjawab dengan benar. 

Rata-rata criteria aktivitas belajar siswa pada siklus II memperoleh skror 

87,49 % yang mengidentifikasi bahwa rata-rata aktivitas belajar siswa pada materi 

mengelola konflik menggunakan pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

termasuk dalam kategori sangat baik dan sudah mencapai indicator keberhasilan 

yaitu sebesar 75%.  Rata-rata criteria aktivitas belajar siswa dapat dibuktikan pada 

table berikut ini: 

Tabel 4.13 
Kategori Tingkat Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Rentang Skor Kategori Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 

  75%  - 100% 
50%  - 74% 
25%  -  49% 
0%  -  24% 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

87, 49 % 
(Kategori Sangat 

Baik) 
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Data pada table 4.13 menunjukkan bahwa tingkat aktivitas belajar siswa kelas 

X BB.2 SMK NU 01 Kendal pada siklus II tergolong dalam kategori sangat baik. 

Hal tersebut terbukti pada skor yang dicapai sebesar 87,49% atau dalam rentang 

skor 75%-100%. 

4.3.4 Refleksi  

Gambaran secara umum pelaksanaan siklus II ini sudah baik. Hasil  refleksi 

pada siklus II sebagai berikut: 

1. Siswa sudah mampu menerapkan pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

dalam pembelajaran kewirausahaan  materi mengelola konflik dengan baik. 

Melalui penerapan strategi ini siswa dapat mengalami aktivitas belajarnya 

secara maksimal. Siswa mendapat pengalaman baru dalam belajarnya. Siswa 

belajar untuk mandiri dalam mencari informasi dan memahami materi, 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi, bekerjasama dan 

berinteraksi dengan teman serta berani untuk berpendapat dan berbicara di 

depan umum. 

2. Guru sudah mampu menerapkan pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op. Hal 

ini terlihat dari kemampuan guru dalam membimbing dan memberikan bantuan 

kepada siswa selama pembelajaran dengan strategi ini. Guru sudah mampu 

mengondisikan pembelajaran kelompok yang dirasa sebagai hal baru dalam 

pembelajaran kelas X. 

3. Penerapan pembelajaran kooperatif  tipe co-op co-op dapat meningkatkan 

aktivitas  siswa. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan aktivitas yang terjadi 
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dari siklus I ke siklus II sebesar 22,49%  yaitu dari skor 50% pada siklus I 

kemudian meningkat menjadi 72,5% pada siklus II. 

4. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran Kewirausahaan materi mengelola 

konflik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar yang terjadi dari 

siklus I ke siklus II sebesar 8,93% yaitu dari ketuntasan klasikal sebesar 

74,11% pada siklus I meningkat menjadi 83,04% pada siklus II. 

5. Kekurangan yang masih terjadi pada siklus II yaitu terbatasnya waktu bagi 

siswa untuk melakukan kegiatan review yaitu menjelaskan kembali intisari 

materi dan hasil diskusi kelompok serta kesempatan dalam memberikan 

tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Hal ini merupakan keterbatasan 

dalam penelitian ini. 
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4.4 Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMK NU 01 Kendal. Berdasarkan 

pengamatan dan wawancara sebelum pelaksanaan siklus, kondisi siswa di dalam 

kelas masih pasif. Siswa hanya terpaku dengan penjelasan yang diberikan guru 

dengan metode secara ceramah secara keseluruhan, penugasan yang diberikan 

guru terpaku hanya pada penyelesaian latihan soal LKS yang dibuat sekolah, atau 

siswa hanya diminta untuk merangkum materi pelajaran yang disampaikan, hal ini 

membuat siswa jenuh dan merasa kesulitan dalam memahami materi Mengelola 

Konflik. Aktivitas siswa di dalam kelas belum mencakup keseluruhan indikator 

aktivitas penunjang keberhasilan belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II yang dilaksanakan pada 21 

Mei sampai dengan 28 Mei di SMK NU 01 Kendal menunjukan bahwa 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajran kewirausahaan. 

Pembelajaran menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

dapat menciptakan aktivitas belajar yang beragam sebagaimana disebutkan oleh 

Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2007:101) bahwa “aktivitas belajar siswa 

disekolah seharusnya mencakup keseluruhan aktivitas seperti visual activities 

(kegiatan-kegiatan visual), writing activities (kegiatan-kegiatan menulis), oral 

avtivities (kegiatan-kegitan oral), drawing activities (kegiatan-kegiatan 

menggambar), motor activities (kegiatan-kegiatan motorik) mental activitieas 

(kegiatan-kegiatan mental) emotional activities (kegiatan-kegiatan emosional) 



88 
 

 
 

Melalui metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op siswa dapat 

melakukan aktivitas yang beragam seperti dalam kegiatan mengidentifikasi topic 

dan mengatur siswa dalam kelompok, merancanakan tugas yang akan diberi, 

menyiapkan laporan akhir, mepresentasikan laporan akhir dan evaluasi. 

Pelaksanaan metode pembelajran kooperatif tipe co-op co-op terdiri dari aktivitas 

yang kompleks dan bervariasi menurut Sardiman (2007:101) “penerapan aktivitas 

belajar yang kompleks dan bervariasi di sekolah, akan menciptakan sekolah yang 

dinamis dan tidak membosankan sehingga sekolah menjadin pusat belajar yang 

maksimal”. 

Penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op juga 

menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar karena siswa melakukan kegiatan 

yang dikategorikan sebagai wujud keaktifan siswa seperti yang disebutkan oleh 

Sudjana (2005:61) bahwa “keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal keikutsertaan 

siswa dalam tugas belajarnya, keterlibatannya dalam pemecahan masalah, aktif 

bertanya kepada guru atau siswa lain mengenai persoalan yang dihadapinya, 

berusaha mencari informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah dan 

melaksanakan diskusi kelompok”. Kegiatan kegiatan tersebut sudah siswa 

lakukan melalui penerapan metode pemebelajaran kooperatif tipe co-op co-op. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan tes evaluasi siklus I dan 

siklus II diketahui hasil tes evaluasi mengalami peningkatan. Melihat peningkatan 

hasil belajar tersebut membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan metode 

kooperatif tipe co-op co-op dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik. 
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Melihat analisis bahwa peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran yang 

diikuti dengan peningkatan hasil belajar. Hal ini berarti sesuai yang dikemukakan 

oleh Anni (2009:85) yang menyatakan bahwa “pencapaian hasil belajar diperoleh 

setelah peserta didik mengalami kegiatan belajar”. 

Setelah melakukan pengamatan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op 

co-op pada siklus I dan siklus II, peneliti melakukan refleksi mengenai kelebihan 

dan kelemahan dalam pembelajaran metode kooperatif tipe co-op co-op. 

Penggunaan  metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahakan masalah, melaksanakan 

diskusi kelompok dengan baik, menumbuhkan kerjasama diantara siswa, 

membiasakan siswa untuk berpendapat, dan mengasah kemampuan public 

speacking siswa. Selain itu, peranan guru sebagai fasilitator dan sekaligus 

pendamping dalam proses belajar mengajar dapat terwujud. Pemberian motivasi 

dan penghargaan kepada siswa ternyata mampu membangkitkan antusiasme 

dalam pembelajaran, pemberian motivasi dapat diwujudkan dengan pemberian 

penghargaan kepada siswa, dengan pemberian penghargaan diharapkan siswa 

akan terpacu lebih giat belajar, seperti yang terjadi pada siklus II, melalui 

pemberian reward kepada siswa, siswa lebih berani berpendapat dan menyajikan 

presentasi dengan baik. 

Guru perlu memperhatikan karakteristik dalam penerapan metode 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op sehingga pelaksanaannya akan lebih 

efektif. Dalam penerapan strategi ini guru perlu memperhatikan pembentukan 

kelompoknya, strategi ini lebih efektif diterapkan pada kelompok kecil dengan 
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jumlah 4-5siswa, sehingga guru akan lebih mudah dalam membimbing siswa 

dalam melaksanakan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op. selain itu, 

apabila satu kelompok terdiri dar 4-5 siswa saja semua siswa dalam kelompok 

akan terlibat dalam pembelajaran kelompok. Masing-masing siswa 

bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan guru sehingga keaktifan siswa 

menyeluruh.  

Penyediaan sumber belajar yang beragam juga sangat membantu siswa dalam 

melaksanakan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op hal ini akan 

membantu siswa dalam memecahakan masalah karena siswa mendapatkan 

informasi dari berbagai refrensi seperti yang telah dilaksanakan pada siklus II. 

Pemanfaatan media internet untuk mencari informasi yang lebih beragam dapat 

membantu siswa dalam melakukan pemecahan masalah, melakukan tanya jawab 

dengan teman, dan menyajikan presentasi dengan baik. Guru perlu membiasakan 

siswa untuk dapat mencari informasi lain selain dari informasi yang diberikan 

guru pada saat pembelajaran sehingga melatih siswa untuk dapat belajar mandiri 

dan memperkaya pengetahuannya. 

Guru juga menyatakan setelah melaksanakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe co-op co-op pembelajaran dikelas terasa berbeda, melalui pembelajaran 

kelompok ternyata mampu meningkatkan antusias siswa dalam belajar, siswa 

tidak hanya terpaku dengan penjelasan guru didepan, siswa yang biasanya mudah 

jenuh dalam pembelajaran, melalui metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-

op siswa dapat melakukan aktivitas belajar yang bervariasi, hal ini membuat siswa 

menjadin tertarik dalam pembelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik. 
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Hal lain yang terjadi pada pembelajaran adalah antusiasme siswa dalam 

menyajikan presentasi ternyata tinggi, siswa merasa senang untuk menyajikan 

presentasi di depan kelas, mereka juga berlomba-lomba untuk membrikan 

tanggapan dari presentasi kelompok lain. Melalui metode pembelajaran kooperatif 

tipe co-op co-op ini guru menjadi tahu bagaimana membangkitkan aktivitas 

belajar siswa dan apa yang sebenarnya siswa inginkan dan butuhkan dalam 

pembelajaran kewirausahaan materi mengelola konflik. Kekurangan yang masih 

dirasa guru dalam pelaksanaan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

di kelas X BB 2 adalah guru merasa belum dapat membimbing siswa secara 

maksimal karena jumlah siswa dalam kelas cukup padat yaitu 37 siswa. 

Kekurangan yang masih terjadi dalam penelitian ini yaitu pemberian waktu 

untuk penerapan strategi ini dirasa masih kurang terutama pada tahap presentasi, 

melihat antusiasme siswa dalam tahap presentasi, guru berharap adanya waktu 

yang lebih banyak lagi agar siswa dapat melakukan presentasi dan tanya jawab 

dengan temannya secara maksimal sehingga mampu melatih dan membiasakan 

siswa public speacking dan mengemukakan pendapatnya. Selain itu, pemberian 

waktu yang lebih panjang pada saat presentasi dapat menggali pengetahuan siswa 

dalam menjelaskan materi sehingga baik siswa yang sedang presentasi atau siswa 

yang menjadi pendengar dapat belajar mandiri melalui materi yang disajikan 

melalui presentasi. 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran kewirausahaan 
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materi mengelola konflik pada kelas X BB.2 SMK NU 01 Kendal. Penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian Yeni Winaranti, dalam jurnal yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Co-op Co-op untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS Kelas V 

A SD Negeri 04 Metro Utara Tahun Pelajaran 2011/2012” yang menyimpulkan 

bahwa penilaian aktivitas siswa dapat berimbas pada peningkatan prestasi belajar 

siswa. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat membuat siswa saling bekerja 

sama, lebih aktif, dan lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran di 

kelas, sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Hal ini akan 

meningkatkan aktivitas siswa. Meningkatnya aktivitas siswa berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat 

(Djamarah dan Zain 2010:33) bahwa proses pembelajaran merupakan suatu 

rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan organisasi proses pembelajaran yang 

efektif, yang meliputi pengajaran, pengaturan penggunaan waktu luang, 

pengaturan ruang dan alat perlengkapan pelajaran di kelas, serta pengelompokkan 

siswa dalam belajar. Selain itu juga penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Chutman Efendi dan Puput Wanarti, R. S.T., M.T (2012) dalam 

jurnal yang berjudul Mengembangkan Perangkat Pembelajaran dengan Model 

Kooperatif Tipe Co-op Co-op dengan Pendekatan Open-Ended pada Standar 

Kompetensi Memperbaiki CD Player di SMKN 2 Surabaya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op pada materi Mengelola Konflik dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X BB.2 SMK NU 01 Kendal. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan prosentase tingkat hasil belajar siswa sampai dengan 

siklus II yang mengalami peningkatan dan telah mencapai criteria keberhasilan. 

5.2 Saran  

Metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat menjadikan 

refrensi metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan saran sebagai berikut : 

1) Siswa diharapkan dapat menambah sumber belajar. Tidak hanya yang didapat 

dari sekolah, dapat menambah sumber belajara dengan memanfaatkan media 

internet atau meminjam buku di perpustakaan. 

2) Guru perlu memperhatikan jumlah siswa dalam kelas dan pembentukan 

kelompok dalam penerapan metode pembelajaran melalui pembelajaran 

kelompok sehingga berjalan efektif. 

3) Siswa diharapkan dapat lebih efektif dalam memecahkan masalah melalui 

diskusi kelompok yaitu dengan cara memberikan ide terhadap permasalahan 

yang sedang dibahas. Dengan begitu siswa akan berlatih dalam kegiatan 

pemecahan masalah. 
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4) Guru perlu memperhatikan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op 

agar dalam proses pembelajarn lebih maksimal. 
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DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS X JURUSAN BUSANA BUTIK 2 

SMK NU 01 KENDAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

No Nomor Induk 

Siswa 

Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 5643 Anisatul Mukaromah PEREMPUAN 

2 5644 Aprida Nataliya PEREMPUAN 

3 5645 Anis Kumiyati PEREMPUAN 

4 5646 Atik Istifaroh PEREMPUAN 

5 5647 Betri Yuliandari PEREMPUAN 

6 5648 Cahyaningsih PEREMPUAN 

7 5650 Daning Ikhtiarti PEREMPUAN 

8 5651 Devi Kuspitasari PEREMPUAN 

9 5652 Efieana Dewi PEREMPUAN 

10 5653 Elly Nurmawati PEREMPUAN 

11 5654 Farkhatun Adhimah PEREMPUAN 

12 5655 Fenny Herita PEREMPUAN 

13 5656 Ika Rila Yulianti PEREMPUAN 

14 5657 Mila Marta Kusuma D PEREMPUAN 

15 5658 Nasyiatul Khoiriyah PEREMPUAN 

16 5659 Nelli Sofa Dewi PEREMPUAN 

17 5660 Ninik Jumiati PEREMPUAN 

Lampiran 3 
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18 5661 Niswatul Hidayah PEREMPUAN 

19 5662 Novita Dewi Lestari PEREMPUAN 

20 5663 Reka Lindiana PEREMPUAN 

21 5664 Ria Ambarwati PEREMPUAN 

22 5665 Rina Tika Suryani PEREMPUAN 

23 5666 Riza Mujaiyah PEREMPUAN 

24 5667 Septi Puji Rahayu PEREMPUAN 

25 5668 Siti Alif Hanifah PEREMPUAN 

26 5669 Siti Anisah Imaniyah PEREMPUAN 

27 5670 Siti Ida Fitriyani PEREMPUAN 

28 5671 Siti Khoiriyah PEREMPUAN 

29 5672 Siti Lailatul Qodariyah PEREMPUAN 

30 5673 Siti Rofiatun PEREMPUAN 

31 5674 Siti Romdayati PEREMPUAN 

32 5675 Siti Saidah PEREMPUAN 

33 5676 Tri Almahera PEREMPUAN 

34 5677 Tri Yanti PEREMPUAN 

35 5678 Uswatun Khasanah PEREMPUAN 

36 5679 Yulva Isturini PEREMPUAN 

37 5680 Zumrotul Khasanah PEREMPUAN 
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SOAL UJI COBA 
 

Mata Pelajaran :  Kewirausahaan 
Kompetesi Dasar : Mengelola konflik 
Petunjuk pengisian 
1. Tulislah identitas Anda secara benar pada lembar jawaban yang telah 

disediakan 

2. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c, d 

atau e 

 
1. Suatu sikap dan perilaku atas suatu kejadian bias diartikan berbeda oleh dua 

orang atau lebih sehingga menimbulkan.... 

a. Popularitas    c. Persepsi 

b. Polaritas    d. Pola pikir 

c. Permasalahan     

2. Pernyataan yang paling benar tentang konflik dan masalah adalah.... 

a. Konflik itu bukan masalah  d. Masalah selalu berujung pada 

konflik 

b. Masalah adalah konflik  e. Semua jawaban benar 

c. Konflik adalah masalah 

3. Sebagian besar konflik terjadi karena.... 

a. Pengetahuan yang minim  d. Pengalaman Hidup 

b. Perbedaan kekayaan   e. Pendapat 

c. Komunikasi 

4. Berikut pemicu konflik adalah.... 

a. Situsi, sasaran, dan pendidikan d. Sasaran, sikap, dan situasi 

b. Situai, sikap, dan polaritas  e. Sikap, sasaran, dan pengalaman 

c. Pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman  

5. Munculnya sebuah konflik karena.... 

a. Salah mengerjakan soal  d. Keberanian berkreasi 

b. Masalah perbedaan persepsi  e. Sikap saling percaya 

c. Ketakutan akan suatu hal yang tidak beralasan 

6. Berikut ini merupakan penyebab adanya konflik dalam usaha, kecuali.... 

Lampiran 4 
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a. Mempunyai semangat bersaing d. Lemah dalam mengelola usaha 

b. Tidak mampu memimpin karyawan e. Tidak bias mengendalikan diri 

c. Tidak bias bekerja sama dengan orang lain 

7. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai konflik usaha atau 

bisnis. Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai konfli, kecuali.... 

a. Kesepakatan antara dua pendapat yang berbeda  

b. Penyimpangan usaha atau bisnis 

c. Kerugian usaha atau bisnis 

d. Probabilitas didalam hasil usaha 

8. Polaritas dari sebuah pebedaan sikap dan perilaku atas suatu kejadian bias 

mengarah dari konflik.... 

a. Konflik menuju kearah keselarasan 

b. Konflik menuju kearah pertikaian 

c. Kesepakatan menuju kearah konflik 

d. Konflik menuju kearah kesepakatan 

e. Kesepakatan menuju kearah perbedaan persepsi 

9. Perselisihan antara bagian pemasaran dengan bagian produksi bias 

digolongkan pada konflik.... 

a. Kelompok    d. Keluarga 

b. Interorganisasi    e. Individu  

c. Interpersonal  

10. Adanya kekuatan yang saling bertentangan dapat menyebabkan.... 

a. Mediasi    d. likuiditas 

b. konflik     e. rugi  

c. integritas 

11. Terjadinya konflik antardepartemen dalam satu organisasi disebut konflik .... 

a. Horizontal    d. biasa 

b. Vertical    e. intrapersonal 

c. interpersonal 

12. Konflik akan mengarah kearah negative, jika.... 

a. ada yang mau mendamaikan  d. ada keselarasa 
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b. tidak ada inisiatif   e. masing-masing berdiam diri 

c. ada negosiasi 

13. Setiap individu mempunyai tehnik untuk memcahkan masalah konflik 

diantaranya.... 

a. Hobinya    d. kesukaannya 

b. Pengabdiannya   e. pengalamannya 

c. keinginannya 

14. Berikut ini yang termasuk tahapan pemicu terjadinya konflik dalam tim 

adalah tahapan...           

a. perjalanan konflik   d. dalam kepemimpinan 

b. perumusan kerja   e. penyesuaian masalah 

c. pembentukan masalah 

15. Konflik yang terjadi karena perasaan dan emosi seseorang pada kondisi atau 

saat-saat tertentu disebut konflik.... 

a. Ide     d. interorganisasi 

b. Emosi     e. individu 

c. tujuan 

16. Setelah lulus SLTP, maka siswa akan dihadapkan pada beberapa sekolahan. 

Akhirnya Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi pilihan. Berarti siswa 

tersebut telah melakukan.... 

a. Keputusan    d. tindakan 

b. Kenyataan    e. keinginan 

c. harapan 

17. Kemampuan untuk menciptakan atau merancang gagasan masalah konflik 

negative merupakan cara yang harus dilakukan oleh wirausahawan dalam 

mengatasi masalah konflik negative yang disebut dengan 

a. membuat keputusan    d. membangun kebersamaan 

b. melaksanakan imajinasi   e. melaksanakan keluwesan 

c. menciptakan lingkungan tim kerja yang efektif produktif 

18. Pertentangan, perselisihan, percekcokan, dan ketidaaksamaan pendapat dalam 

usaha atau bisnis merupakan .... 
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a. Definisi konflik   d. Tujuan konflik 

b. Penyebab konflik   e. Kerugian konflik 

c. Manfaat konflik 

19. Berikut contoh dari konflik vertical dalam organisasi adalah .... 

a. Konflik antara manajer pemasaran dengan staf bagian produksi 

b. Konflik antardepartemen dalam satu organisasi 

c. Konflik antar karyawan bagian produksi perusahaan 

d. Konflik antara manajer personalia dengan manajer produksi 

e. Konflik antara atasan dan bawahan 

20. Cara mengubah konflik yang bersifat negative adalah.... 

a. Melakukan negosiasi 

b. Menerangkan bila masing-masing tujuan itu bersifat negatif 

c. Mengubah tujuan yang berbeda untuk kepentingan masing-masing 

d. Menciptakan persaingan yang ketat 

e. Membiarkan konflik terjadi 

21. Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling 

bertentangan. Pengertian ini dikemukakan oleh.... 

a. Robbin     d. Donnelly 

b. Luthans    e. Kerznet 

c. Hatch  

22. Konflik yang terjadi antarkaryawan dengan manajemen perusahaan termasuk 

konflik.... 

a. Interpersonal    d. Intrapersonal 

b. Antarorganisasi   e. Individu dan kelompok 

c. Kelompok dalam organisasi yang sama 

23. Konflik....merupakan salah satu tipe konflik berdasarkan factor penyebabnya 

a. Individu    d. Perorangan 

b. Interorganisasi    e. Kelompok 

c. Ide dan pemikiran 
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24. Untuk memecahkan masalah usaha sesuai dengan penyebabnya, membantu 

dalam menentukan tujuan, perencanaan, dan aktivitas mengumpulkan 

informasi, maka seorang wirausaha harus memiliki ciri.... 

a. Ekstravensi    d. Motivasi 

b. Kesepemahaman   e. Keinginan berprestasi 

c. Kemampuan menerapkan ide di masyarakat 

25. Konflik mempunyai sifat konstruktif, artinya.... 

a. Menghambat timbulnya inovasi 

b. Dapat menguntungkan kinerja organisasi 

c. Mengganggu tercapainya tujuan organisasi 

d. Dapat membahayakan organisasi 

e. Dapat berpengaruh negative terhadap individu 

26. Berikut yang termasuk manfaat konflik, kecuali.... 

a. Menyebabkan perpecahan antaranggota perusahaan 

b. Dapat meningkatkan kerja keras dan pantang menyerah dalam berusaha 

c. Dapat meyakinkan wirausahawan bahwa usahanya atau bisnisnya akan 

berhasil 

d. Menjadi pandai dalam membuat keputusan dalam usaha atau bisnis 

e. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas 

27. Berikut ini merupakan keuntungan konflik menurut Kerznet, kecuali.... 

a. Konflik member informasi 

b. Mengajarkan rasa saling pengertian 

c. Dapat memaksa individu berfikir 

d. Ditemukannya jalan keluar 

e. Menyebabkan perbedaan-perbedaan antarindividu dalam organisasi 

28. Suatau pertentangan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain karena 

adanya kepentingan atau keinginan disebut konflik.... 

a. Dalam kelompok   d. Interpersonal 

b. Interorganisasi    e. Intrapersonal 

c. Antar kelompok 
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29. Dalam sebuah perusahaan sering terjadi sebuah konflik. Konflik muncul jika 

pemimipin perusahaan.... 

a. Selalu membayar upah, honor, uang lembur, dan sebagainya tepat waktu 

b. Bijaksana, kerja keras, dan pantang menyerah 

c. Selalu member penghargaan kepada karyawan berprestasi 

d. Sudah tidak bisa menjamin kesejahteraan karyawan 

e. Selalu mentaati perturan perusahaan yang sudah disepakati bersama 

30. Konflik yang terjadi dalam diri sendiri adalah konflik… 

a. Dalam kelompok   d. Antar kelompok 

b. Interorganisasi   e. Interpersonal 

c. Intrapersonal 

31. Konflikyang terjadi antar karyawan dengan manajemen perusahaan termasuk 

konflik.... 

a. Dalam kelompok   d. Antar kelompok 

b. Interorganisasi   e. Intrapersonal 

c. Interpersonal 

32. Manfaat konflik yang positif adalah… 

a. Memperbarui tim dan manfaat energinya d. Menghargai konflik 

b. Menjadikan konflik sebuah kebiasaan e. Mempertahankan pendapat 

c. Membuat konflik itu sebuah tradisi 

33. Dibawah ini yang merupakan cara menanggulangi konflik adalah… 

a. Mencari jalan tepi permasalahan d. Berkomunikasi tegas dengan pihak 

lawan 

b. Membuat pengalihan dari konflik e. Menciptakan persaingan kebaikan 

tim 

c. Menaklukan pihak lawan pada saat yang tepat 

34. Berikut yang termasuk penyebab dari dampak konflik positif usaha, kecuali 

a. Harga produk naik turun  d. Produk-produk perusahaan tidak 

laku 

b. Penurunan penjualan produk  e. Hambatan dalam pemasaran 

produk 
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c. Kemunduran dalam usaha atau bisnisnya 

35. Gambar konflik individu ditunjukkan oleh.... 

a. 1      c. 3    

   

 C  
 
 

b. 2     d. 4 

    C 
  C 
 
 

36. Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah atau 

peselisihan sebagai penasihat disebut…. 

a. Mediator    d. Konsiliasi 

b. Mediasi    e. Consensus 

c. Orientasi  

37. Cara mengatasi konflik yaitu dengan mencoba untuk memahami dan mengerti 

mengapa seseorang melakukan sikap atau tindakan tersebut yang awalnya 

tidak mengerti alasannya disebut… 

a. Mediator    d. Mediasi 

b. Konsiliasi    e. Understanding 

c. Orientasi  

38. Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai 

persetujuan dalam menyelesaikan perselisihan adalah.. 

a. Consensus     d. Mediasi 

b. Understanding    e. Konsiliasi 

c. Orientasi  

39. Inu bekerja sebagai manajer pemasaran, untuk mengatasi dampak konflik 

negative usaha yang harus dilakukan adalah, kecuali.. 

a. Memenuhi keinginan konsumen  d. Meningkatkan pelayanan 

prima 

 
      I 

 
      I 

      C 
       I 

I 

  I 

  I 

  I 

  I 

  I   I 

  I 

  I 
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b. Meningkatkan penjualan produknya  e. Kemunduran dalam usaha 

bisnis 

c. Mendayagunkan sumber-sumber produksi dan SDM 

40. Santo dan Bernad berkelahi di sekolah, wali kelas mereka menengahi 

perkelahian tersebut agar tidak semakin parah dan menasehati keduanya agar 

tidak saling dendam. Hal tersebut adalah contoh mengatasi konflik dengan 

cara…  

a. Mediator   d. Konsiliasi 

b. Mediasi   e. Understanding 

c. Orientasi 
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KUNCI JAWABAN 

TES UJI COBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk menghitung skor hasil belajar digunakan rumus : 
 

푁푖푙푎푖 =  
푠푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ 
푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푢푚 × 100 

 
Untuk menghitung skor hasil observasi siswa digunakan rumus : 
 

푁푖푙푎푖 =  
∑푠푘표푟 푦푎푛푔 푑푖푝푒푟표푙푒ℎ
∑ 푠푘표푟 푚푎푘푠푖푚푎푙  × 100% 

 

 

 

 

 

 

1. C 21. B 
2. C 22. A 
3. C 23. C 
4. D 24. C 
5. B 25. C 
6. A 26. A 
7. A 27. E 
8. B 28. E 
9. B 29. D 

10. B 30. C 
11. C 31. C 
12. B 32. A 
13. E 33. E 
14. B 34. C 
15. B 35. C 
16. A 36. B 
17. B 37. E 
18. B 38. D 
19. E 39. E 
20. A 40. E 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan 1  

 

Mata Pelajaran  :   Kewirausahaan 

Kelas/Semester  :   X / 2 

Standar Kompetensi  :   Menerapkan Jiwa Kepemimpinan 

Kompetensi Dasar          :   Mengelola Konflik 

Alokasi waktu  :   2 x 40 menit (1 x  pertemuan) 

 

II. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

1. Menjelaskan pengertian, penyebab, tipe, cara mengatasi, manfaat, dan 

dampak  konflik. 

2. Memahami tahapan terjadinya konflik, penanggulangan konflik, dan 

pengelolaan konflik 

3. Mampu mengatasi konflik yang muncul dalam pembelajaran 

4. Mampu mengambil manfaat dari munculnya konflik  

III. Materi Pembelajaran 

1.  Pengertian konflik 

2.  Faktor-faktor penyebab konflik 

3.  Tipe-tipe konflik 

4.  Cara mengatasi konflik 

5.  Manfaat konflik positif 

6.  Mengatasi konflik negatif 

7.  Dampak konflik negatif usaha 

8.  Dampak konflik positif usaha  

IV. Nilai Karakter Yang Dikembangkan 

1.  Disiplin  

2.  Tanggunga jawab 

3.  Kerja sama 

4.  Kerja keras 
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5.  Komunikatif 

6.  Toleransi  

 

V. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaraan kooperatif tipe co-op co-op 

 

VI. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kegiatan Alokasi 

Waktu  

 Kegiatan Awal a. Salam pembuka , doa, presensi  

b. Memotivasi siswa  

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model evaluasi yang diterapkan 

dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe 

co-op co-op 

d. Tanya jawab dan penjelasan singkat 

tentang pentingnya materi yang akan 

dipelajari  

10 menit 

 Kegiatan Inti Eksplorasi  

Untuk Guru : 

a.  Guru menjelaskan tentang pengertian 

konflik 

 

Untuk Siswa  

b.  Siswa membaca modul dan 

menyimak materi yang dijelaskan 

oleh guru  

 

55 menit 
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Elaborasi  

Untuk Guru   

c. Guru mrnyampaikan garis besar 

materi mengelola konflik 

d. Guru membagi siswa ke dalam 6-7 

kelompok yang heterogen  

e. Guru membagikan lembar diskusi 

siswa pada tiap-tiap kelompok 

dengan topic yang berbeda-beda 

antara satu tim dengan tim yang lain 

f.  Didalam tim, masing-masing anggota 

tim membagi tugas sehingga setiap 

anggota harus berkontribusi. 

g. Siswa mencari jawaban apa yang 

sudah menjadi tanggungjawab dengan 

mencari refrensi kemudian 

mempresentasikan didalam tim  

h. Anggota tim mempresentasikan 

ditimnya masing-masing, kemudian 

setelah itu presentasi tim didepan 

kelas diikuti dengan tanya jawab 

 

Konfirmasi  

a. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil kerja kelompok siswa 

b. Guru memberikan penghargaan tepuk 

tangan terhadap hasil kerja kelompok 

Kegiatan akhir   Bersama-sama siswa menyimpulkan 

materi yang telah diajarkan 

 Guru mengingatkan siswa untuk 

25 Menit 
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belajar materi yang belum dipahami 

 Tes evaluasi siklus I 

 

 

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

 Alat 

Spidol, whiteboard, penggaris 

 Sumber Belajar 

1. Ating, 2004, Kewirausahaan SMK tingkat 1, Amrico, Bandung 

2. Mardiyatmo, 2005, Kewirausahaan 1 SMK, Yudhistira, Surakarta 

VIII. Penilaian  

1. Teknik penilaian  :   Tes tertulis dan lembar observasi 

2. Instrumen/Alat penilaian : Pilihan ganda (soal terlampir) dan lembar 

observasi (terlampir) 

3. Kunci jawaban   :  (terlampir) 

4. Skor penilaian   :  (terlampir) 

 

Kendal,   2013 

 

Observer        Guru Mata Pelajaran 
 
 
  
Ilman Nafia       Widhi Astuti, S.E  

     7101409168    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan 2 

 

Mata Pelajaran  :   Kewirausahaan 

Kelas/Semester  :   X / 2 

Standar Kompetensi  :   Menerapkan Jiwa Kepemimpinan 

Kompetensi Dasar          :   Mengelola Konflik 

Alokasi waktu  :   2 x 40 menit (1x pertemuan) 

 

IX. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat : 

5. Menjelaskan pengertian, penyebab, tipe, cara mengatasi, manfaat, dan 

dampak  konflik. 

6. Memahami tahapan terjadinya konflik, penanggulangan konflik, dan 

pengelolaan konflik 

7. Mampu mengatasi konflik yang muncul dalam pembelajaran 

8. Mampu mengambil manfaat dari munculnya konflik  

X. Materi Pembelajaran 

9.  Pengertian konflik 

10.  Faktor-faktor penyebab konflik 

11.  Tipe-tipe konflik 

12.  Cara mengatasi konflik 

13.  Manfaat konflik positif 

14.  Mengatasi konflik negatif 

15.  Dampak konflik negatif usaha 

16.  Dampak konflik positif usaha  

XI. Nilai Karakter Yang Dikembangkan 

7.  Disiplin  

8.  Tanggunga jawab 

9.  Kerja sama 

10.  Kerja keras 
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11.  Komunikatif 

12.  Toleransi  

 

XII. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaraan kooperatif tipe co-op co-op 

 

XIII. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kegiatan Alokasi 

Waktu  

 Kegiatan Awal e. Salam pembuka , doa, presensi  

f. Memotivasi siswa  

g. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model evaluasi yang diterapkan 

dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe 

co-op co-op 

h. Tanya jawab dan penjelasan singkat 

tentang pentingnya materi yang akan 

dipelajari  

10 menit 

 Kegiatan Inti Eksplorasi  

Untuk Guru : 

i.  Guru menjelaskan tentang manfaat 

konflik negatif 

 

Untuk Siswa  

j.  Siswa membaca modul dan 

menyimak materi yang dijelaskan 

oleh guru  

 

55 menit 
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Elaborasi  

Untuk Guru   

k. Guru mrnyampaikan garis besar 

materi mengelola konflik terlebih 

pada sub bab manfaat konflik negatif 

l. Guru membagi siswa ke dalam 4-5 

kelompok yang heterogen  

m. Guru membagikan lembar diskusi 

siswa pada tiap-tiap kelompok 

dengan topik yang berbeda-beda 

antara satu tim dengan tim yang lain 

n.  Didalam tim, masing-masing anggota 

tim membagi tugas sehingga setiap 

anggota harus berkontribusi. 

o. Siswa mencari jawaban apa yang 

sudah menjadi tanggungjawab dengan 

mencari refrensi kemudian 

mempresentasikan didalam tim  

p. Anggota tim mempresentasikan 

ditimnya masing-masing, kemudian 

setelah itu presentasi tim didepan 

kelas diikuti dengan tanya jawab 

 

Konfirmasi  

c. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil kerja kelompok siswa 

d. Guru memberikan penghargaan 

dengan memberikan point nilai 

terhadap siswa yang aktif pada waktu 

presentasi 
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Kegiatan akhir   Bersama-sama siswa menyimpulkan 

materi yang telah diajarkan 

 Guru mengingatkan siswa untuk 

belajar materi yang belum dipahami 

 Tes evaluasi siklus I 

25 Menit 

 

XIV. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

 Alat 

Spidol, whiteboard, penggaris 

 Sumber Belajar 

3. Ating, 2004, Kewirausahaan SMK tingkat 1, Amrico, Bandung 

4. Mardiyatmo, 2005, Kewirausahaan 1 SMK, Yudhistira, Surakarta 

XV. Penilaian  

1. Teknik penilaian  :   Tes tertulis dan lembar observasi 

2. Instrumen/Alat penilaian : Pilihan ganda (soal terlampir) dan lembar 

observasi (terlampir) 

3. Kunci jawaban   :  (terlampir) 

4. Skor penilaian   :  (terlampir) 

 

 

Kendal,   

 2013 

 

Observer        Guru Mata Pelajaran 
 
Ilman Nafia       Widhi Astuti, SE  

     7101409168       
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KISI-KISI AKTIVITAS SISWA 

Variabel Aktivitas Siswa Instrumen 
Penelitian 

Penerapan 
Model 
Pembelajaran 
Kooperatif 
Tipe Co-op 
Co-op 

1. Visual, listening, & 

writing activities 

Perhatian siswa 
terhadap penjelasan 
guru 

2. Oral activities 

Siswa 
mempresentasikan hasil 
kelompok 

3. Writing activities 

Kemampuan siswa 
membuat laporan hasil 
belajar kelompok 

4. Mental activities 

Ketrampilan siswa saat 
mempresentasikan 
hasil kerja kelompok 

5. Motor activities 

Kerja sama kelompok 
dalam menyelesaikan 
tugas 

Lembar observasi 
guru dan lembar 
observasi siswa 
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KISI-KISI AKTIVITAS GURU  

Variabel Kinerja Guru 
Instrumen 

Penelitian 

Penerapan 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif 

Tipe Co-op 

Co-op 

1. Penyampaian tujuan pembelajaran 

2. Menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe co-op co-op 

3. Menyampaikan materi mengelola 

konflik (tahap presentasi kelas) 

4. Membimbing dan mengamati siswa 

pada saat belajar kelompok untuk 

mengerjakan (tahap belajar 

kelompok) 

5. Membimbing dan mengamati siswa 

dalam mempresentasikan hasil 

kelompok 

6. Memberikan konfirmasi terhadap 

hasil kerja kelompok siswa 

7. Memberikan penghargaan (tahap 

penghargaan) 

8. Membimbing siswa merangkum 

pelajaran 

Lembar observasi 

guru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 9 



120 
 

 
 

LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE CO-OP CO-OP 
Keterangan : Skor 1 = kurang, Skor 2 = cukup, Skor 3 = baik, Skor 4 = 

sangat baik 

No 
Aktivitas 

Siswa 
Indikator Skor 

1. 
Visual 

activities 

Siswa memperhatikan penjelasan guru   

Jika siswa memperhatikan penjelasan guru  dengan 

menulis penjelasan guru 
4 

Jika siswa memperhatikan penjelasan guru tanpa 

menulis apapun 
3 

Jika siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 

dengan sesekali berbicara dengan teman 
2 

Jika siswa tidak memperhatikan penjelasan guru (sering 

berbicara dengan teman, mengantuk, bermain HP)  
1 

  Siswa mendengarkan penjelasan guru  

 
 

Jika siswa mendengarkan penjelasan guru  dengan 

menulis penjelasan guru 4 

2.  Listening 
activities 

Jika siswa mendengarikan penjelasan guru tanpa 

menulis apapun 3 

  
Jika siswa kurang mendengarkan penjelasan guru 

dengan sesekali berbicara dengan teman 2 

  
Jika siswa tidak mendengarkan penjelasan guru (sering 

berbicara dengan teman, mengantuk, bermain HP) 1 

3. 
Oral 

activities 

Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil 

kelompok 

 

Jika semua siswa (4-5) dalam kelompok bersedia 

mempresentasikan hasil kelompok  
4 

Jika semua siswa (2-3) dalam kelompok bersedia 

mempresentasikan hasil kelompok 
3 

Jika semua siswa (1) dalam kelompok bersedia 2 
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mempresentasikan hasil kelompok 

Jika semua siswa dalam kelompok tidak bersedia 

mempresentasikan hasil kelompok 
1 

 

4.  

 

 

 

 

Writing 

activities 

 

 

 

Kemampuan siswa dalam membuat laporan hasil 

belajar kelompok  
 

Skor berjumlah 100, mendapatkan skor 4 jika kelompok 

mendapatkan skor 75 < X ≤ 100 
4 

Mendapatkan skor 3 jika kelompok mendapatkan skor 

50 < X ≤ 75 
3 

Mendapatkan skor 2 jika kelompok mendaptkan skor  

25 < X ≤ 50 
2 

Mendapatkan skor 1 apabila kelompok mendapatkan 

skor 1 < X ≤ 25 
1 

 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Motor 

activities 

 

 

 

 

 

Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
 

Jika semua siswa aktif saling membantu teman 

sekelompok mengerjakan tugas kelompok sampai 

selesai 
4 

Jika siswa sesekali mau membantu teman sekelompok 

yang belum selesai mengerjakan tugas kelompok 3 

Jika siswa hanya mau mengerjakan tugas kelompok 

pada bagian yang telah ditentukan temannya tanpa 

mempedulikan teman yang belum selesai mengerjakan 

bagiannya 

2 

Jika siswa tidak mau terlibat dalam kelompok, tidak 

peduli terhadap tugas kelompok yang diberikan guru, 

bermain sendiri 
1 

  Kemampuan siswa dalam bertanya pada saat diskusi 
  

 
 
 

 
 
 

Bagi siswa yang mengacungkan jari dengan menjawab 

pertanyaan dengan benar  4 
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6.  
 
 
 
 

 
 

Mental 
activities 

 
 
 
 
 
 

Bagi siswa yang mengacungkan jari dengan jawaban 

mendekati benar 3 

Bagi siswa yang mengacungkan jari dengan jawaban 

salah 2 

Bagi siswa yang mengacungkan jari, namun tidak 

menjawab pertanyaan 1 
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LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI KINERJA GURU DALAM 
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN  

METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE CO-OP CO-OP 
Petunjuk pengisian : 
Lingkarilah angka 1-4 sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan guru dalam 
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op ! 
Keterangan: Skor 1 = kurang,  Skor 2 = cukup, Skor 3 = baik, dan Skor 4 =  
sangat baik 

 
No Kinerja guru Skor 

1. 
Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

 

Jika semua tujuan pembelajaran dijelaskan dahulu kepada 

siswa sebelum pembelajaran dimulai 
4 

Jika beberapa tujuan pembelajaran dijelaskan kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 
3 

Jika tujuan pembelajaran hanya dinyatakan secara umum 

kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai 
2 

Jika tujuan pembelajaran tidak dijelaskan kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 
1 

2. 

Kemampuan guru dalam menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunkan metode pembelajaran 

kooperatif tipe co-op co-op 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jika guru menyampaikan secara detail langkah-langkah metode 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai dan guru bersedia mengulangi 

penyampaian apabila siswa ada yang kurang jelas 

4 

Jika guru menyampaikan secara umum langkah-langkah 

metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai, namun guru bersedia 

mengulangi penyampaian apabila siswa ada yang kurang jelas 

3 

Jika guru hanya menyampaikan secara umum langkah-langkah 

metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op  kepada siswa 2 
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sebelum pembelajaran dimulai 

Jika guru tidak menyampaikan langkah-langkah metode 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 
1 

3. 
Kemampuan guru dalam menyampaikan materi mengelola 

konflik 
 

 

Jika guru memberikan penjelasan kepada siswa dengan bahasa 

yang mudah,  disertai dengan pemberian contoh dan ilustrasi, 

serta memberikan tekanan pada bagian yang penting 
4 

Jika guru memberikan penjelasan kepada siswa dengan bahasa 

yang mudah dan disertai dengan pemberian contoh dan ilustrasi 3 

Jika guru memberikan penjelasan kepada siswa dengan bahasa 

yang mudah dimengerti siswa 2 

Jika guru tidak memberikan penjelasan kepada siswa, langsung 

memberikan tugas 1 

4. 
Kemampuan guru dalam membimbing dan mengamati 

siswa pada saat belajar kelompok 
 

 

Jika guru berkeliling mengitari masing-masing kelompok dan 

menanyakan kesulitan siswa serta membantu memberikan 

penjelasan kembali kepada siswa hal yang belum dimengerti 

siswa 

4 

Jika guru berkeliling mengitari masing-masing kelompok dan 

menanyakan kesulitan siswa  3 

Jika guru berkeliling mengitari masing-masing kelompok 2 
Jika guru tidak membimbing dan mengamati siswa, guru hanya 

berada di depan kelas 1 

5. 
Kemampuan guru dalam membimbing saat siswa 

presentasi hasil kelompok 
 

 
Jika guru membimbing kelompok yang sedang presentasi dan 

memberikan kesempatan kelompok untuk berpendapat, 4 
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memberi penguatan serta meluruskan hal yang masih keliru 

 

Jika guru membimbing kelompok yang sedang presentasi dan 

memberikan kesempatan kelompok untuk berpendapat serta 

meluruskan hal yang masih keliru 
3 

 
Jika guru membimbing kelompok yang sedang presentasi dan 

memberikan kesmpatan siswa untuk berpendapat 2 

 
Jika guru tidak membimbing dan mengamati saat siswa 

mempresentasikan hasil kelompok 1 

6. 
Kemampuan guru dalam memberikan konfirmasi terhadap 

hasil kelompok siswa 
 

 

Jika guru memberikan konfirmasi secara detail terhadap hasil 

tkelompok siswa mengenai bagian soal yang tidak bisa dijawab 

siswa dengan memberikan perintah untuk mempelajari materi 

yang soalnya tidak terjawab untuk dibahas pertemuan 

selanjutnya 

4 

Jika guru memberikan konfirmasi secara umum terhadap hasil 

kelompok siswa mengenai bagian soal yang tidak bisa dijawab 

siswa dengan memberikan perintah untuk mempelajari materi 

yang soalnya tidak terjawab untuk dibahas pertemuan 

selanjutnya 

3 

Jika guru memberikan konfirmasi secara umum terhadap hasil 

kelompok siswa mengenai bagian soal yang tidak bisa dijawab 

siswa tanpa memberikan perintah untuk mempelajari materi 

yang soalnya tidak terjawab untuk dibahas pertemuan 

selanjutnya 

2 

 
Jika guru tidak memberikan konfirmasi terhadap hasil 

kelompok siswa, langsung mengakhiri pelajaran  1 

7. 
Kemampuan guru dalam memberikan penghargaan atas 

hasil kelompok 
 

 Jika guru memberikan penghargaan melalui bahasa lisan dan 4 
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tambahan nilai bagi kelompok terbaik 

Jika guru memberikan penghargaan melalui bahasa lisan bagi 

kelompok terbaik 3 

Jika guru memberikan penghargaan hanya tambahan nilai bagi 

kelompok terbaik 2 

Jika guru tidak memberikan penghargaan apapun atas hasil 

kelompok siswa 1 

8. 
Kemampuan guru dalam membimbing siswa merangkum 

pelajaran 
 

 

Jika guru bersama siswa mencoba menyimpulkan pelajaran, 

kemudian menuliskannya di papan tulis 4 

Jika guru menjelaskan kembali secara singkat hasil pelajaran 

yang telah dilaksanakan 3 

Jika guru menyuruh siswa menuliskan hasil pelajaran yang 

telah dilaksanakan 2 

Tidak ada usaha, baik dari guru maupun siswa untuk 

menyimpulkan pelajaran 1 

Skor yang diperoleh  
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Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No Aktifitas Guru 
Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 

1. Kemampuan guru dalam menyampaikan 

tujuan pembelajaran 
  √  

2. Kemampuan guru dalam menyampaikan 

langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe co-op co-op 

 √   

3. Kemampuan guru dalam menyampaikan 

materi mengelola konflik 
  √  

4. Kemampuan guru dalam membimbing dan 

mengamati siswa pada saat belajar 

kelompok 

  √  

5. Kemampuan guru dalal membimbing saat 

siswa presentasi hasil kelompok 
 √   

6. Kemampuan guru dalam memberikan 

konfirmasi terhadap hasil kelompok siswa 
 √   

7. Kemampuan guru dalam memberikan 

penghargaan atas hasil kelompok  
 √   

8. Kemampuan guru dalam membimbing 

siswa merangkum pelajaran  
  √  

Jumlah  4 4 0 

Jumlah skor 0 8 12 0 

Total skor 20 

Skor maksimal 32 
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LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE CO-OP CO-OP 

Keterangan : Skor 1 = kurang, Skor 2 = cukup, Skor 3 = baik, Skor 4 = sangat 
baik 
 

No 
Aktivitas 

Siswa 
Indikator Skor 

1. 
Visual 

activities 

Siswa memperhatikan penjelasan guru   

Jika siswa memperhatikan penjelasan guru  dengan 

menulis penjelasan guru 
4 

Jika siswa memperhatikan penjelasan guru tanpa 

menulis apapun 
3 

Jika siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 

dengan sesekali berbicara dengan teman 
2 

Jika siswa tidak memperhatikan penjelasan guru (sering 

berbicara dengan teman, mengantuk, bermain HP)  
1 

  Siswa mendengarkan penjelasan guru  

 
 

Jika siswa mendengarkan penjelasan guru  dengan 

menulis penjelasan guru 4 

2.  Listening 
activities 

Jika siswa mendengarikan penjelasan guru tanpa 

menulis apapun 3 

  
Jika siswa kurang mendengarkan penjelasan guru 

dengan sesekali berbicara dengan teman 2 

  
Jika siswa tidak mendengarkan penjelasan guru (sering 

berbicara dengan teman, mengantuk, bermain HP) 1 

3. 
Oral 

activities 

Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil 

kelompok 

 

Jika semua siswa (4-5) dalam kelompok bersedia 

mempresentasikan hasil kelompok  
4 

Jika semua siswa (2-3) dalam kelompok bersedia 

mempresentasikan hasil kelompok 
3 
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Jika semua siswa (1) dalam kelompok bersedia 

mempresentasikan hasil kelompok 
2 

Jika semua siswa dalam kelompok tidak bersedia 

mempresentasikan hasil kelompok 
1 

 

4.  

 

 

 

 

Writing 

activities 

 

 

 

Kemampuan siswa dalam membuat laporan hasil 

belajar kelompok  
 

Skor berjumlah 100, mendapatkan skor 4 jika kelompok 

mendapatkan skor 75 < X ≤ 100 
4 

Mendapatkan skor 3 jika kelompok mendapatkan skor 

50 < X ≤ 75 
3 

Mendapatkan skor 2 jika kelompok mendaptkan skor  

25 < X ≤ 50 
2 

Mendapatkan skor 1 apabila kelompok mendapatkan 

skor 1 < X ≤ 25 
1 

 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Motor 

activities 

 

 

 

 

 

Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok 
 

Jika semua siswa aktif saling membantu teman 

sekelompok mengerjakan tugas kelompok sampai 

selesai 
4 

Jika siswa sesekali mau membantu teman sekelompok 

yang belum selesai mengerjakan tugas kelompok 3 

Jika siswa hanya mau mengerjakan tugas kelompok 

pada bagian yang telah ditentukan temannya tanpa 

mempedulikan teman yang belum selesai mengerjakan 

bagiannya 

2 

Jika siswa tidak mau terlibat dalam kelompok, tidak 

peduli terhadap tugas kelompok yang diberikan guru, 

bermain sendiri 
1 

  Kemampuan siswa dalam bertanya pada saat diskusi 
  

  Bagi siswa yang mengacungkan jari dengan menjawab 4 



130 
 

 
 

 
 
 

6.  
 
 
 
 

 
 

 
 

Mental 
activities 

 
 
 
 
 
 

pertanyaan dengan benar  

Bagi siswa yang mengacungkan jari dengan jawaban 

mendekati benar 3 

Bagi siswa yang mengacungkan jari dengan jawaban 

salah 2 

Bagi siswa yang mengacungkan jari, namun tidak 

menjawab pertanyaan 1 
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LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI KINERJA GURU DALAM 
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN  

METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE CO-OP CO-OP 
Petunjuk pengisian : 
Lingkarilah angka 1-4 sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan guru dalam 
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op ! 
Keterangan: Skor 1 = kurang,  Skor 2 = cukup, Skor 3 = baik, dan Skor 4 = 
sangat baik 

No Kinerja guru Skor 

1. 
Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

 

Jika semua tujuan pembelajaran dijelaskan dahulu kepada 

siswa sebelum pembelajaran dimulai 
4 

Jika beberapa tujuan pembelajaran dijelaskan kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 
3 

Jika tujuan pembelajaran hanya dinyatakan secara umum 

kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai 
2 

Jika tujuan pembelajaran tidak dijelaskan kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 
1 

2. 

Kemampuan guru dalam menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunkan metode pembelajaran 

kooperatif tipe co-op co-op 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jika guru menyampaikan secara detail langkah-langkah metode 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai dan guru bersedia mengulangi 

penyampaian apabila siswa ada yang kurang jelas 

4 

Jika guru menyampaikan secara umum langkah-langkah 

metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai, namun guru bersedia 

mengulangi penyampaian apabila siswa ada yang kurang jelas 

3 

Jika guru hanya menyampaikan secara umum langkah-langkah 

metode pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op  kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 
2 
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 Jika guru tidak menyampaikan langkah-langkah metode 

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 
1 

3. 
Kemampuan guru dalam menyampaikan materi mengelola 

konflik 
 

 

Jika guru memberikan penjelasan kepada siswa dengan bahasa 

yang mudah,  disertai dengan pemberian contoh dan ilustrasi, 

serta memberikan tekanan pada bagian yang penting 
4 

Jika guru memberikan penjelasan kepada siswa dengan bahasa 

yang mudah dan disertai dengan pemberian contoh dan ilustrasi 3 

Jika guru memberikan penjelasan kepada siswa dengan bahasa 

yang mudah dimengerti siswa 2 

Jika guru tidak memberikan penjelasan kepada siswa, langsung 

memberikan tugas 1 

4. 
Kemampuan guru dalam membimbing dan mengamati 

siswa pada saat belajar kelompok 
 

 

Jika guru berkeliling mengitari masing-masing kelompok dan 

menanyakan kesulitan siswa serta membantu memberikan 

penjelasan kembali kepada siswa hal yang belum dimengerti 

siswa 

4 

Jika guru berkeliling mengitari masing-masing kelompok dan 

menanyakan kesulitan siswa  3 

Jika guru berkeliling mengitari masing-masing kelompok 2 
Jika guru tidak membimbing dan mengamati siswa, guru hanya 

berada di depan kelas 1 

5. 
Kemampuan guru dalam membimbing saat siswa 

presentasi hasil kelompok 
 

 

Jika guru membimbing kelompok yang sedang presentasi dan 

memberikan kesempatan kelompok untuk berpendapat, 

memberi penguatan serta meluruskan hal yang masih keliru 
4 
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Jika guru membimbing kelompok yang sedang presentasi dan 

memberikan kesempatan kelompok untuk berpendapat serta 

meluruskan hal yang masih keliru 
3 

 
Jika guru membimbing kelompok yang sedang presentasi dan 

memberikan kesmpatan siswa untuk berpendapat 2 

 
Jika guru tidak membimbing dan mengamati saat siswa 

mempresentasikan hasil kelompok 1 

6. 
Kemampuan guru dalam memberikan konfirmasi terhadap 

hasil kelompok siswa 
 

 

Jika guru memberikan konfirmasi secara detail terhadap hasil 

tkelompok siswa mengenai bagian soal yang tidak bisa dijawab 

siswa dengan memberikan perintah untuk mempelajari materi 

yang soalnya tidak terjawab untuk dibahas pertemuan 

selanjutnya 

4 

Jika guru memberikan konfirmasi secara umum terhadap hasil 

kelompok siswa mengenai bagian soal yang tidak bisa dijawab 

siswa dengan memberikan perintah untuk mempelajari materi 

yang soalnya tidak terjawab untuk dibahas pertemuan 

selanjutnya 

3 

Jika guru memberikan konfirmasi secara umum terhadap hasil 

kelompok siswa mengenai bagian soal yang tidak bisa dijawab 

siswa tanpa memberikan perintah untuk mempelajari materi 

yang soalnya tidak terjawab untuk dibahas pertemuan 

selanjutnya 

2 

 
Jika guru tidak memberikan konfirmasi terhadap hasil 

kelompok siswa, langsung mengakhiri pelajaran  1 

7. 
Kemampuan guru dalam memberikan penghargaan atas 

hasil kelompok 
 

 
Jika guru memberikan penghargaan melalui bahasa lisan dan 

tambahan nilai bagi kelompok 4 
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 Terbaik 

Jika guru memberikan penghargaan melalui bahasa lisan bagi 

kelompok terbaik 3 

Jika guru memberikan penghargaan hanya tambahan nilai bagi 

kelompok terbaik 2 

Jika guru tidak memberikan penghargaan apapun atas hasil 

kelompok siswa 1 

8. 
Kemampuan guru dalam membimbing siswa merangkum 

pelajaran 
 

 

Jika guru bersama siswa mencoba menyimpulkan pelajaran, 

kemudian menuliskannya di papan tulis 4 

Jika guru menjelaskan kembali secara singkat hasil pelajaran 

yang telah dilaksanakan 3 

Jika guru menyuruh siswa menuliskan hasil pelajaran yang 

telah dilaksanakan 2 

Tidak ada usaha, baik dari guru maupun siswa untuk 

menyimpulkan pelajaran 1 

Skor yang diperoleh  
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Aspek yang diamati Siklus I Siklus II 
1. Kemampuan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru 
68,24% 93,24% 

2. Kemampuan siswa dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

67,57% 89,18% 

3. Kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil 
kelompok 

58,11% 81,08% 

4. Kemampuan siswa dalam membuat laporan hasil 
belajar kelompok 

71,16% 95,94% 

5. Kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok 63,51% 90,54% 
6. Kemampuan siswa bertanya pada saat diskusi 60,14% 75% 

Rata-rata 65% 87,49% 
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DAFTAR NILAI SISWA 

KELAS X JURUSAN BUSANA BUTIK 2 

SMK NU 01 KENDAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 
 

No Nomor Induk 

Siswa 

Nama Siswa Nilai  Siklus I Nilai Siklus II 

1 5643 Anisatul Mukaromah 90 100 

2 5644 Aprida Nataliya 80 95 

3 5645 Anis Kumiyati 75 75 

4 5646 Atik Istifaroh 70 100 

5 5647 Betri Yuliandari 80 90 

6 5648 Cahyaningsih 75 75 

7 5650 Daning Ikhtiarti 70 70 

8 5651 Devi Kuspitasari 65 75 

9 5652 Efieana Dewi 80 95 

10 5653 Elly Nurmawati 50 65 

11 5654 Farkhatun Adhimah 80 80 

12 5655 Fenny Herita 75 75 

13 5656 Ika Rila Yulianti 70 70 

14 5657 Mila Marta Kusuma D 65 70 

15 5658 Nasyiatul Khoiriyah 70 90 

16 5659 Nelli Sofa Dewi 80 90 

17 5660 Ninik Jumiati 80 95 
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18 5661 Niswatul Hidayah 75 75 

19 5662 Novita Dewi Lestari 80 90 

20 5663 Reka Lindiana 75 90 

21 5664 Ria Ambarwati 65 75 

22 5665 Rina Tika Suryani 70 75 

23 5666 Riza Mujaiyah 65 80 

24 5667 Septi Puji Rahayu 65 85 

25 5668 Siti Alif Hanifah 70 70 

26 5669 Siti Anisah Imaniyah 80 90 

27 5670 Siti Ida Fitriyani 65 65 

28 5671 Siti Khoiriyah 65 85 

29 5672 Siti Lailatul Qodariyah 80 95 

30 5673 Siti Rofiatun 80 90 

31 5674 Siti Romdayati 65 65 

32 5675 Siti Saidah 80 90 

33 5676 Tri Almahera 80 85 

34 5677 Tri Yanti 75 75 

35 5678 Uswatun Khasanah 55 65 

36 5679 Yulva Isturini 65 90 

37 5680 Zumrotul Khasanah 75 85 
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Dokumentasi Penelitian  

Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi 

Siswa melakukan diskusi dengan teman kelompoknya  
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Siswa melakukanPresentasi di depan kelas 

Guru membimbing siswa melakukan metode pembelajaran 
Kooperatif Tipe Co-op Co-op  
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Keaktifan siswa dalam menanggapi presentasi kelompok lain  
Guru memberikan penguatan kepada siswa mengenai hasil diskusi dan hasil  

Presentasi 
 

 


