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SARI 

Wiwit Putri Maulida. 2013. “Peningkatan Proses dan Hasil Belajar dengan 

Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament Pada Mata Pelajaran Kerjasama dengan Kolega dan Pelanggan 

(Pada siswa kelas X AP SMK Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal)”. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Ade Rustiana, M.Si. II. Hengky 

Pramusinto, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Proses dan Hasil Belajar Siswa, Model Pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) 

 

Proses pendidikan berkenaan dengan semua upaya untuk 

mengembangkan mutu sumber daya manusia, sedangkan manusia yang 

bermutu itu pada hakekatnya telah dijabarkan dan dirumuskan secara jelas 

dalam rumusan tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri searah 

dengan tujuan pengembangan secara keseluruhan. Kesadaran akan 

pentingnya pendidikan itu sendiri searah dengan tujuan pengembangan 

secara keseluruhan. Hasil observasi awal di SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

diperoleh data bahwa siswa kelas X AP SMK Nurul Ulum Lebaksiu masih 

memiliki masalah dalam hasil belajar untuk mata pelajaran kerjasama 

dengan kolega dan pelanggan. Ketuntasan belajar siswa kelas X SMK Nurul 

Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal sebanyak 18%. Untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

metode pembelajaran Teams Games Tournament (TGT). Metode Teams 

Games Tournament merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang melibatkan seluruh siswa dari awal sama pi akhir kegiatan 

pembelajaran. Metode ini diberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

bekerjasama membagi ide-ide dengan cara berdiskusi mengenai materi 

pelajaran sampai semua anggota tim memahami materi pelajaran tersebut 

sebagai persiapan game/tournament. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu KabupatenTegal, subjek penelitian adalah kelas X yang berjumlah 

38 siswa. Prosedur penelitian tindakan terdiri dari dua siklus. Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes 

evaluasi, lembar observasi siswa dan guru. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar kognitif pada siklus I diperoleh 

sebanyak 21,05%, dengan nilai rata-rata sebesar 6,13. Nilai tertinggi adalah 

80 dan nilai terendah 55. Pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa 

sebesar 92,11%, dengan rata-rata hasil belajar sebesar 82. Nilai tertinggi 

adalah 95 dan nilai terendah 65. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaranTeams Games Tournament dapat meningkatkan proses dan 

hasil belajar siswa kelas X AP. Saran dalam penelitian ini: guru perlu 

memberikan motivasi kepada siswa karena motivasi dapat meningkatkan 

antusiasme siswa dalam kegiatan belajarnya. 
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ABSTRACT 

Wiwit Putri Maulida. 2013. "Process Improvement and the Learning 

Outcomes Study Menggunakan Metode Cooperative Learning Teams 

Games Tournament Lesson In Cooperation with Colleagues and Customers 

(In class X AP SMK Nurul Ulum Lebaksiu Tegal)". Final project. 

Department of Economic Education. Faculty of Economic. Semarang State 

University. Supervisor I: Dr. Ade Rustiana, M.Si, Supervisor II: Hengky 

Pramusinto, S. Pd., M.Pd. 

Keywords: Student Learning Process and Outcomes, Model Learning 

Teams Games Tournament (TGT) 

Educational process with respect to all the effort to develop the 

quality of human resources, while the quality of human is intrinsically has 

elaborated and formulated clearly in the formulation of educational goals 

and objectives of education itself in line with the overall development 

objectives. Awareness of the importance of education itself in line with the 

overall development objectives. Results of preliminary observations in 

SMK Nurul Ulum Lebaksiu data showed that the students of class X AP 

SMK Nurul Ulum Lebaksiu still have problems in learning outcomes for 

cooperation with colleagues subjects. Mastery learning class X SMK Nurul 

Ulum Lebaksiu Tegal as much as 18%. To improve student learning 

outcomes of action research using learning methods Teams Games 

Tournament (TGT). Method Teams Games Tournament is one cooperative 

learning model that involves all students from the beginning till the end of 

the learning activities. This method is given the opportunity for students to 

work together to share ideas about how to discuss the subject matter till all 

team members understand the subject matter in preparation for the game / 

tournament. 

Classroom action research was conducted at SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu Tegal regency, research subjects is a class X which amounts to 38 

students. The procedure consists of two action research cycles. Data 

collection instrument used in this study is the evaluation of test item, the 

student and teacher observation sheet. The results showed that cognitive 

learning classical completeness results obtained in the first cycle as much as 

21.05%, with an average value of 6.13. Highest score was 80 and the lowest 

value of 55. In the second cycle mastery of student learning outcomes at 

92.11%, with an average of 82 learning outcomes. Highest score was 95 and 

the lowest value of 65. 

Based on the above results it can be concluded that the learning 

model Teams Games Tournament can improve the process and outcomes of 

students of class X AP. Suggestions in this study: teachers need to give 

motivation to the students because it can increase the enthusiasm of the 

students in their learning activities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses 

pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan 

untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

pembangunan sektor ekonomi yang satu dengan lainnya saling 

berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan 

(Harmalik,2011:1).Kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong 

upaya semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Masyarakat yang semakin sadar akan pendidikan memicu 

perkembangan dalam dunia pendidikan yang lebih baik. Pendidikan 

merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia baik secara intelektual, psikologi, maupun aspek sosial. 

Pendidikan dapat terselenggara jika ada interaksi belajar mengajar. 

Menurut Hamalik (2011 : 3),tujuan pendidikan merupakan suatu 

komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi 

sentral. Itu sebabnya, setiap tenaga kependidikan perlu memahami 

dengan baik tujuan pendidikan supaya berupaya melaksanakan tugas 

dan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan. 
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Proses pembelajaran adalah sebuah upaya bersama antara guru 

dan siswa untuk mengolah informasi dengan tujuan agar pengetahuan 

yang  terinternalisasi dalam diri peserta pembelajaran dan menjadi 

landasan belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Sebuah proses 

pembelajaran yang baik harus meliputi 3 aspek, yaitu: aspek 

psikomotorik, aspek kognitif berkaitan dengan hasil berupa 

pengetahuan, kemempuan dan kemahiran intelektual. Aspek efektif 

berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Aspek 

psikomotorik menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

ketrampilan motorik dan syaraf, minipulasi objek, dan koordinasi 

syarat.Pembelajaran yang berkualitas merupakan pembelajaran yang 

mampu membangkitkan potensi yang ada pada diri peserta didik, 

mampu mengembangkan kreativitas yang positif dalam diri peserta 

didik serta membangkitkan proses belajar yang efektif, yang artinya 

hasil dari proses belajar dapat digunakan atau diharapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Guru dalam menyampaikan materi di kelas dapat dibantu 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai karakter 

mata diklat yang diajarkan. Metode pembelajaran yang tepat akan 

menarik perhatian siswa dan mendorong munculnya partisipasi, 

keaktifan serta interaksi siswa. 

Kusumaningsih (2009) dalam jurnal yang berjudul pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament 

(TGT) terhadap peningkatan hasil belajar biologi pada konsep 

sistem percernaan manusia mengatakan bahwa model 
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pembelajaran kooperatif menunjukan efektivitas yang sangat 

tinggi bagi perolehan hasil belajar siswa, baik dilihat dari 

pengaruhnya terhadap penguasaan materi dan pelatihan sikap 

serta ketrampilan-ketrampilan social yang sangat bermanfaat 

bagi siswa dalam kehidupannya di masyarakat. 

 

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. 

Hasil observasi awal yang dilakukan di SMK Nurul Ulum bahwa 

guru mata pelajaran dalam mengajar di kelas pada jam pelajaran masih 

kurang optimal karena satu minggu hanya satu jam pelajaran yaitu 45 

menit. Guru tidak rutin membuat rencana pembelajaran setiap kali 

mengajar. Selain itu, masih ada beberapa berinovasi dalam 

penggunaan media dan metode pembelajaran.Saat guru sedang 

mengajar guru hanya mengandalkan buku panduan dan siswa hanya 

mencatat yang disampaikan oleh guru karena siswa tidak mempunyai 

buku paket atau pegangan lain. Guru juga memberikan latihan kepada 

siswa guna memperdalam pemahaman siswa, latihan ini dilakukan 

setiap penyampaian materi telah selesai. Pada saat mengerjakan soal 

masih banyak siswa yang bertanya pada temannya karena siswa tidak 

memiliki buku panduan atau pegangan lain dan siswa hanya 

mengandalkan buku catatan saja. 
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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. 

Menurut Slameto (2010:1), berhasilnya tujuan pendidikan 

tergantung bagaimana proses belajar yang dialami siswa, karena dalam 

keseluruan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Hasil belajar pada dasarnya merupakan 

akibat dari suatu proses. Ini berarti optimalnya hasil belajar siswa 

tergantung pada proses belajar siswa dan proses mengajar guru 

(Sudjana, 2009:65). Menurut Purwanto (2013:44), hasil belajar sering 

digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang 

menguasai bahan yang sudah diajarkan. Maka guru harus dapat 

memahami karateristik materi, siswa, dan metodologi pembelajaran 

dalam proses pembelajaran terutama berkaitan dengan pemilihan 

model-model pembelajaran modern. Dengan demikian, proses 

pembelajaran akan lebih variatif, inovatif dan konstruktif dalam 

merekonstruksi wawasan pengetahuan dan implimentasinya sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa, sehingga prestasi 

belajar siswa dapat meningkat. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMK Nurul 

Ulum Lebaksiu, diperoleh informasi tentang hasil belajar mata diklat 

kerjasama dengan kolega dan pelanggan  masih banyak yang belum 
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memenuhi KKM (Kreteria Ketuntasan Minimum). KKM yang 

ditentukan sekolah yaitu 70. Berikut ini adalah nilai ulangan harian 

mata diklat kerjasama dengan kolega dan pelanggan kelas X AP 

(Administrasi Perkantoran): 

Tabel 1.1 

Daftar Ketuntasan Belajar Siswa Kelas X AP 

 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Belum Tuntas Tuntas 

<70 % ≥70 % 

 X AP 38 31 

Siswa 

81 7 Siswa 18 

 Sumber: Dokumen guru kelas XAP 

Data tersebut memperlihatkan nilai ulangan harian mata 

pelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan siswa yang 

mencapai ketuntasan hanya ada 7 siswa sedangkan yang tidak 

mencapai 31 siswa.Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum 

sepenuhnya memahami materi menyediakan bantuan kepada 

pelanggan di dalam dan luar perusahaanpelajaran yang disampaikan 

guru. 

Pembelajaran yang digunakan selama ini di SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu menggunakan metode pembelajaran konvensional yaitu 

metode ceramah, dimana pembelajaran berpusat kepada guru, siswa 

pasif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai 

penyampai materi dan siswa berperan pendengar atau menerima 

materi pembelajaran.Proses pembelajaran guru menggunakan buku 

modul untuk mengajar sedangkan murid hanya mendengarkan dan 

mencatat saat guru mengajar.Jika guru hanya mengandalkan buku 
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modul pada saat mengajar maka siswa akan merasa jenuh. Waktu yang 

dialokasikan untuk pokok bahasanmenyediakan bantuan kepada 

pelanggan di dalam dan luar perusahaanadalah 1 x 45 menit dalam 

waktu satu minggu.Jumlah waktu yang dialokasikan ini dirasa kurang. 

Guru menerangkan materi menyediakan bantuan kepada 

pelanggan di dalam dan luar perusahaan belum sesuai dengan RPP 

yang sudah dibuat sehingga waktu yang digunakan dalam 

pembelajaran tidak cukup. Hal ini menyababkan siswa kurang 

memahami materi yang disampaikan guru. Dapat dilihat pada saat 

guru memberikan pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan guru 

secara bersama-sama. Seorang siswa akan menjawab pertanyaan guru 

jika ditunjuk oleh guru untuk menjawab. Jika diberi kesempatan 

untuk bertanya, siswa hanya berbisik-bisik dengan temannya bahkan 

sebagian besar hanya diam. Siswa tidak mempunyai keberanian untuk 

bertanya maupun menjawab pertanyaan.Berdasarkan wawancara 

kepada siswa mereka tidak menjawab pertanyaan karena tidak berani 

untuk mengatakan bahwa siswa itu belum paham dengan materi yang 

disampaikan. 

Selama pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa tidak 

menggunakan buku yang ada untuk membantu menyalesaikan tugas 

yang diberiakan oleh guru.Mereka hanya menggunakan catatan yang 

diberikan oleh guru.Guru juga memberikan latihan kepada siswa 

guna memperdalam pemahaman siswa. Latihan ini dilakukan setiap 
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penyampaian materi telah selesai. Pada saat mengerjakan soal masih 

banyak siswa yang bertanya pada temannya karena siswa tidak 

memiliki buku panduan atau pegangan lain dan siswa hanya 

mengandalkan buku catetan saja. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

proses dan hasil belajar berupa prestasi akademik. Untuk mencapai 

proses dan  hasil belajar pada mata pelajaran karjasama dengan 

kolega dan pelanggan adalah model pembelajaran TGT (teams games 

tournament). Model pembelajaran TGT merupakan salah satu model 

kooperatif terdiri dari berbagai tipe atau model pembelajaran 

kelompok yang melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada 

perbedaan, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan 

penguatan (Kusumaningsih, 2009:48).Dalam pembelajaran ini ada 

unsur permainan yaitu tournamen akademik. Teman satu tim akan 

saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk permainan dengan 

mempelajari lembar kegiatan dan menjelaskan masalah-masalah satu 

sama lain. Tetapi sewaktu siswa sedang bermain dalam turnamennya 

tidak boleh membantu, memastikan telah terjadi tanggung jawab 

individual (Slavin, 2009:14). 

Teams Games Tournament merupakan salah satu dari bentuk 

model pembelajaran kooperatif. Dalam tipe ini terdapat beberapa 

komponen utama yaitu, presentasi kelas, tim, turnamen dan rekognisi 

tim. Dalam setiap komponen ini guru dapat menerapkan metode dan 
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media yang beragam.Misalnya untuk peresentasi kelas, guru 

menggunakan metode ceramah. Pada saat belajar kelompok (tim), 

guru menerapkan metode diskusi, dan pada saat turnamen bisa 

diterapkan metode permainan atau sejenis perlombaan tertentu. 

Dengan penerapan berbagai macam metode pembelajaran, 

pengalaman belajar yang diperoleh siswa semakin banyak. 

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa TGT 

menunjukan hasil yang signifikan dalam meningkatkan hasil 

belajar.Jutamas Dachapankul (2008) dari penelitian yang telah 

dilakukannya menunjukan bahwa hasil belajar dengan menggunakan 

metode kooperatif learning tipe Teams Games Tournament mampu 

meningkatkan hasil belajar ekonomi sebesar 8,60% dibandingkan jika 

menggunakan metode tradisional. Selain itu, Fitri Handayani (2010) 

tentang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri I Purwodadi Kabupaten Pasuruan pada materi 

keragaman bentuk muka bumi terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi keragaman bentuk muka bumi. 

Mengingat masih rendahnya hasil belajar siswa dan pentingnya 

pembelajaran yang tepat untuk mengingkatkan serta berdasarkan 

replikasi dari beberapa jurnal penelitian, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul“ Peningkatan proses dan hasil 

belajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 
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tipe Teams Games Tournament pada mata pelajaran kerjasama 

dengan kolega dan pelanggan (pada siswa kelas X AP di SMK 

Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dihadapi 

dalam penulisan ini adalah: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGTdapat 

meningkatan proses belajar mata pelajaran kerjasama dengan 

kolega dan pelanggan siswa kelas X AP di SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu Kabupaten Tegal? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGTdapat 

meningkatan hasil belajar mata pelajaran kerjasama dengan kolega 

dan pelanggan siswa kelas X AP di SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

Kabupaten Tegal? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe  TGT (Teams Games Tournament) dapat 

meningkatkan proses belajar mata pelajaran kerjasama dengan 

kolega dan pelanggan siswa kelas X AP di SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu Kabupaten Tegal. 
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2. Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament) dapat 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran kerjasama dengan 

kolega dan pelanggan siswa kelas X AP di SMK Nurul Ulum 

Labaksiu Kabupaten Tegal. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan masukan yang berharga bagi guru, agar guru 

dapat menerapkan setrategi pembelajaran yang lebih bervariasi 

sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan oleh guru 

dengan baik serta dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. 

selain itu, memberikan informasi tentang pembelajaran 

kooperatif model TGT yang dapat digunakan sebagai alternatif 

metode pengajaran. 

 

 

b. Bagi Siswa 

Diharapkan bagi siswa dapat termotivasi untuk belajar, 

mengubah sikap dan perilaku siswa dalam kegiatan belajarnya 

dan agar tercipta kebiasaan-kebiasaan positif seperti berkerja 

sama dalam kelompok, keaktifan dalam pembelajaran, belajar 



 

 
 

11 

bersosialisasi, mengemukaan pendapat sehingga dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar mereka. 

c.  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi peneliti untuk lebih mengetahui permasalahan-

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran khususnya 

pembelajaran kooperatif.Sehingga diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman sebagai persiapan dan latihan 

untuk menjadi seorang guru profesional. 

2. Manfaat Teoritis 

Bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan 

mengenai model TGT dalam pembelajaran kooperatif pada mata 

pelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Tinjauan Tentang Belajar 

2.1.1  Pengertian Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dengan memenuhi kebutuhannya. Menurut Slameto 

(2010:2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Belajar adalah proses penting bagi perubahan 

perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan. Belajar memang penting, dalam perkembangan 

kebiasaan, dan bahkan persepsi manusia. 

Menurut Slameto (2008:3-4), ciri-ciri perubahan tingkah laku 

dalam belajar yaitu: 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar 

Perubahan yang terjadi secara sadar ini berarti individu yang 

belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-

kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu 

perubahan dalam dirinya. Jadi, perubahan tingkah laku individu 

yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak sadar, tidak 
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termasuk kategori perubahan dalam pengertian belajar, karena 

individu yang bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Perubahan dalam belajar bersifat fungsional yaitu sebagai 

hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu 

berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang 

terjadi akan menyababkan perubahan berikutnya dan akan berguna 

bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam 

perubahan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan 

tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan 

makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. 

Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak 

terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu 

sendiri.  

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara (temporer) yang terjadi 

hanya untuk beberapa saat saja tidak dapat digolongkan sebagai 

perubahan dalam pengertian belajar. Perubahan yang terjadi karena 

proses belajar bersifat menetap atau parmanen. Ini berarti bahwa 

tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat mantep. 
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5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah   

Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, ini berarti 

bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena tujuan yang akan 

tercapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku 

yang benar-benar disadari.Dengan demikian perbuatan belajar 

yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang telah 

diletakan. 

6. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan mencangkup yang diperoleh individu setelah 

melalui suatu proses belajar, meliputi perubahan keseluruhan 

tingkah laku. Jika seorang belajar maka meliputi perubahan 

keseluruhan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap 

kebiasaan, ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

2.1.2   Prinsip- Prinsip Belajar 

Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Slameto (2010:27) terdiri 

dari: 

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

a. Dalam belajar setiap siswaharus diusahakan pertisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan bimbingan untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi 

yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 
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c. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar 

dengan aktif. 

2. Sesuai hakekat belajar 

a. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap 

menurut perkembangannya. 

b. Belajar perlu lingkungan yang memantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar 

dengan efektif. 

c. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan 

pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan 

menimbulkan respon yang diharapkan. 

3. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki 

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah 

menangkap pengertiannya. 

b. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu 

sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

4. Syarat keberhasilan belajar 

a. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang. 
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b. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/ketrampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

 

2.1.3   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar telah ditemukan 

sebelumnya bahwa belajar adalah hal yang menimbulkan proses 

perubahan dalam tingkah laku dan kecakapan. Sampai dimana 

perubahan ini dapat tercapai atau dengan kata lain, berhasil atau tidak 

tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar menurut Slameto (2010:54) dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, 

mencankup:  

a. Faktor jasmaniah, yang meliputi faktor kesehatan dan cacat 

tubuh. 

b. Faktor psikologis, mencakup intelegensi, perhatian minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan. 

c. Faktor kelelahan, dibedakan menjadi kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani. 

2. Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu meliputi: 

a. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 
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b. Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengruhi belajar ini 

mencangkup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran 

dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa.Pengaruh itu terjadi karena 

keberadaan siswa dalam masyarakat. 

2.2    Tinjauan tentang Proses Belajar 

Pelaksanaan proses pembelajaran sangat penting dalam upaya 

mewujudkan kualitas pendidikan atau out putpendidikan. 

Konsekuensinya proses pembelajaran harus dilaksanakan secara tepat 

dan ideal, dengan demikian guru harus memiliki kemampuan 

melaksanakan atau mengimplementasikan teori yang berkaitan dengan 

teori pembelajaran realitas pembelajaran yang sebenarnya. Anni 

(2007:4) menyatakan bahwa pendidik dalam menyelenggarakan 

pembelajaraan dituntut memahami proses belajar peserta didik. 

Masalah yang sering dihadapi oleh pendidik berkenaan dengan proses 

belajar itu adalah ketika pendidik merancang prosedur pembelajaran 

dengan memadukan cara-cara belajar peserta didik. Sementara itu, 

masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran 
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adalah cara-cara belajar dengan mudah dan bermakna. Peserta didik 

seringkali ingin memperoleh kepastian tentang hasil pekerjaannya atau 

memiliki keinginan memperoleh bimbingan untuk memperbaiki hasil 

belajarnya. Para pakar psikologi percaya bahwa berbagai materi 

pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik mempersyaratkan 

adanya proses belajar yang berbeda. Seperti halnya cara mempelajari 

konsep akan berbeda dengan cara mempelajari prinsip atau fakta. 

Sudjana (2011:59-62) berpendapat keberhasilan proses belajar 

mengajar dapat dilihat dari efesiensi, keefektifan, relevansi, dan 

produktivitas proses belajar-mengajar dalam mencapai tujuan-tujuan 

pengajaran. Efisiensi berkenaan dengan pengorbanan yang relatif kecil 

untuk memperoleh hasil yang optimal. Keefektifan berkenaan dengan 

jalan, upaya, teknik, strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan 

secara tepat dan cepat. Relevasi berkenaan dengan ketidaksesuaian 

antara apa yang dilaksanakan dengan apa yang seharusnya 

dilaksanakan. Produktivitasberkenaan dengan pencapaian hasil, baik 

secara kualitatif maupun kuntitatif. Beberapa kreteria yang bisa 

digunakan dalam menilai proses belajar mengajar, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum 

Kurikulum adalah program belajar mengajar yang ditentukan 

sebagai acuan apa yang seharusnya dilaksanakan.  

b. Keterlaksanaannya oleh guru 
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Keterlaksanaannya oleh guru dalam hal ini adalah sejauh mana 

kegiatan dan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 

oleh guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti. 

c. Keterlaksanaannya oleh siswa 

Keterlaksanaannya oleh siswa dalam hal ini dinilai sejauh mana 

siswa melakukan kegiatan belajar sesuai dengan program yang 

telah ditentukan guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan 

yang berarti. 

 

d. Motivasi belajar siswa 

Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dalam motivasi 

belajar yang ditunjukkan oleh para siswa pada saat melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. 

e. Keefektifan para siswa dalam kegiatan belajar 

Penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh 

mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

f. Interaksi guru–siswa 

Interaksi guru-siswa berkenaan dengan komunikasi atau hubungan 

timbal balik atau hubungan dua arah antara siswa dan guru atau 

siswa dengan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. 

g. Kemampuan atau ketrampilan guru mengajar 

Ketrampilan atau kemampuan guru mengajar merupakan puncak 

keahlian guru yang profesional sebab merupakan penerapan semua 
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kemampuan yang telah dimilikinya dalam hal bahan pengajaran, 

komunikasi dengan siswa, metode mengajar. 

h. Kualitas hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

Salah satu keberhasilan proses belajar mengajar dilihat dari hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa. 

Proses pembelajaran harus berkesinambungan antara 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil 

belajar, dan pengawasan proses pembelajaran.Keempat komponen 

tersebut mutlak dilaksanakan karena hal-hal tersebut diatas sangat 

menunjang pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP yang efektif dan 

efesien. 

2.3 Perencanaan Pembelajaran 

Uno (2009:3) menyatakan bahwa upaya perbaikan 

pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: 

a. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan 

perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain 

pembelajaran. 

b. Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan 

pendekatan sistem. 

c. Perencanaan desain pembelajaran diacuhkan pada bagaimana 

seseorang belajar. 

d. Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacuhkan pada 

siswa secara perorangan. 
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e. Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah 

mudahnya siswa untuk belajar. 

Guru yang berpandangan bahwa perencanaan mengajar tak 

begitu diperlukan bagi guru, dengan alasan sebagai berikut: 

a. Perencanaan mengajar/persiapan mengajar hanyalah sebagai alat 

bagi para pemilik/supervisor untuk mengecek pekerjaan guru. 

b. Karena guru mendapat tugas mengajar yang terlalu memberatkan 

maka mereka kurang atau tidak punya waktu untuk membuat 

persiapan. 

c. Karena adanya sementara kenyataan, bahwa ada atau banyak guru 

yang berhasil mengajar tanpa ada persiapan mengajar. 

Harmalik (2009:145-148) menyatakan bahwa evaluasi belajar 

merupakan suatu komponen dalam sistem pengajaran.Sedangkan 

sistem pengajaran itu sendiri merupakan implikasi kurikulum, sebagai 

upaya menciptakan belajar di kelas. Ada tiga istilah yang saling 

berkaitan, yaitu: assessment, pengukuran (measurement), dan evaluasi.  

1. Assessment 

Assessment adalah serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk mengukur hasil belajar siswa dari suatu program 

intruksional.Hasil assessment terhadap siswa dapat digunakan 

sebagai bukti yang patut dipertimbangkan dalam rangka evaluasi 

mengajar. 

2. pengukuran(measurement) 
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Pengukuran berkenaan dengan kumpulan data deskriptif 

tentang produk siswa atau tingkah laku siswa, dan hubungannya 

dengan standar prestasi atau norma. Evaluasi menunjuk pada 

teknik-teknik pengukuran, baik dalam rangka assessment siswa 

maupun terhadap proses intruksional menyeluruh, yang meliputi 

urutan intruksional (prencanaan,penyampaian, tindak lanjut) dan 

perubahan tingkah laku siswa yang diamati 

(koognitif,psikomotorik, dan afektif). 

 

3. Evaluasi 

Evaluasi (penilaian) merupakan bagian penting dalam suatu 

sistem intruksional. Karena itu, penilaian dapat bertanggung jawab 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi pokok sebagai berikut: 

1) Fungsi edukatif yaitu suatu sub sistem dalam sistem pendidikan 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

keseluruhan sistem atau salah satu subsistem pendidikan. 

2) Fungsi institusional yaitu evaluasi berfungsi mengumpulkan 

informasi akurat tentang input dan output pembelajaran 

disampai proses pembelajaran itu sendiri. 

3) Fungsi diagnostik yaitu dengan evaluasi dapat diketahui 

kesulitan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa 

dalam proses/kegiatan belajarnya. 
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4) Fungsi administratif yaitu evaluasi menyediakan data tentang 

kemajuan belajar siswa, yang ada gilirannya berguna untuk 

memberikan sertifikasi (tanda kelulusan) dan untuk melanjutkan 

studi lebih lanjut. 

5) Fungsi kurikuler yaitu evaluasi berfungsi menyediakan data dan 

informasi yang akurat dan berdaya guna bagi pengembangan 

kurikulum (perencanaan, uji coba dilapangan, implimentasi, dan 

revisi). 

6) Fungsi manajemen yaitu komponen evaluasi yang merupakan 

bagian integral dalam sistem manajemen. Hasil evaluasi 

berdaya guna sebagai bahan  bagi pimpinan untuk membuat 

keputusan menejemen pada semua jenjang manajemen. 

2.4    Tinjauan tentang Hasil Belajar 

Purwanto (2013:46) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses 

belajar mengajar. Hasil belajar merupakan perwujudan perilaku belajar 

yang biasanya terlihat dalam perubahan, kebiasaan ketrampilan, sikap, 

pengamatan dan kemampuan. Hasil belajar dapat dilihat dan diukur. 

Keberhasilan dalam proses belajar dapat dilihat dari hasil belajarnya. 

Sudjana (2009:22) hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Tujuan pembelajaran menurut Gerlach dan Ely (1980) dalam 

Anni (2009:85) adalah suatu deskripsi tentang perubahan perilaku 
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yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukan bahwa 

belajar telah terjadi. Perubahan perilaku yang diharapakan dapat 

dicapai oleh peserta didik, menurut Benyamin S. Bloom dalam Anni 

(2007:86) secara garis besar dapat dikatagorikan menjadi tiga ranah, 

yaitu:  

1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual terdiri 

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama 

disebut kognitif tingkat rendah dan empat aspek berikutnya disebut 

kognitif tingkat tinggi. 

2. Ranah afektif berkaitan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau relasi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

3. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

ketrampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi 

saraf. Terdiri dari tujuh aspek, yaitu: persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian dan 

kreativitas. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah akibat dari suatu aktivitas 

yang dapat diketahui perubahannya dalam pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan, dan nilai sikap melalui ujian tes atau ujian.Hasil belajar 

siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka nilai dari 
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hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Hasil belajar siswa berfokus pada nilai atau angka yang dicapai 

siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama 

dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru 

untuk melihat penugasan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian 

hasil belajar siswa. 

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan 

menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.Faktor intern 

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar.Sedangakan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar 

individu. Menurut Slameto (2010: 54-72) faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut: 

1.Faktor Intern 

Faktor Internadalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri yang meliputi: 

 

 

 

a. Faktor Jasmaniah 

1). Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan bagian-

bagiannya/bebas dari penyakit. Proses belajar seseorang 

akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. 

2). Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyababkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat 

itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, patah kaki, 

patah tangan, lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh 

juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat, belajarnya 

terganggu. 
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b. Faktor Psikologi 

1) Intelegensi 

Untuk memberikan pengertian tentang intelegensi, 

Chaplin dalam Slameto (2010:55) merumuskannya 

sebagai: 

a) The ability to meet and adapt to novel situations 

quickly and effectively. 

b) The ability to utilize abstract concepts effectively. 

c) The ability to grasprelationships and to learn quickly. 

Jadi intelegensi itu adalah kecakapan yang terdiri 

dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep 

yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 

2) Perhatian 

Perhatian menurut Gazali dalam Slameto (2010:56) 

adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun 

semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau 

sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar 

yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran 

tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah 

kebosanan, sehingga ia tidak suka lagi belajar. Agar 

siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan 

pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara 

menggunakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau 

bakatnya. 

3) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang diamati seseorang, diperhatikan terus-

menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

karena tidak ada daya tarik baginya. Jika terdapat siswa 

yang kurang berminat terhadap belajar, dapatlah 

diusahakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar 

dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan 

berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang berhubungan 

dengan cita-cita serta kaitannya dengan bahan pelajaran 

yang dimilikinya itu. 

4) Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard (dalam Slameto, 

2003:57) adalah: “the capacity to learn”. Dengan kata 
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lain bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan 

yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Jika bahan 

pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, 

maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar 

dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam 

belajarnya itu. 

5) Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan 

dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari 

atau tidak, akan tetapi untuk mencapai itu perlu berbuat, 

sedangkan yang terjadi penyabab berbuat adalah motif 

itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya. 

6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya 

sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Anak 

yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajar akan lebih 

berhasil jika anak sudah siap (matang). Jadi kemajuan 

baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari 

kematangan dan belajar.  

7) Kesiapan 

Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever (dalam 

Slameto, 2003:59) adalah: preparedness to respond or 

react. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses 

belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada 

kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

8) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk 

dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat 

psikis). Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang. Agar siswa dapat 

belajar dengan baik haruslah menghindari jangan sampai 

terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

2.Faktor  Ekstern 

a. Faktor Keluarga 

1) Cara Orang Tua Mendidik Anak 

 Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya 

terhadap belajar anaknya. Orang tua yang kurang/tidak 

memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka 

acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak mengatur 

waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat 
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belajarnya dan lain-lain, dapat menyababkan anak 

tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. 

2) Relasi Antar Anggota Keluarga 

 Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, 

perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak 

tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang 

penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan 

bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk 

mensukseskan belajar anak sendiri. 

3) Suasana Rumah 

 Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau 

kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di 

mana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang 

gaduh/ramai dan semrawut tidak akan memberi 

ketenangan kepada anak yang belajar. Selanjutnya agar 

anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan 

suasana rumah yang tenang dan tenteram. 

4) Keadaan Ekonomi Keluarga 

 Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan 

belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus 

terpenuhi kebutuhan pokoknya, missal makan, pakaian, 

perlindungan kesehatan dan lain-lain.Juga membutuhkan 

fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, 

penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain 

sebagainya. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika 

keluarga mempunyai cukup uang. 

5) Pengertian Orang Tua 

 Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang 

tua. Bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan 

tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang anak mengalami 

lemah semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan 

mendorongnya, membentu sedapat mungkin kesulitan 

yang dialami anak di sekolah. 

6) Latar Belakang Kebudayaan 

 Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada 

anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar 

mendorong semangat anak untuk belajar. 

b. Faktor Sekolah 

1) Metode Mengajar 

 Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus 

dilalui di dalam mengajar. Metode mengajar guru yang 

kurang baik akan mempengaruhi belajar siswayang tidak 

baik pula. 

2) Kurikulum 
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 Kurukulum dapat diartikan sebagai jumlah kegiatan 

yang diberikan bahan pelajaran agar siswa menerima, 

menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

Jelaslah bahan pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa. 

Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik 

terhadap belajar. 

3) Relasi Guru dengan Siswa 

 Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan 

siswa. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang 

ada dalam prose situ sendiri. Jadi cara belajar siswa juga 

dipengaruhi oleh relasi dengan gurunya. 

4) Disiplin Sekolah 

 Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan 

kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. 

Agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin di 

dalam belajar baik di sekolah, di rumah dan di 

perpustakaan. 

5) Alat Pelajaran 

 Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar 

siswa, karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada 

waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima 

bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan 

tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran 

yang diberikan kepada siswa. 

6) Waktu Sekolah 

 Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar 

mengajar di sekolah. Waktu itu dapat pagi hari, siang, 

sore/malam hari. Waktu sekolah juga mempengaruhi 

belajar siswa. Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah di 

sore hari, sebenarnya kurang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dimana siswa harus istirahat 

tetapi terpaksa masuk sekolah, hingga mereka 

mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan 

sebagainya. 

7) Metode Belajar 

 Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. 

Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara 

belajar yang tepat akan efektif pula hasil setiap hari, 

dengan pembagian waktu yang baik, memilih cara belajar 

yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil 

belajar. 

c. Faktor Masyarakat 

1) Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

 Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat 

menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. 

Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat 
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yang terlalu banyak, belajarnyaakan terganggu, lebih-lebih 

jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya.  

2) Massa Media 

 Yang termasuk dalam massa media adalah bioskop, 

radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik, dan 

lain-lain. Mass media yang baik memberi pengaruh yang 

baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. 

Sebaliknya massa media yang jelek juga berpengaruh 

jelek terhadap siswa. 

3) Teman Bergaul 

 Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih 

cepat masuk dalam jiwanya dari pada yang kita duga. 

Taman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap 

diri siswa, begitu juga sebaliknya. Agar siswa dapat 

belajar denagn baik, maka perlulah diusahakan agar siswa 

memiliki teman bergaul yang baik dan pembinaan 

pergaulan yang baik sehat bijaksana. 

4) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

 Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpe 

ngaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri 

dari orang-orang yang baik, pejudi, suka mencuri dan 

mempunyai kebiasaan yang baik, akan berpengaruh jelek 

kepada anak (siswa) yang berada di situ. 

 

2.5 Tinjauan Tentang Hasil Belajar mata pelajaran Kerja Sama dengan 

Kolega dan Pelanggan 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar mata 

pelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

faktor intern dan ekstern. Pencapaian hasil sebuah mata pelajaran 

ditunjukkan melalui nilai atau angka dari hasil evaluasi guru terhadap 

tugas, ulangan, dan ujian yang telah ditempuh siswa. Hasil tersebut 

selanjutnya akan dipakai sebagai gambaran untuk mengetahui sejauh 
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mana pemahaman siswa terhadap mata pelajaran kerjasama dengan 

kolega dan pelanggan yang telah disampaikan oleh guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Indikator yang dipakai sebagai hasil belajar mata pelajaran 

kerjasama dengan kolega dan pelanggan dalam penelitian ini adalah 

nilai ulangan harian siswa kelas X SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

Kabupaten Tegal. 

2.6 Tinjauan tentang Metode Pembelajaran Kooperatif 

1.Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Made Wena (2009:289), pembelajaran kooperatif merupakan 

salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-

aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa 

membentuk kelompok kecil saling mengajar sesamanya untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif siswa 

pandai mengajar siswa yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan. 

Siswa kurang pandai dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan karena banyak teman yang membantu dan 

memotivasinya. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara 

sadar menciptakan interaksi yang silih asah sehingga sumber 

belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga 

sarana siswa (Nurhadi dan senduk dalam Made Wena, 2009:189). 

Manusia memiliki derajat potensi, latar belakang historis, serta 
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harapan masa depan yang berbeda-beda. Karena adanya perbedaan, 

manusia dapat silih asuh (saling mencerdaskan). Perbedaan antar 

manusia yang tidak terkelola secara baik dapat menimbulkan 

ketersinggungan dan kesalahpahaman antar sesamanya. Agar 

manusia terhindar dari ketersinggungan dan kesalahpahaman maka 

diperlukan interaksi yang silih asuh (saling mencerdaskan). 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan 

sengaja menciptakan interaksi yang silih asuh untuk menghindari 

ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan 

permusuhan.  

2. Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif 

 Menurut Nurhadi dan Senduk dalam Made Wena (2009:190) 

ada berbagai elemen yang merupakan ketentuan pokok dalam 

pembelajaran kooperatif, yaitu: 

a. Saling Ketergantungan Positif (positive independence) 

Guru dalam pembelajaran kooperatif dituntut untuk 

mampu menciptakan suasana belajar yang mendorong agar 

siswa merasa saling membutuhkan dalam hal pelajaran. 

Hubungan inilah yang disebut dengan hubungan 

ketergantunagn positif. Suasana saling tergantung tersebut 

dapat diciptakan melalui beberapa setrategi, diantaranya: 

1) Saling ketergantungan dalam pencapaian tujuan. 

2) Saling ketergantungan dalam menyelesaikan tugas. 
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3) Saling ketergantungan bahan atau sumber belajar. 

4) Saling ketergantungan peran. 

5) Saling ketergantungan hadiah. 

b. Interaksi tatap muka (face to face interaction) 

 Dalam hal ini siswa saling bertatap muka untuk 

melakukan dialog, saling berinteraksi berhadapan, dengan 

menerapkan ketrampilan bekerja sama untuk menjalin 

hubungan sesama anggota kelompok. Dalam proses ini maka 

para siswa dapat saling menjadi sumber belajar. 

c. Akuntabilitas individual (individual accountability) 

 Dalam pembelajaran kooperatif setiap kelompok harus 

menyumbangkan pikiran demi keberhasilan pekerjaan 

kelompok. Untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, setiap 

siswa harus bertanggung jawab terhadap penugasan materi 

pembelajaran secara maksimal, karena hasil belajar kelompok 

didasari rata-rata nilai kelompok.  

d. Ketrampilan menjalin hubungan antarpribadi (use of 

collarative) 

Dalam pembelajaran kooperatif siswa dituntut untuk 

dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan bersosialisasi antar 

anggota kelompok, maka dari itu siswa akan tanpa sengaja 

dilatih untuk memiliki ketrampilan sosial lainnya. 

3. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 
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Sindak model pembelajaran kooperatif terdiri dari enam 

fase (Suprijono, 2012:65): 

Tabel 2.1 Model Pembelajaran Kooperatif  

Fase Perilaku Guru 

Fase 1: Present Goal and 

Set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta 

didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan mempersiapkan peserta didik 

siap belajar 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi 

kepada peserta didik secara 

verbal 

Fase 3: Organize Atudent 

into learning teams 

Mengorganisir peserta 

didik ke dalam tim-tim 

belajar 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang tata cara 

pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien 

 

Fase 4 : Assiat Team work 

and Atudy 

Membantu kerja tim dan 

belajar 

Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan 

tugasnya 

Fase 5 : Test on the 

materials 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta 

didik mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya 

Fase 6 : Provide 

recognition 

 Memberiakn pengakuan 

dan penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk 

mengakui usaha dan presentasi 

individu maupun kelompok 

 

4. Macam-Macam Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin (2010:10-17) macam-macam 

pembelajaran kooperatif antara lain: 

a) Student Team-Achiefment Division (STAD) 



 

 
 

35 

Pendekatan STAD dapat digunakan untuk 

mempelajari pengertian atau definisi dari materi yang sedang 

dipelajari dan diharapkan siswadapat mengerjakan sendiri 

tanpa banyak bantuan dari guru. Skor kuis pada siswa 

dibandingkan dengan rata-rata pencapaian siswa sebelumnya, 

dan kepada masing-masing timakan diberikan poin 

berdasarkan tingkat kemajuan yang diraih dibandingkan hasil 

yang mereka capai sebelumnya. Poin ini kemudian 

dijumlahkan untuk memperoleh skor tim, dan tim yang 

berhasil memenuhi kreteria tertentu akan mendapatkan 

sertifikat atau penghargaan lainnya. 

b) Teams Games Tournament (TGT) 

Guru menyiapkan permainan yang disisipkan dalam 

bentuk kartu soal, lembar kerja siswa. Pada akhir 

pembelajaran ditentukan oleh tim pemenang. Metode ini 

menggunakan pelajaran yang sama yang disampaikan guru 

dan tim kerja seperti TGT, tetapi menggantikan kuis dengan 

turnamen mingguan, dimana siswa memainkan game 

akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan 

poin bagi skor timnya. 

c) Jigsaw II 

Dalam teknik ini, siswa bekerja dalam anggota 

kelompok yang sama yaitu empat orang, dengan latar 
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belakang yang berbeda. Para siswa ditugaskan untuk 

membaca materi yang bersifat penjelasan terperinci. Tiap 

anggota tim ditugaskan secara acak untuk menjadi kelompok 

ahli dalam aspek tertentu dari tugas membaca. Setelah 

membaca materinya, para ahli dari tim berbeda bertemu 

untuk mendiskusikan topik pada teman satu timnya. 

d) Team Accelerated Instruction (TAI) 

Team Accelerated Instruction dalam teknik ini juga 

dibagi menjadi kelompok yang masing-masing memiliki 

empat anggota yang berbeda. Dalam TAI menggabungkan 

pembelajaran kooperatif dengan pengajaran yang individual. 

TAI ini dirancang khusus untuk mengejar matematika kepada 

siswa kelas 3-6. 

e) Coopetif Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Pendekatan CIRC digunakan untuk mengajarkan 

membaca dan menulis pada tingkat sekolah dasar pada 

tingkat yang lebih tinggi juga pada sekolah menengah. 

Dalam CIRC siswa mengikuti serangkaian pengajaran guru, 

praktik tim, pra penilaian tim, dan kuis. Penghargaan untuk 

tim berdasarkan kinerja rata-rata dari semua anggota tim. 

2.7 Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament (TGT) 

Pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament 

yaituPembelajaran kooperatif metode Teams Games 
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Tournament(TGT) adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif 

yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan setatus, melibatkan peran siswa sebagai tutor 

sebaya dan mengandung unsur permainan. 

Metode Teams Games Tournament (TGT) menggunakan 

tournament akademik, menggunakan kuis-kuis dan sistem skor 

kemajuan siswa, dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim 

mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademiknya 

sebelumnya setara dengan mereka. Menurut Slavin (2008:166) 

deskripsi dari komponen-komponen Teams Games Tournament (TGT) 

adalah: 

1. Penyajian Kelas (Class Precentation) 

Materi dalam TGT pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi di dalam kelas.Ini merupakan pengajaran langsung 

seperti yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang 

dipimpin oleh guru, tetapi bisa juga memasukkan presentasi 

audiovisual. Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran biasa 

hanyalah bahwa presentasi tersebut harus benar-benar terfokus pada 

TGT. Dengan cara ini para siswa akan benar-benar memberi 

perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian 

akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor 

kuis mereka menentukan skor tim mereka. 
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2. Kelompok (Team) 

Kelompok terdiri dari 4 atau 5 yang mewakili seluruh bagian 

kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. 

Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota 

tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi adalah untuk 

mempersiapkan anggota untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. 

Setelah guru menyampaikan materinya, tim berkumpul untuk 

mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya. Yang paling 

sering terjadi pembelajaran itu melibatkan pembahasan 

permasalahan bersama, membandingkan jawaban dan mengkoreksi 

tiap kesalahan pemahaman apabila anggota tim ada yang membuat 

kesalahan. 

3. Permainan (Games) 

Gamesterdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari 

presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. Games tersebut 

dimainkan di atas meja dengan tiga orang siswa, yang masing-

masing mewakili tim yang berbeda. Kebanyakan games hanya 

berupa nomer-nomer pertanyaan yang ditulis pada lembar yang 

sama. Seorang siswa mengambil sebuah kartu bernomor dan harus 

menjawab pertanyaan sesuai nomer yang tertera pada kartu 

tersebut. Sebuah aturan para penantang memperbolehkan para 

pemain saling menantang jawaban masing-masing. 
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4. Pertandingan (Tournament) 

Tournament adalah sebuah struktur dimana game 

berlangsung. Biasanya berlangsung pada akhir minggu atau pada 

akhir unit setelah guru memberikan presentasi di dalam kelas dan 

tim talah melaksanakan kerja kelompok terhadap lembar kegiatan. 

Tournament pertama guru menunjuk siswa kedalam meja turnamen. 

3-5 siswa tertinggi presentasinya dikelompokkan pada meja I, 3-5 

siswa peringkat selanjutnya pada meja II dan seterusnya. 

Kompetensi yang sama memungkinkan siswa di semua tingkat pada 

hasil belajar yang lalu memberi kontribusi pada skor kelompoknya 

secara maksimal jika mereka melakukan yang terbaik. Setelah 

turnamen yang pertama, siswa pindah meja tergantung pada hasil 

mereka dalam turnamen akhir-akhir ini. Pemenangpertama pada 

setiap meja ditempatkan ke meja berikutnya yang setingkat lebih 

tinggi (dari 5 ke 4), pemenangkedua tetap pada meja yang sama, 

dan yang kalah diturunkan di meja bawahnya. Dengan cara ini jika 

siswa salah ditempatkan pada mulanya, untuk seterusnya mereka 

akan terus dinaikkan atau di turunkan sampai mereka mencapai 

tingkat kinerja mereka yang sesungguhnya. Ilustrasi hubungan-

hubungan tim dengan jumlah anggota empat orang yang 

anggotanya heterogen dan meja turnamen dengan anggota yang 

homogen adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Penetapan pada Meja Turnamen (Slavin, 

2009:168) 

 

 

5. Team Recognize (Penghargaan Kelompok) 

Langkah pertama sebelum memberikan penghargaan 

kelompok adalah menghitung rerata skor kelompok.Untuk 

memilih rerata skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlahkan skor yang diperoleh oleh masing-masing anggota 
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kelompok dibagi dengan banyaknya anggota kelompok. 

Pemberian penghargaan didasarkan atas rata-rata pion yang 

didapat oleh kelompok tersebut. Dimana penentuan poin yang 

diperoleh oleh masing-masing anggota kelompok didasarkan 

pada jumlah kartu yang diperoleh seperti ditunjukkan pada table 

berikut. 

Tabel 2.2 Perhitungan Poin Permainan Untuk Empat 

Pemain 

Pemain  Poin bila jumlah kartu yang 

diperoleh 

Top Scorer (Skor tertinggi) 40 

High Middle Scorer (skor 

tertinggi) 

30 

Low Middle Scorer (skor 

sedang) 

20 

Low Scorer (skor terendah) 10 

 

Tabel 2.3 Perhitungan Poin Permainan Untuk Tiga Pemain 

Pemain  Poin Bila Jumlah Kartu 

yang Diperoleh 

Top Scorer (Skor tertinggi) 60 

Middle Scorer (skor sedang) 40 

Low Scorer (skor rendah) 20 

 

Pemberian penghargaan (rewards) berdasarkan pada 

rerata poin yang diperoleh oleh kelompok dari permainan. 

Lembar penghargaan dicetak dalam kertas HVS, dimana 

penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang memenuhi 

kategori rerata poin sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 Kriteria Penghargaan Kelompok 

Kriteria (Rerata Kelompok) Predikat 

30 sampai 30 Tim Kurang Baik 

30 sampai 44 Tim Baik 

45 sampai 49 Tim Baik Sekali 

50 ke atas Tim Istimewa 

 

Adapun langkah-langkah pembelajaran TGT sebagai 

berikut. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggota empat 

orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi. 

Pembelajaran menyiapkan pelajaran, dan kemudian para siswa 

mengerjakan lembaran kegiatan dalam tim mereka untuk 

menguasai materi (Slavin, 2010:170). 

Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajarna 

TGT, yaitu: 

1. Kelebihan 

a. Melalui interaksi dengan anggota kelompok, semua 

memiliki kesempatan untuk belajar mengemukakan 

pendapatnya atau memperoleh pengetahuan dan hasil 

diskusi dengan anggota kelompoknya. 

b. Pengelompokan siswa secara heterogen dalam hal 

kemampuan diharapkan dapat membentuk rasa hormat 

dan saling menghargai diantara siswa. 

c. Dengan belajar kooperatif siswa mendapat ketrampilan 

kooperatif yang tidak memiliki pada pembelajaran lain. 
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d. Dengan diadakannya turnamen diharapkan dapat 

membangkitkan motivasi siswa untuk berusaha lebih baik 

bagi diri maupun kelompoknya. 

e. Dengan turnamen dapat membentuk siswa mempunyai 

kebiasaan bersaing sportif dan selanjutnya menumbuhkan 

keberanian dalam berkompetisi, akibatnya siswa selalu 

dalam posisi unggul. 

f. Dengan pembelajaran kooperatif tipe TGT, dapat 

menanamkan betapa pentingnya kerjasama dalam 

pencapaian tujuan belajar baik untuk dirinya maupun 

seluruh anggota kelompok. 

g. Kegiatan belajar mengajar berpusat pada siswa sehingga 

dapat menumbuhkan keaktifan siswa. 

2. Kelemahan  

a. Penggunaaan waktu yang relatif lama dan biaya yang 

besar. 

b. Jika kemampuan guru sebagai motivator dan fasilitator 

kurang memadai atau sarana tidak cukup tersedia maka 

pembelajaran kooperatif tipe TGT sulit dilaksanakan. 

c. Apabila sportifitas siswa kurang, maka keterampilan 

berkompetisi siswa yang bentuk bukanlah yang 

diharapkan. 

Sumber : Kusumaningsih (2009:91) 
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2.8 karakteristik Pembelajaran Menerapkan Prinsip-Prinsip Kerja 

sama dengan Kolega dan Pelanggan 

Mata diklat menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dengan 

kolega dan pelanggan merupakan kelompok mata diklat produktif di 

jurusan administrasi perkantoran. Karateristik pembelajaran ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Materi 

Materi yang diajarkan yaitu tentang konsep kerjasama dan 

pelayanan serta cara pengaplikasiannya di dunia kerja. Materi 

pembelajaran yang cukup luas memungkinkan untuk menggunakan 

bahan ajar yang beragam, tidak hanya dari modul namun juga bisa 

dari internet, film, maupun kehidupan sehari-hari. 

b. Strategi Penyampaian 

Siswa SMK kelas X berada pada usia peralihan sehingga 

cenderung labil, tidak suka dikekang, memiliki rasa setia kawan 

yang tinggi, dan menyukai hal baru. Keingintahuan yang tinggi ini 

dapat dimanfaatkan jika guru mampu merancang pembelajaran yang 

menarik sehingga siswa akan menaruh perhatian tanpa merasa 

terpaksa. 

2.9 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang releven telah 

membuktikan bahwa TGT menunjukan hasil yang signifikan dalam 

meningkatkan hasil belajar. Penelitian Titik Indrawati (2012) dengan 
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judul “Peningkatkan Hasil Belajar Mata Diklat Melakukan Prosedur 

Administrasi Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

(Teams Games Tournament) Pada Siswa Kelas X AP di SMK Negeri 1 

Pati”, diperoleh hasil bahwa penggunakkan model pembelajaran 

kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) sebagai metode 

pembelajaran, terbukti hasil belajar siswa meningkat. Selain itu, 

penelitian Anisah Dwi Ambarsari (2009) dengan judul “Keefektifitas 

Pembelajaran Tipe Games Tournament dalam Mendeskripsikan 

Keseimbangan Harga Pasar pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 22 

Semarang Tahun 2008/2009”, terbukti hasil belajar meningkat. 

2.10 Kerangka Berfikir 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Metode mempunyai andil yang cukup 

besar dalam kegiatan belajar mengajar. Metode pelajaran adalah hal 

yang sangat penting dalam proses belajar mengajar karena merupakan 

sarana komunikasi antara guru dan siswa dalam mentransfer ilmu 

pengetahuan. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, 

akan ditentukan oleh kerelefasian penggunaan suatu metode yang 

sesuai dengan tujuan. Hal tersebut berarti tujuan pembelajaran akan 

dicapai dengan metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan 

yang terpatri didalam suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

metode digunakan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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Pembelajaran yang diterapkan dalam sekolah masih 

menggunakan pembelajaran konvensional yang merupakan pendekatan 

pembelajaran  yang paling umum dilaksanakan oleh guru. Dalam 

materi pembelajaran guru masih menggunakan ceramah, metode tanya 

jawab dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran konvensional banyak 

siswa yang membosankan dan cenderung bersikap monoton. Guru 

mentransfer pengetahuan kepada siswa dan siswa lebih banyak 

menerima pengetahuan sementara potensi siswa diabaikan. Dalam 

pembelajaran pada mata pelajaran kerjasama dengan kolega dan 

pelanggan pada saat guru memberi pertanyaan siswa menjawab 

pertanyaan yang diberiakn guru secara bersama-sama, seorang siswa 

akan menjawab pertanyaan guru jika ditunjuk oleh guru untuk 

menjawab. Jika diberi kesempatan untuk bertanya, siswa hanya 

berbisik-bisik dengan temannya bahkan sebagaian besar hanya diam. 

Siswa tidak mempunyai keberanian untuk bertanya maupun menjawab 

pertanyaan. Berdasarkan wawancara kepada siswa mereka tidak 

menjawab pertanyaan karena tidak berani untuk mengatakan bahwa 

siswa belum paham dengan materi yang disampaikan.Selama 

pembelajaran berlangsung sebagaian besar siswa tidak menggunakan 

buku yang ada untuk membantu menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru, mereka hanya menggunakan buku catatan. 

Model pembelajaran kooperatif lebih efektif dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional, karena pembelajaran 
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kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa selama tugas-tugas 

akademik, unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep-

konsep yang sulit, dan membantu siswa menumbuhkan kemampuan 

berfikir kritis.Ada berbagai tipe dalam model pembelajaran kooperatif, 

TGT merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

melibatkan seluruh siswa dari awal sampai akhir kegiatan 

pembelajaran. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling bekerja sama membagi ide-ide dengan cara berdiskusi mengenai 

meteri pelajaran sampai semua anggota tim memahami materi pelajaran 

tersebut sebagai persiapan game/turnamen. Metode TGT ini dapat 

digunakan untuk berbagai macam mata pelajaran, dari jenjang 

pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Trianto,2010:83). Sehingga 

model pembelajaran kooperatif TGT dapat digunakan pada mata 

pelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

 

Proses KBM 

 

Menyediakan bantuan kepada 

pelanggan di dalam dan diluar 

perusahaan: 

a. Mengetahui macam-macam 

pelanggan 

b. Mengatahui tipe-tipe pelanggan 

c. Mengetahui bantuan kepada 

pelanggan di dalam dan di luar 

oraganisasi. 

 

(Endang Sri, 2006:34-55) 

 

 

Model pembelajaran TGT (Times 

Games Tounement): 

a. Siswa belajar bersama dalam 

kelompok 

b. Siswa saling bekerja sama dalam 

belajar kelompok 

c. Siswa saling berkompetensi 

dalam turnamen untuk 

mengumpulkan skor kelompok  

(Slavin, 2005:170) 

 

Guru 

Proses 

Belajar Siswa 

Tercapai ketuntasan 

belajar siswa 

 

a. Siswa menjadi 

lebih aktif 

dalam 

pembelajaran. 

b. Meningkatkan 

kemampuan 

akademik. 
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2.11 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian kerangka berfikir di atas, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran cooperative 

learning tipe TGT (Teams Games Tournament) dapat meningkatkan 

proses dan hasil belajar mata pelajaran kerjasama dengan kolega dan 

pelanggan siswa kelas X AP di SMK Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten 

Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Seting dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Nurul Ulum di jalan Karang 

Moncol 1 Lebaksiu Kabupaten Tegal. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI AP yang berjumlah 38 siswa yang berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara memiliki proses belajar kurang efektif 

dan hasil belajar yang relatif masih rendah serta aktivitas guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode TGT. 

3.2 Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini yaitu siswa dan guru. 

Faktor siswa yang diteliti meliputi proses belajar dan hasil belajar 

sedangkan faktor guru yang diteliti adalah aktivitas guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode TGT untuk mengetahui 

apakah sudah sesuai atau belum dengan langkah-langkah yang di tulis 

dalam rencana pembelajaran. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas 

(PTK).Penelitian tindakan kelas yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan 

oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu 

perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas 
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yang berupa kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan.(Subyantoro, 2009:10). 

Suharsimi (2009:16) menjelaskan bahwa ada beberapa ahli yang 

mengemukakan desain atau model penelitian tindakan kelas dengan 

bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan 

yang lazim.Yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Adapun bagannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Tindakan Kelas 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Tindakan Kelas (Suharsimi, 

2009:16) 

 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari dua siklus 

penelitian. Dalam penelitian ini setiap siklus dibagi menjadi dua kali 

pertemuan dan masing-masing pertemuan adalah dua jam pelajaran 
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dengan alokasi waktu 45 menit tiap jam pelajaran. Hal ini disesuaikan 

dengan kondisi yang ada di lapangan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Dokumentasi 

Metode dokumentasi artinya barang-barang tertulis. Didalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

terlutis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. (Suharsimi, 2010:201). 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui daftar nama siswa 

dan nilai Ujian tengah semester (UTS) semester 2 kelas X SMK Nurul 

Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal. 

3.4.2 Tes 

Tes adalah serentatan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. (Suharsimi, 2010:193). Tes ini disampaikan sekaligus 

sebagai alat ukur lain yang sifatnya terstandar. Bentuk soal yang 

digunakan dalam tes ini adalah pilihan ganda.Berdasarkan hasil tes, 

data ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-

rata hasil belajar siswa. 

3.4.3 Lembar Observasi 

Metode observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 



 

 
 

53 

indra(Suharsimi, 2010:199). Metode observasi ini digunakan untuk 

mengetahui kinerja guru dan aktivitas siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran TGT. Lembar observasi berisi langkah-langkah 

pembelajaran yang harus dilakukan guru dan aktivitas siswa. Observer 

hanya memberikan tanda cek list(√) pada pilihan jawaban yang sesuai 

dengan hasil pengamatan. 

3.5 Metode Analisis Keabsahan Data 

 Metode analisis keabsahan data digunakan untuk menjaring data 

dalam penelitian yang terdiri dari uji validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan tingkat kesukaran soal. 

1. Validitas 

   Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

valid atau tidaknya soal. Tingkat kevalidan dapat dihitung dengan 

sebagai berikut:  

 

 

Keterangan: 

 :  Rata-rata skor yang menjawab benar pada butir soal 

  :  Rata-rata skor total 

       :  Standar deviasi skor total 

p  : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal  

q: Proporsi sisa yang menjawab salah pada setiap butir soal 
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         (Suharsimi, 

2007:79) 

Hasil perhitungan  dikonsentrasikan dengan taraf 

signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Jika didapatkan harga 

> maka butir instrumendapat dikatakan valid, akan 

tetapi sebaliknya jika harga  <  maka dapat dikatakan 

instrumen tersebut tidak valid. 

Soal uji coba yang diberikan sebanyak 40 butir soal uji coba 

yang termasuk katagori valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sedangkan yang tidak valid soal 

nomor 6, 8, 20, 29, 33, 34. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan pada tingkat 

keterandalan suatu instrumen dalam mengumpulkan data. Untuk 

mengetahui reliabilitas suatu soal melalui penggunaan metode 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) menggunakan 

rumus K-R-21, yaitu: 

 

 

Keterangan: 

reliabilitas tes secara keseluruhan 

k    :  banyaknya butir soal 
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M   :  rata-rata skor total 

 Varians total 

          (Sugiono, 

2010:361) 

 Setelah  diketahui, kemudian dibandingkan dengan harga 

. Apabila >  maka dikatakan instrumen tersebut 

reabel.Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang telah 

dilaksanakan diperoleh pada  5% dengan N = 40 diperoleh 

 = 0,33, dan = 0,901. Karena > , maka  dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel.  

3. Tingkat kesukaran soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal 

disebut indeks kesukaran. Untuk menguji tingkat kesukaran soal, 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: 

  P : Indeks kesukaran 

 B : banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

 JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran ini diklasifikasikan menjadi beberapa 

kategori, yaitu: 
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1. Soal sukar ( jika P    = 1,00 sampai 0,30 ) 

2. Soal sedang ( jika P= 0,30 sampai 0,70 ) 

3. Soal mudah ( jika P = 0,70 sampai 1,00 ) 

         (Suharsimi, 

2009:210) 

Berdasarkan hasil uji coba dari 40 soal terdapat 5 soal dengan 

katagori mudah yaitu soal nomor 4, 9, 20, 27, 29. Soal dengan 

tingkat kategori sedang ada 30 soal yaitu soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 

31, 33, 35, 36, 37, 39, 40. Soal dengan katagori sukar ada 5 soal 

yaitu soal nomor 1, 28, 32, 34, 38. 

4. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Adapun rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

DP : Daya Pembeda 

JB a : jumlah jawaban benar kelompok atas 

JB b : jumlah jawaban benar kelompok bawah 

JS a : jumlah jawaban salah kelompok atas 
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Klasifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 - 0,20 : jelek 

D = 0,20 - 0,40 : cukup 

D = 0,40 - 0,70 : baik 

D = 0,70 – 1, 00 : baik sekali 

D negatif, semuanya tidak baik, jadi semua soal yang memiliki D 

negatif sebaiknya dibuang saja. 

         (Suharsimi, 

2009:218) 

Dari 40 soal yang diujicobakan diperoleh daya pembeda katagori 

jelek sebanyak 18 soal yaitu soal nomor 2, 3, 5, 7, 9, 12, 20,  22, 

26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39. Soal dengan daya pembeda 

katagori cukup ada 14 soal yaitu soal nomor 4, 6, 10, 13, 16, 18, 

19, 21, 24, 25, 28, 32, 37, 40. Soal dengan daya pembeda dengan 

katagori baik sebanyak 8 soal yaitu soal nomor 1, 8, 11, 14, 15, 17, 

23, 38. 

3.6 Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 
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2) Melakukan pertemuan awal dengan guru kelas untuk 

membicarakan persiapan penelitian dan rencana 

pembelajaran yang akan ditetapkan di kelas. 

3) Menyusun kelompok homogen berdasarkan kemampuan 

akademik. 

4) Menyusun kelompok homogen berdasarkan kemampuan 

akademik. 

5) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran I. 

6) Penyusunan Soal Turnamen. 

7) Membuat tes siklus 1 sebagai alat evaluasi. 

8) Penyusunan format observasi (guru dan siswa). 

 

               b.   Pelaksanaan tindakan 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar dan memastikan siswa memahami tujuan 

yang disampaikan. 

2) Guru menentukan materi dan menjelaskan materi serta 

mengembangkan pengetahuan awal siswa tentang materi. 

3) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok heterogen, 

yang terdiri dari 4-5 orang siswa. Kelompok terdiri dari 

pengetahuan yang berbeda-beda. 

4) Guru menjelaskan tugas kelompok, tanggung jawab 

kelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja sama 
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dengan baik, saling membantu dan berbagi tugas serta 

saling menghargai kelompok lain. 

5) Guru menjelaskan aturan main turnamen TGT, dengan 

membagi siswa dalam kelompok yang homogen 

berdasarkan kemampuan akademik. 

6) Guru mengawasi jalannya turnamen. 

7) Guru memberikan tes tertulis untuk mengevaluasi hasil 

belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

8) Guru memberikan penghargaan/hadiah. 

c. Observasi 

Observasi pada siklus 1 ini meliputi aktivitas guru, 

aktivitas siswa selama pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

d. Refleksi 

Hasil yang diperoleh dari tehap sebelumnya 

dikumpulkan dan dianalisis, hal ini untuk mencari solusi 

sebagai pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

tindakan sehingga diperoleh refleksi kegiatan yang telah 

ditentukan. Hasil tahap ini akan digunakan untuk 

merencanakan siklus selanjutnya. 

2. Siklus II 

Siklus dua dilakukan sesuai dengan kebutuhan perbaikan 

yang terjadi pada siklus I, siklus II juga dilakukan untuk memberi 
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keyakinan bahwa metode TGT ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

3.7 Metode Analisis Data 

Data kulitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk 

kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang 

tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), 

pandangan atau sikap siswa terhadap metode pembelajaran yang baru 

(efektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran (psikomotorik), 

perhatian, kepercayaan diri, motivasi belajar dan sejenisnya dapat 

dianalisis secara kualitatif. 

Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis 

secara deskiptif.Data yang dihitung dengan menggunakan teknik 

kuantitatif adalah sebagai berikut:  

1. Data nilai hasil belajar siswa dapat dihitung dengan  menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

    

(Puspitasari, 2011:50) 

2. Data proses belajar siswa dan kinerja guru dihitung dengan rumus: 

 

 

 

Tingkat penugasan =  x 100% 

 

Nilai =  x 100% 

 

%= x 100% 

 



 

 
 

61 

 

Keterangan:  

% :  peresentase yang diperoleh 

n  :  nilai yang diperoleh 

N :  jumlah seluruh nilai 

Dalam perhitungan ketuntasan belajar secara klasikal denagn 

rumus diatas, maka “n” merupakan simbol dari seluruh siswa 

peserta tes. 

(Ali, 1993:133). 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Menurut Mulyasa (2009:105) dari segi hasil, proses, 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagaian besar 

(75%) siswa terlibat aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalm 

proses pembelajaran. Disamping itu menunjukan gairah yang tinggi, 

nafsu belajar yang besar dan tumbuhnya rasa percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

62 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Sekolah 

SMK Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal lokasinya sangat 

setrategis yaitu Jl. Raya Desa Karangmoncol II, Lebaksiulor 

kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

berdiri sejak tahun 2000. Sarana dan prasarana fisik sekolah meliputi 

ruangan kepala sekolah, ruangan tata usaha, ruang guru, ruang kelas, 

perpustakaan, ruang laboratorium komputer, mushola, tempat parkir, 

ruang koperasi, kamar mandi, kantin, sanggar pramuka, ruangan 

kesenian dan ruang OSIS. 

Penelitian tindakan ini dilakukan pada kelas X AP untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran menerapkan 

prinsip-prinsip kerjasama dengan kolega dan pelanggan dengan 

penerapan metode Teams Games Tournament. Alokasi penelitian ini 

adalahdari tanggal23 mei sampai dengan tanggal 31 mei 2013.peneliti 

dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 

mendeskripsikan data aktivitas belajar siswa, penerapan metode Times 

Games Tournament, dan nilai evaluasi siswa. 

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

Tiap siklus terdiri dari dua pertemuan dengan alokasi waktu 4 jam 

pelajaran yang masing-masing pelajaran terdiri atas 45 menit. Masing-
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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 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, dimana siklus I dan II 

masing-masing dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 

jam pelajaran (2 x 45 menit). Proses pembelajaran berlangsung dengan 

metode Teams Games Tournament (TGT) sesuai dengan rencana 

pembelajaran (RPP) yang telah disepakati sebelumnya oleh peneliti 

dan guru bidang studi. 

4.2.2 Hasil Peneliti Siklus I 

Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode Teams 

Games Tournament (TGT) ini dilaksanakan di SMK Nurul Ulum pada 

bulan Mei 2013. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, 

pada siklus yang pertama telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 

tanggal 21 mei 2013. siklus 1 dilaksanakan selama 4 jam pelajaran 

yang masing-masing pelajaran terdiri atas 45 menit. Hasil penelitian 

ini terdiri atas hasil tes dan hasil non tes. Hasil tes berupa hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan 

dengan menggunakan metode pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT). Hasil penelitian non tes berupa aktivitas siswa 
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melalui hasil observasi selama proses pembelajaran. Siklus I terdiri 

dari beberapa tahapan yaitu: 

 

 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan tindakan adalah semua rencana kegiatan dalam 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT). Berdasarkan kalaborasi yang akan 

dilakukan, tindakan dalam perencanaan peneliti terlebih dahulu 

menyusun silabus (lampiran 14) yang digunakan sebagai pedoman 

dalam pembelajaran, kemudian RPP (lampiran 13) disusun untuk 

masing-masing siklus, marancang pembelajaran dengan 

membentuk kelompokbelajar siswa, tiap kelompok terdiri dari 4 

siswa atau 5 siswa (lampiran 3), lembar observasi guru dan siswa 

(lampiran 28), merancang lembar soal untuk soal game, soal 

tournamen dan soal post test yang akan diberikan pada akhir siklus 

(lampiran 31). Guru memberitahukan kepada siswa terlebih dahulu 

untuk mempelajari  materi menyediakan bantuan kepada 

pelanggan di dalam dan di luar perusahaan sebelum pembelajaran 

dengan menggunakan merode pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dilaksanakan agar siswa tidak merasa kesulitan 

ketika nanti melakukan pembelajaran menggunakan metode Teams 

Games Tournament (TGT). 
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2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

e.  Siklus I pertemuan I 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus I pertemuan I yaitu 

pada hari kamis tanggal 23 Mei 2013.jumlah siswa yang hadir 

sebanyak 38 siswa. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti 

berperan sebagai observer dan guru sebagai guru yang 

menjelaskan materi dan mengatur jalannya pembelajaran. 

Pada kegiatan awal setelah guru memasuki kelas, guru 

membuka palajaran dan mengabsen siswa. Guru 

memberikanpengarahan kepada siswa dengan memberitahukan 

tujuan dan prosedur pembelajaran, dilanjutkan dengan 

menyampaikan media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam pembelajaran yaitu menggunakan media kartu game dan 

kartu turnamen. Sebelum memasuki materi guru terlebih dahulu 

memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa agar siswa 

semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Guru menjelaskan materi konsep-konsep layanan prima 

dan konsep-konsep pelanggan menyediakan bantuan kepada 

pelanggan di dalam dan di luar perusahaan dengan suara yang 

lantang dan sesekali dikelilingi dengan hal yang membuat siswa 

tertawa sehingga siswa tidak merasa jenuh dan ngantuk. Namun 

kondisi kelas tetap terkendali walau terkadang ada beberapa 

anak yang tidak bisa mengontrol tertawanya, dan langsung 
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ditegur oleh guru.Kemudian guru menjelaskan kembali 

materikonsep-konsep layanan prima dan konsep-konsep 

pelanggan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada yang belum jelas dengan materi yang telah 

disampaikan.Setelah guru selesai menjelaskan semua materi 

yang telah disampaikan, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang keseluruhan materi yang telah 

dijelaskan, kemudian guru memberikan post tes secara lisan dan 

dilanjutkan dengan memberikan tugas tentang materi konsep-

konsep layanan prima dan konsep-konsep pelanggan. 

f. Siklus I pertemuan 2 

Tindakan kelas siklus 1 pertemuan ke 2 dilaksanakan 

pada harijumat tanggal 24 Mei 2013. Jumlah siswa yang hadir 

adalah 38 siswa.Dalam pelaksanaan tindakan peneliti sebagai 

observer dan guru sebagai guru mata pelajaran yang 

menjelaskan materi dan mengatur jalannya pembelajaran. 

Pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan 

mengabsen siswa kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan menyampaikan 

media pembelajaran yang akan digunakan. 

Sebelum memasuki materi guru memberikan apersepsi 

dan motivasi kepada siswa dengan cara memberikan prites 

secara lisan. Selanjutnya guru memberikan pengarahan kepada 
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siswa model pembelajaran TGT. Kemudian guru membagi 

siswa dalam 8 kelompok, game dimainkan oleh salah satu 

perwakilan dari masing-masing tim yang berbeda. Pertanyaan 

pertama dipilih oleh guru dari beberapa kartu soal yang telah 

disediakan. Guru membacakan pertanyaan dalam kartu soal 

yang diterpilih. Kelompok yang sudah mengetahui jawaban 

dari kartu soal yang diberikan mengacungkan jari dan guru 

menunjuk salah satu kelompok yang berhak mendapatkan 

giliran untuk mempresentasikan jawaban di depan kelas yaitu 

kelompok pesain bisnis. Apabila jawaban benar siswa 

mendapatkan poin 20 dan berhak memilih kartu soal 

selanjutnya dan apabila jawaban salah siswa tidak pengurangan 

skor dan siswa yang lain mendapatkan kesempatan menjawab 

pertanyaan dengan ketentuan. Apabila jawaban benar 

mendapatkan poin 10 dan berhak memilih kartu soal 

berikutnya.Apabila dalam presentasi kedua siswa tidak berhasil 

menyelesaikan soal maka kesempatan memilih soal diserahkan 

kepada guru.Game selesai apabila waktu yang disediakan 

habis, siswa dengan skor tertinggi akan memperoleh 

penghargaan yang ditunjukkan untuk kelompoknya. 

Selanjutnya guru membagi siswa dalam meja turnamen, 

siswa ditemapatkan pada meja tertentu dalam satu meja terdiri 

dari 5-8 siswa dengan kemampuan yang sama tiap meja 
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turnamen mendapatkan kartu soal untuk dikerjakan oleh siswa 

secara individu. Dalam waktu yang bersamaan soal antara meja 

satu dengan meja lain berbeda waktu pengerjaan satu soal 4 

menit, setelah waktu habis dilanjutkan dengan mengoreksi 

jawaban soal dengan cara menukar jawaban antara siswa, skor 

yang tinggi siswa berhak menerima hadiah dari guru, turnamen 

selesai ketika waktu habis atau kartu soal turnamen habis. 

Diakhir pembelajaran guru meminta setiap kelompok 

mengumpulkan jawaban yang telah dikoreksi.Kemudian guru 

meminta siswa untuk mempresentasikan hasil dari permainan 

yang telah dilakukan.Setelah selesai memberikan tindakan, 

diadakan tes evaluasi siklus I. selanjutnya guru menutup 

pelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa agar 

lebih giat lagi dalam belajar. 

3. Pengamatan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru dan 

peneliti, hasil pengamatan siklus I dicatat dalam lembar observasi 

yang telah disiapkan. Pengamatan siklus I diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Data Hasil Tes 

Data hasil tes pada siklus I dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) pada materi menyediakan bantuan kepada 
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pelanggan di dalam dan di luar perusahaan nilai rata-rata 

diperoleh siswa adalah6,13 jumlah siswa yang tuntas sebanyak 

8 siswa atau 21,05%, sedangkan jumlah siswa yang belum 

tuntas 30 siswa atau 78,94% dengan nilai tertinggi 8,0 dan nilai 

terendah 5,5 

Tabel 4.1 

Hasil Belajar Siklus I 

 Post test siklus I 

Tuntas 8 

% tuntas 21,05% 

Belum tuntas 30 

% belum tuntas 78,94% 

     Sumber: data yang diolah, 2013 

 

 

b. Lembar Observasi Siswa 

Observasi siswa ditunjukkan pada pengamatan aspek 

afektif dan psikomotorik siswa. Pengkatagorian dalam hasil 

pengamatan tersebut sama dengan yang digunakan pada 

observasi guru. 

1. Pengamatan afektif siswa  

Table 4.2 

Pengamatan Efektif Siswa Siklus I 

No Aspek Pengamatan Nilai 

1. Kehadiran siswa dikelas 63,16% 

2. Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran 62,5% 

3. Tanggung jawab siswa terhadap tugas 

kelompok 

54,6% 

4. Tanggung jawab siswa terhadap tugas 

individu 

61,1% 

5. Kerjasama dalam kelompok 63,15% 

6. Keaktifan bertanya 59,2% 
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7. Keaktifan menyampaikan pendapat pada 

saat pelajaran 

59,2% 

 

Dalam pengamatan afektif siswa pada siklus I, 

kehadiran siswa di kelas mencapai presentase 63,16% dan 

masuk dalam kriteria baik, sedangkan untuk ketepatan 

waktu mencapai 62,5% dan masuk dalam kriteria baik. 

Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran mencapai 

presentase 54,6% dan masuk dalam kriteria cukup. 

Tanggung jawab siswa terhadap tugas kelompok mencapai 

presentase 61,1% dan masuk pada kriteria cukup, 

sedangkan tanggung jawab siswa terhadap tugas individu 

mencapai presentase 63,15% dan masuk dalam kriteria 

baik. Kerja sama dalam kelompok mencapai presentase 

59,2% dan masuk pada kriteria cukup. Untuk keaktifan 

bertanya mencapai presentase59,2% dan masuk kriteria 

cukup.  

Secara keseluruhan pada hasil pengamatan afektif 

siswa sebesar 60,41% dan masuk dalam kriteria cukup. 

Tabel 4.3 

Kreteria Deskriptif Presentase Afektif Siswa 

Secara Komulatif Siklus I 

Interval Kreteria 

81,25% < % ≤ 100% Baik Sekali 

62,50% < % ≤ 81,25% Baik 

43,75% < % ≤ 62,50% Cukup 

25% < % ≤ 43,75% Kurang 
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2. Pengamatan psikomotorik siswa 

Tabel 4.4 

Pengamatan Psikomotorik Siswa Siklus I 

No Aspek Pengamatan Nilai 

1. Persiapan alat dan bahan 61,8% 

2. Keterampilan menggunakan alat 63,1% 

3. Penguasaan materi 59,8% 

4. Kerjasama kelompok 96,1% 

5. Mengkomunikasikan hasil permainan 61,1% 

6. Menarik kesimpulan 60,5% 

 

Pengataman psikomotorik siswa dalam siklus I ini 

meliputi menyiapkan alat dan bahan permainan secara 

benar sebesar 61,8% dan masuk kriteria cukup, 

menyiapkan alat dan bahan permainan secara tepat sebesar 

63,1% dan masuk kriteria baik, menyiapkan alat dan bahan 

permainan secara tepat sebesar 59,8% dan masuk kriteria 

cukup, menyiapkan alat dan bahan pemainan secara teliti 

sebesar96,1% dan masuk kriteria baik sekali. Untuk 

kemampuan melakukan permainan sebesar 61,1% dan 

masuk kriteria cukup. Sedangkan kemampuan siswa 

mengkomunikasikan hasil permainan di depan kelas 

sebesar 60,5% dan masuk dalam katagori cukup.secara 

keseluruhan pada hasil pengamatan psikomotorik 

sebesar67,0% dan masuk dalam kriteria baik. 

Untuk kriteria aktivitas siswa dengan menggunakan 

deskriptif presentase, digunakan criteria sebagai berikut: 
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Tabel 4.5Kreteria Deskiptif Presentase Aktivitas Siswa 

Secara Komulatif 

Interval Kriteria 

81,25% < % ≤ 100% Baik Sekali 

62,50% < % ≤ 81,25% Baik 

43,75% < % ≤ 62,50% Cukup 

25% < % ≤ 43,75% Kurang 

 

3. Lembar Observasi Guru 

Observasi guru dilakukan dengan pengamatan pada 

pelaksanaan pengelolaan proses belajar mengajar di kelas 

yang dalam penelitian ini di bagi menjadi 5 aspek. 

Penentuan skor untuk masing-masing kriteria tersebut 

adalah skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk 

kriteria baik, skor 2 untuk kriteria cukup, skor 2 untuk 

kriteria kurang baik dan skor 1 untuk kriteria sangat tidak 

baik. 

Berdasarkan skor tersebut dilihat di (lampiran 27), 

dapat diketahui pelaksanaan siklus I sebagai berikut: 

kemampuan guru dalam pengelolaan waktu pembelajaran 

mencapai masuk kriteria baik.Artinya kemampuan guru 

dalam pengelolaan waktu pembelajaran sudah sangat baik. 

Sedangkan kemampuan guru dalam menyiapkan semua 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai, membentuk siswa 

menjadi kelompok-kelompok belajar, memberikan 

informasi/mendiskusikan bersama siswa materi pelajaran 

yang akan disampaikan, memberikan kesempatan siswa 
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untuk bertanya/berpendapat, memberi waktu tunggu untuk 

menjawab pertanyaan, membantu kesulitan siswa, 

memberiakan tugas untuk pertemuan berikutnya, masuk 

dalam kriteria baik. Artinya kemampuan guru dalam 

menyiapkan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai, 

membentuk siswa menjadi kelompok - kelompok belajar, 

memberikan informasi/mendiskusikan bersama siswa 

materi pelajaran yang akan disampaikan, memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya/berpendapat, memberi 

waktu tunggu untuk menjawab pertanyaan, membantu 

kesulitan siswa, memberikan tugas untuk pertemuan 

berikutnya sudah bisa dikatakan baik. Kemudian untuk 

kemampuan guru dalam menyiapkan alat, bahan dan media 

pembelajaran yang diperlukan, menumbuhkan interaksi 

antar siswa waktu penyelesaian tugas kelompok, motivasi 

siswa untuk bertanya/berpendapat, membimbing siswa 

untuk aktif berdiskusi, memberikan penghargaan atas upaya 

atau hasil belajar individu maupun kelompok, masuk dalam 

criteria baik. Artinya kemampuan guru dalam menyiapkan 

alat, bahan dan media pembelajaran yang diperlukan, 

menumbuhkan interaksi antar siswa waktu penyelesaian 

tugas kelompok, memotivasi siswa untuk 

bertanya/berpendapat, membimbing siswa untuk aktif 
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berdiskusi, memberikan penghargaan atas upaya atau hasil 

belajar individu maupun kelompok sudah bisa dikatakan 

cukup baik. Dan kemampuan guru dalam mengajukan 

pertanyaan pada seluruh siswa, membimbing siswa 

menyimpulkan materi, masuk dalam kriteria cukup.Artinya 

kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan pada 

seluruh siswa, membimbing siswa menyimpulkan materi 

masih bisa dikatakan kurang. 

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Kompetensi Guru Siklus I 

No. Aspek Pengamatan Skor 

1 2 3 4 

1. Kemampuan guru dalam pengelolaan 

waktu pembelajaran 

  V  

2. Kemampuan guru dalam menyiapkan 

semua tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai 

  V  

3. Memberikan tugas untuk pertemuan 

berikutnya 

 V   

4. Memberikan penghargaan atas upaya 

atau hasil belajar individu maupun 

kelompok 

  V  

5. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi 

 V   

 

      Sumber: Data yang diolah, 2013 

 

Secara keseluruahn pada hasil observasi kompetensi guru 

pada siklus I masuk dalam kriteria baik. 

4. Refleksi 

Siklus I merupakan siklus awal, kegiatan proses belajar 

mengajar belum bisa dikatakan berhasil karena ketuntasan klasikal 

yang diperoleh siswa masih kurang dari 85%. Artinya masih ada 
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banyak siswa yang belum tuntas.Refleksi tindakan kelas siklus I 

dilakukan setelah pelaksanaan tindakan siklus I telah dilaksanakan. 

Dari kegiatan refleksi ini, diperoleh beberapa hal yang perlu di 

perbaiki pada siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran  Teams Games Tournament (TGT) perlu 

dilakukan penyempurnaan. Hal ini dilakukan karena 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) baru pertama kali digunakan 

dalam pembelajaran dan siswa masih bingung dengan cara 

permainannya. 

b. Sebagian siswa masih terbawa dengan pola belajar secara 

individu sehingga aktivitas kelompok masih kurang baik. 

c. Berdasarkan hasil evalusi akhir siklus I diperoleh rata-rata nilai 

sebesar 6,13dengan ketuntasan klasikal21,05%. 

d. Secara garis besar pelaksanaan siklis I berlangsung dengan 

cukup baik. Akan tetapi dengan standar pencapaian kognitif 

sekurang-kurangnya 65% belum terpenuhi, maka perlu diulang 

kembali untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pada siklus 

I agar mencapaian ketuntasan belajar pada siklus berikutnya. 

4.2.3 Tindakan Kelas Siklus II 

Pada siklus II ini dibahas materi tentang memahami kode etik 

dan aspek hukum dalam kegiatan kehumasan.Siklus ini dilaksanakan 
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2 kali pertemuan, tiap pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran yang 

masing-masing 45 menit.Berbagai data yang diperoleh dari 

pelaksanaan siklus II adalah data hasil belajar siswa (nilai kognitif 

siswa berdasarkan post test pada akhir siklus), data pengamatan guru 

dalam pengelolaan proses belajar mengajar dikelas, data pengamatan 

efektif siswa, data pengamatan psikomotorik siswa, dan hasil 

pelaksanaan game dan turnamen, dan data tentang angket tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran pada akhir siklus. Siklus II terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu: 

1. Perencanan (Planning) 

Berdasarkan refleksi dari siklus I, maka pada siklus II 

diadakan perbaikan. Guru lebih sering mengajukan pertanyaan 

kepada seluruh siswa dan membimbing siswa menyimpulkan 

materi. Selain itu guru juga lebih meningkatkan kemampuan 

dalam menyiapkan alat, bahan dan media pembelajaran yang 

diperlukan, menumbuhkan interaksi antar siswa untuk 

bertanya/berpendapat, membimbing siswa untuk aktif berdiskusi 

dan memberikan penghargaan atas upaya atau hasil belajar 

kelompok. 

2. Pelaksanaan  Tindakan (Acting) 

a. Siklus II pertemuan I  

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II pertemuan I yaitu 

pada hari kamis tanggal 30 Mei 2013.Jumlah siswa yang 
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hadir 38 siswa.Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti 

berperan sebagai observer dan guru mata pelajaran yang 

menjelaskan materi dan mengatur jalannya pembelajaran. 

Pada kegiatan awal setelah guru memasuki kelas, guru 

membuka palajaran dan mengabsen siswa. Guru memberikan 

acuan kepada siswa dengan memberitahukan tujuan dan 

prosedur pembelajaran. Dilanjutkan dengan menyampaikan 

media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode 

pembelajaran Teams Games Tournamen (TGT). Sebelum 

memasuki materi guru terlebih dahulu memberikan apersepsi 

dan motivasi kepada siswa agar siswa semangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Guru mengingatkan kembali materi 

yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu dengan 

memberikan pertanyaan secara lisan kepada siswa, kemudian 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Guru menerangkan materi tentang memahami kode etik dan 

aspek hukum dalam kegiatan kehumasan. Terakhir guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang telah disampaikan. 

Guru memberikan soal latihan kepada siswa, 

dilanjutkan membahas soal tersebut, kemudian guru 

menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Pembelajaran 
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diakhiri dengan memberikan motivasi kepada siswa agar 

belajar lebih giat dan mempelajari materi memahami kode 

etik dan aspek hukum dalam kegiatan kehumasan untuk 

memudahkan mereka dalam memainkan game dan turnamen 

pada pertemuan yang akan datang 

b. Siklus II pertemuan II 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II pertemuan 2 

dilakukan pada harijumat tanggal 31 Mei 2013.jumlah siswa 

yang hadir sebanyak 38 siswa. Dalam pelaksanaan tindakan, 

peneliti sebagai observer sedangkan guru sebagai guru mata 

pelajaran yang menjelaskan materi dan mengatur jalannya 

pembelajaran. Pada kegiatan awal setelah guru memasuki 

ruangan, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

Pada pelaksanaan tindakan kelas terlebih dahulu guru 

mengabsen siswa yang kemudian dilanjutkan dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, guru 

menyampaikan media pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu menggunkan metode pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT). Guru memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan 

sungguh-sungguh. 
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Berdasarkan refleksi dari siklus I, maka pada siklus II 

diadakan perbaikan. Guru lebih sering mengajukan 

pertanyaaan kepada seluruh siswa dan membimbing siswa 

menyimpulkan materi, selain itu guru juga lebih 

mengingatkan kemampuan dalam menyiapkan alat, bahan 

dan media pembelajaran yang diperlukan, menumbuhkan 

interaksi antar siswa waktu penyelesaian tugas kelompok, 

memotivasi siswa untuk bertanya/berpendapat, membimbing 

siswa untuk aktif berdiskusi, memberikan penghargaan atas 

upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok. 

Kegiatan selanjutnya yaitu guru meminta siswa untuk 

bergabung dengan kelompoknya, kelompok berdasarkan 

kelompok yang sudah ditentukan pada siklus I.Siswa diajak 

untuk melaksanakan model pembelajaran TGT yaitu 

permainan. Kelompok yang sudah dibagi pada pertemuaan 

sebelumnyaakan menjadi kelompok dalam permainan 

tersebut. 
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Gambar 4.1 

Pelaksanaan Game 

 

Permainan ini hampir sama dengan permainan kuis, 

dengan menggunakan media kartu pertanyaan. Game 

dimainkan oleh salah satu perwakilan dari masing-masing 

tim yang berbeda. Pertanyaan pertama dipilih oleh guru dari 

beberapa kartu soal yang telah disediakan, guru membacakan 

pertanyaan dalam kartu soal yang dipilih, siswa yang sudah 

mendapatkan jawaban dari soal yang diberikan 

mengacungkan jari dan guru menentukan siapa yang berhak 

mendapatkan giliran untuk mempresentasikan jawaban di 

depan kelas. Apabila jawaban benar siswa mendapatkan poin 

20 dan memilih kartu soal selanjutnya. Apabila jawaban 

salah siswa tidak terkena pengurangan skor dan siswa yang 

lain mendapatkan kesempatan menjawab pertanyan dengan 

ketentuan, apabila jawaban benar mendapatkan point 10 dan 

berhak memilih kartu soal berikutnya, apabila dalam 

presentasi kedua siswa tidak berhasil menyelesaikan soal 

maka kesempatan memilih soal diserahkan kepada guru, 

game selesai apabila waktu yang disediakan habis. 

Siswa dengan skor tertinggi akan memperoleh 

penghargaan yang ditujukan untuk kelompoknya. Anggota 

kelompok yang akan mewakili kelompoknya dalam game 

wajib mengerjakan soal-soal yang telah dibacakan dalam 
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game untuk dikerjakan secara kelompok dan dikumpulkan 

sebagai laporan kelompok. 

Kegiatan selanjutnya diadakan tournamen, saat 

melakukan turnamen siswa sangat tertarik dan berpartisispasi 

aktif dalam pembelajaran ini hal ini terjadi karena 

lingkungan yang mendukung. 

 

Gambar 4.2 

Pelaksanaan Turnamen 

 

Siswa ditempatkan pada meja turnamen. Dalam satu 

meja terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang sama, 

tiap meja turnamen mendapatkan kartu soal untuk dikerjakan 

oleh siswa secara individu dalam waktu yang bersamaan. 

Soal antara meja satu dengan meja lain berbeda. Waktu 

pengerjaan satu soal 5 menit, setelah waktu habis dilanjutkan 

dengan mengoreksi jawaban soal dengan cara menukar 

jawaban antar siswa pada siswa. Skor yang tinggi, siswa 
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berhak menerima hadiah dari guru.Setelah melakukan game 

dan turnemen yang terahir diadakan post tes. 

3. Pengamatan  

Hasil pengamatan pada siklus II dicatat dalam lembar 

observasi yang telah disiapkan. Pengamatan siklus II diperoleh 

dari hasil sebagai berikut: 

 

a. Data Hasil Tes 

Pada siklus II, nilai rata-rata siswa menjadi 8,2 dan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 35 atau 92,11%. 

Sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas sebanyak 3 siswa 

atau 7,89%. angka ini menunjukkan peningkatkan 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada siklus I. pada 

siklus II ini juga indikator dalam penelitian sudah tercapai, 

karena presentase sudah mencapai 85%. 

Tabel 4.7 

Hasil Belajar Siklus II 

 Post Tes siklus 

I 

Post tes siklus II 

Tuntas 8 35 

% tuntas 21,05% 92,11% 

Belum Tuntas 30 3 

% belum tuntas 78,94% 7,89% 

 

b. Lembar Observasi Guru 

Pada siklus II, kemampuan guru dalam pengelolaan 

waktu pembelajarandengan katagori cukup, artinya guru 
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sudah mampu mengajukan pertanyaan pada seluruh siswa 

dengan baik.Sedangkan kemampuan guru dalam menyiapkan 

semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai dengan katagori 

sangat baik.Artinya guru sudah mampu membimbing siswa 

menyimpulkan materi dengan baik. Selain kedua kemampuan 

tersebut kemampuan guru juga mengalami peningkatan 

dalam hal menyiapkan semua tujuan pelajaran yang ingin 

dicapai, menyiapkan alat, bahan dan media pembelajaran 

yang diperlukan, memberikan informasi/mendiskusikan 

bersama siswa  materi pelajaran yang akan disampaikan, 

memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya/berpendapat,memberi waktu tunggu untuk 

menjawab pertanyaan, membantu kesulitan siswa 

membimbing siswa untuk aktif berdiskusi, pengelolaan 

waktu pembelajaran, memberikan penghargaan atas upaya 

atau hasil belajar individu maupun kelompok, memberikan 

tugas untuk pertemuan berikutnya. Daftar hasil observasi 

guru siklus II sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi Kompetensi Guru Siklus II 

No. Aspek Pengamatan Skor 

1 2 3 4 

1. Kemampuan guru dalam 

pengelolaan waktu 

pembelajaran 

 V   

2. Kemampuan guru dalam 

menyiapkan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai 

   V 
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3. Memberikan tugas untuk 

pertemuan berikutnya 

  V  

4. Memberikan penghargaan atas 

upaya atau hasil belajar individu 

maupun kelompok 

   V 

5. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

 V   

 

     Sumber: Data yang diolah, 2013 

Secara keseluruhan hasil observasi kompetensi guru 

dengan kriteria sangat baik. 

c. Lembar Observasi Siswa 

Pada siklus II, pengamatan afektif maupun 

psikomotorik siswa juga mengalami peningkatan. 

 

 

1. Pengamatan afektif siswa 

Tabel 4.9 

Pengamatan Efektif Siswa Siklus I 

No Aspek Pengamatan Nilai 

1. Kehadiran siswa dikelas 69,74% 

2. Perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran 68,42% 

3. Tanggung jawab siswa terhadap tugas 

kelompok 

69,08% 

4. Tanggung jawab siswa terhadap tugas 

individu 

63,16% 

5. Kerjasama dalam kelompok 63,15% 

6. Keaktifan bertanya 59,87% 

7. Keaktifan menyampaikan pendapat pada 

saat pelajaran 

59,21% 

 

Dalam pengamatan afektif siswa pada siklus II, 

kehadiran siswa di kelas mencapai presentase 69,74% 

dan masuk criteria baik, Perhatian siswa dalam mengikuti 
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pelajaran mencapai presentase 68,42% dan masuk dalam 

kriteria baik. Tanggung jawab siswa terhadap tugas 

kelompok mencapai presentase 69,08% dan masuk pada 

kreteria baik, sedangkan tanggung jawab siswa terhadap 

tugas individu mencapai presentase 63,15%dan masuk 

dalam kriteria baik. Kerjasama dalam kelompok 

mencapai prosentase 63,15% dan masuk pada kriteria 

baik. Untuk keaktifan bertanya mencapai presentase 

59,87% dan masuk dalam kriteria baik. Sedangkan untuk 

keaktifan menyampaikan pendapat pada saat pelajaran 

mencapai 59,21% dan masuk pada kriteria cukup baik. 

Secara keseluruhan pada hasil pengamatan afektif 

sebesar64,66% dan masuk kriteria baik. 

 

Tabel 4.10 

Kreteria Deskriptif Presentase Afektif Siswa 

Secara Komulatif Siklus I 

Interval Kreteria 

81,25% < % ≤ 100% Baik Sekali 

62,50% < % ≤ 81,25% Baik 

43,75% < % ≤ 62,50% Cukup 

25% < % ≤ 43,75% Kurang 

 

2. Pengamatan psikomotorik siswa 

Tabel 4.11 

Pengamatan Psikomotorik Siswa Siklus I 

No Aspek Pengamatan Nilai 

1. Persiapan alat dan bahan 64,47% 

2. Keterampilan menggunakan alat 63,81% 

3. Penguasaan materi 61,84% 
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4. Kerjasama kelompok 66,45% 

5. Mengkomunikasikan hasil permainan 65,78% 

6. Menarik kesimpulan 61,18% 

 

Pengamatan psikomotorik siswa dalam siklus II ini 

meliputi menyiapkan alat dan bahan permainan secara 

benar sebesar 64,47% dan masuk kriteria baik, 

keterampilan menggunakan alat63,81% dan masuk 

kriteria baik. Penguasaan materi sebesar 61,84% dan 

masuk kriteria baik.Kerjasama kelompok sebesar 66,45% 

dan masuk kriteria baik, mengkomunikasikan hasil 

permainan sebesar 65,78% masuk kreteria baik. 

Sedangkan siswa menarik kesimpulan sebesar 61,18% 

dan masuk dalam katagori baik. 

Secara keseluruhan pada hasil pengamatan 

psikomotorik sebesar 63,9% dan masuk dalam baik. 

Tabel 4.12 

Kreteria Deskriptif Presentase Afektif Siswa 

Secara Komulatif Siklus I 

Interval Kreteria 

81,25% < % ≤ 100% Baik Sekali 

62,50% < % ≤ 81,25% Baik 

43,75% < % ≤ 62,50% Cukup 

25% < % ≤ 43,75% Kurang 

 

4. Refleksi 

Refleksi tindakan kelas siklus II dilakukan setelah 

pelaksanaan tindakan siklus II selesai dilakukan. Berdasarkan 

hasil observasi tindakan kelas siklus II dapat diketahui bahwa: 
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a. Guru sudah terampil dalam penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Teams Games Tournament (TGT). 

b. Peran guru dalam pembelajaran sudah baik, entah menjadi 

pembimbing, fasilitator dan motivator. 

c. Siswa semakin semangat dalam melaksanakan permainan 

yang telah diterapkan pada model pembelajaran TGT. 

d. Siswa tidak lagi menghafal tetapi juga sudah bisa memahami 

pelajaran. 

e. Siswa dapat mengerjakan tugas dengan baik dan mampu 

bekerja sama dalam kelompok. 

4.3 Pembahasan 

Pembelajaran sering terjadi kegagalan komunikasi, artinya 

materi pelajaran atau pesan yang disampaikan guru tidak dapat diterima 

oleh siswa dengan optimal (Sanjaya, 2011:162).Untuk itu agar pesan 

atau materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima siswa dengan 

baik maka guru harus dapat menyusun setrategi pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran, salah satunya dengan 

menggunakan media pembelajaran Teams Games Tournament (TGT). 

TGT merupakan model pembelajaran kooperatif yang belum 

pernah diterapkan di SMK Nurul Ulum Lebaksiu, khususnya pada mata 

pelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan. Secara umum 

proses pembelajaran yang berlangsung pada setiap siklus berjalan 
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dengan baik. Semua tahapan yang ada dalam pembelajaran kooperatif 

tipe TGT sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun belum sempurna. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk mata 

pelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan pada siklus I, pada 

dasarnya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tahapan yang 

ditentukan dalam TGT. Siklus I ini dilaksanakan 4 jam pelajaran (4 x 

45 menit). Guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan 

sekenario pembelajaran yang telah disepakati sebelumnya. Sebelum 

mulai pembelajaran, guru terlebih dahulu memberikan gambaran 

tentang model pembelajaran TGT kepada siswa, menjelaskan materi 

konsep pelayanan prima dan konsep harapan pelanggan kemudian guru 

membagikan kelompok.Satu kelompok 4-5 siswa yang terdiri dari 8 

kelompok, dalam pelaksanaan kerja kelompok. Guru tetap memberikan 

arahan dan membentu kesulitan yang dialami siswa.Setelah selesai 

siswa diarahkan untuk melakukan turnamen. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dapat diketahui 

bahwa penggunakan metode pembelajaran Teams Games 

Tournamen(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Dan hal ini 

dapat diketahui dari hasil penelitian tiap masing-masing 

siklus.Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Pada siklus I yang telah 

dilaksanakan diperoleh data bahwa siswa yang tidak tuntas dalam 

pembelajaran kognitif sebanyak 30 siswa atau 78,94%  dan sisanya 8 

siswa atau 21,05% mengalami ketuntasan belajar. Menurut Mulyasa 
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(2009:23) standar pencapaian ketuntasan belajar sekurang-kurangnya 

85% dari keseluruhan.Pada siklus I hasil belajar kognitif yang dicapai 

belum mencukupi standar yang telah ditentukan dan masih harus 

dilakukan perbaikan, terutama pada media yang masih asing baik bagi 

guru maupun siswa. 

Pada siklus II, pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran TGT semakin meningkat yang dilihat dari siswa yang 

semakin semangat mempelajari materi. Hasil belajar kognitif siswa 

pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 35 siswa atau 92,11% 

mengalami ketuntasan dan 3 siswa yang belum tuntas, aktivitas siswa 

meningkat sebanyak 85%. Dengan semangat yang tinggi dan perhatian 

dalam pembelajaran maka hasil yang dicapai menjadi baik dan 

pembelajaran dikatakan berhasil, karena 92,11% sudah mencapai 

standar ketuntasan belajar minimal yaitu ≥ 75. Pembelajaran tindakan 

kelas siklus II lebih baik dibandingkan dengan tindakan kelas pada 

pembelajaran siswa siklus I. 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran TGT, hasil 

belajar dan aktivitas siswa mengalami peningkatan.Mulai dari sebelum 

tindakan kelas dilakukan (pra siklus) hingga siklus II terjadi 

peningkatan hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran kooperetif Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan proses belajar siswa 

karena siswa lebih tertantang dan mendapatkan pengalaman 

langsung serta memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat 

dan ketertiban belajar dibandingkan dengan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

2. Model pembelajaran kooperatif TGT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran kerjasama dengan kolega dan 

pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada siklus 11 

yaitu nilai rata-rata 8,2 dengan ketuntasan klasikal 92,11%. Hasil 

belajar kognitif pada siklus II sudah mencapai indikator yang telah 

ditentukan yaitu siswa yang memperoleh nilai ≥ 71 sebanyak 

≥85% dari jumlah siswa. 
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4.2 Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya kejujuran siswa dapat ditingkatkan dalam 

pembelajaran Teams Games Tournamen terutama pada permainan 

kartu soal pada saat pembelajaran. 

2. Hendaknya guru menggunakan metode pembelajaran yang 

berfariasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. 
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Lampiran 1 

 

Daftar nilai Ulangan Harian Kelas X AP Mata Pelajaran Kerjasama dengan 

kolega dan pelanggan 

No Nama Siswa Nilai 

1. Aditya Novitasari 65 

2. Alfia Saraswati 55 

3. Bella Anugrah Putri 65 

4. Darsiti 60 

5. Desi Alis Tiana 75 

6. Diana Putri 65 

7. Dyan Dwi Nurrizki 65 

8. Fita Indriyani 55 

9. Fitri Nur Rafidah 50 

10. Fitriyani 55 

11. Ikhsan Bahtiyar 65 

12. Irma Ayu Pertiwi 65 

13. Karlina 50 

14. Kartika 55 

15. Khumaeni 70 

16. Komala Dewi 45 

17. M Faiq Fahrurozi 75 

18. Mahdalena 55 

19. Marisa Yuliani 60 

20. Nova Mujiarti 55 

21. Nunung Khumaeroh 40 

22. Nur Hayati 45 

23. Nur Widiyanti 75 

24. Nurjiyan 50 

25. Nurmawati 50 

26. Nurul Atiqohtul Faizah 45 

27. Ratih Nur Janah 40 

28. Reni Rahmawati 65 

29. Rina Diyanti 50 

30. Rishma Suswanti H 55 

31. Septiyana Dewi 75 

32. Siti Nur KHolipah 80 

33. Siti Rohayatun 65 

34. Sri Wijiyanti 75 

35. Sulasmi 65 

36. Susilawati 60 

37. Wulan Gita Santika 60 

38. Yuli Rahmawati 55 
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Lampiran 2 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Bekerja Sama dengan Kolega dan Pelanggan 

Pokok Bahasan           :Menyediakan Bantuan kepada Pelanggan di dalam 

dan di Luar  Perusahaan  

Sekolah  : SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

Alokasi Waktu : 40  menit 

Pokok Soal  : Pilihan Ganda 

No Indikator Aspek Yang dikur Nomor Soal 

C1(20%) C2(50%) C3(30%) 

1 Kebutuhan-

kebutuhan dan 

harapan 

pelanggan, 

termasuk di 

dalamnya 

kebutuhan 

khusus, 

diidentifikasi 

secara benar 

dan produk 

serta pelayanan 

di berikan 

secara tepat 

1 0 0 3,6,7,10,18,24,25 

,26,27,28,29,30,33 

36,37 

2 Semua 

komunikasi 

dengan 

pelanggan 

dilakukan 

secara ramah 

tamah dan 

sopan 

0 0 1 5,8,9,16,31,34,35 

3 Semua 

kebutuhan dan 

permintaan 

yang layak dari 

pelanggan 

dipenuhi 

0 1 0 4,12,13,17,39 
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didalam jangka 

waktu yang 

tepat diterima 

sesuai tanggal 

waktu 

perusahaan 

4 Kesempatan 

untuk 

mempertinggi 

kualitas 

pelayanan 

diidentifikasi 

dan diambil 

bila mana 

memungkinkan 

0 1 0 1,2,11,14,15,19, 

20,21,38 

5 Keluhan 

pelanggan 

ditangani 

secara 

sungguh-

sungguh peka 

dan sopan  

0 0 1 16,31,32 

6 Keluhan 

diserahkan 

kepada orang 

yang tepat 

untuk 

ditindaklanjuti 

sesuai dengan 

tingkat 

tanggung jawab 

individu 

0 1 1 22,23 

Keterangan: 

C1   : Ingatan 

C2   : Pemahaman 

C3   : Aplikasi 

Jumlah Skor Soal : 40 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP SIKLUS I) 

 

Nama Sekolah : SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

Mata Pelajaran : Kerjasama dengan kolega dan Pelanggan 

Kelas / Semester : XI / 2 

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit  

 

A. Standar Kompetensi  

Mampu menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dengan kolega dan 

pelanggan. 

 

B. Kompetensi Dasar  

Menyediakan bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar organisasi 

atau perusahaaan. 
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C. Indikator 

a. Kognitif 

• Mendiskripsikan pengertian pelanggan 

• Mendeskripsikan tipe-tipe pelanggan 

• Mendefinisikan pengertian pelayanan prima 

• Mengidentifikasi unsur-unsur pelayanan prima 

b. Psikomotor 

• Mengidentifikasi pengertian pelanggan internal dan eksternal 

• Mengidentifikasi antara pelanggan pria, wanita, remaja dan usia lanjut 

• Mengidentifikasi pengertian pelayanan prima 

• Mengidentifikasi unsur-unsur kualitas pelayanan prima. 

c. Afektif 

a. Karakter  

Jujur, peduli, tanggung jawab, bekerja sama, jiwa sosial, percaya 

diri, terbuka, dan mendengarkan pendapat teman dalam 

pembelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan 

 b. Keterampilan sosial 

Bertanya, memberikan pendapat, menjadi pendengar yang baik, 

berkomunikasi dalam pembelajaran kerjasama dengan kolega dan 

pelanggan  

 

D. Tujuan Pembelajaran : 

a. Kognitif 

• Siswa dapat menjelaskan arti pelanggan 

• Siswa dapat mengindentifikasi antara pelanggan pria, wanita dan usia 

lanjut 

• Siswa dapat menjelaskan arti pelayanan prima 

• Siswa dapat menahami unsur-unsur pelayanan prima 

b. Psikomotor 
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• Siswa mampu menjelaskan arti pelanggan 

• Siswa mampu mengidentifikasi antara pelanggan pria, wanita dan usia 

lanjut 

• Sisiwa mampu menjelaskan arti pelayananprima 

• Siswa mampu memahami unsure-unsur pelayanan prima 

c. Afektif 

• Karakter  

Perilaku jujur, peduli, tanggung jawab, bekerjasama, jiwa 

sosial,percaya diri, terbuka, dan mendengarkan pendapat teman 

dalam pembelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan 

• Keterampilan sosial 

Menunjukkan aktivitas sosial meliputi: bertanya, memberikan 

pendapat, memperhatikan pendapat teman, berkomunikasi dengan 

baik dalam pembelajaran kerjasama dengan kolega dan pelanggan. 

 

E. Materi Ajar 

1. pengertian pelanggan 

2. menjelaskan tipe-tipe pelanggan 

4. pengertian pelayanan prima 

5. unsure-unsur pelayanan prima 

 

 

 

F. Metode Pengajaran: 

a. Ceramah bervariasi  

b. Permainan 

c. Diskusi 

d. Tugas 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Guru Alokasi Waktu 
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1.  Pendahuluan 

 Guru membuka pelajaran. 

 Apresiasi dan pemberian motivasi oleh 

guru kepada siswa. 

 Guru mengaitkan materi yang akan 

dibahas dengan kehidupan sehari-hari 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menyajikan materi tentang 

pengertian pengertian pelanggan, tipe-

tipe pelnggan serta pengertian layanan 

prima dan unsure-unsur layanan prima. 

 Guru membagi kelas dalam beberapa 

kelompok kecil. masing-masing terdiri 

dari 4-5 siswa. 

 Guru menjelaskan kelompok, tanggung 

jawab kelompok, setiap kelompok harus 

bekerja sama dengan baik, saling 

membantu dan berbagi tugas serta saling 

menghargai kelompok lain. 

 Guru menjelaskan aturan main turnamen 

TGT, dengan membagi siswa dalam 

kelompok yang homogeny berdasarkan 

kemampuan akademik. 

 Guru mengawasi jalannya turnamen 

 Guru memberi tes tertulis untuk 

mrngevaluasi hasil belajar selama proses 

pembelajaran langsung. 

60 menit 

3. Penutup 

 Guru mengumpulkan tugas kelompok  

dan membimbing untuk membuat 

10 menit 
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simpulan dari materi yang telah 

disampaikan. 

 Guru memberikan soal. 

 Guru menutup pelajaran. 

 

 

H. Media Sumber Belajar 

a. Media Pembelajaran 

• Guru  

• Alat tulis lengkap 

b. Sumber pembelajaran 

• Honiarti, Euis. 2004. Mengaplikasikan Ketrampilan Dasar 

Komunikasi SMK. Bandung: CV. Armico 

• Endang Sri dan Mulyani Sri. 2006. Bekerja Sama dengan Kolega 

dan Pelanggan. Jakarta: Erlangga 

• Buku-buku yang relevan dengan materi. 

 

I. Perangkat penilaian 

Aspek yang dinilai: 

1. Ranah Kognitif 

Prosedur  : tes tulis 

Jenis tagihan : Tournament 

Bentuk tagihan :  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  :  

Jenis tagihan : 

Bentuk Tagihan : angket afektif siswa 
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3. Ranah Psikomotorik 

Prosedur  : observasi langsung 

Jenis tagihan : 

Bentuk tagihan : lembar observasi 

 

 

 

        Lebaksiu,   Mei 

2013 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

  

      

M. Pahing Riyadi, S.Pd     Wiwit Putri 

Maulida        

 NIM. 7101409198     
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Soal 

1. Jelaskan pengertian definisi pelanggan dan pelayanan prima ? 

2. Sebutkan dan jelaskan dua macam pelanggan secara umum ? 

3. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe pelanggan ? 

4. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan service 

excellence ? 

5. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan terdapat empat 

karateristik pelayanan prima. Sebutkan empat kareteristik tersebut….. 

 

Kunci jawaban 

1. Pelanggan adalah seseorang atau lembaga yang menjadi anggota  

(member) dari sebuah kegiatan komersial, yang 

dibuktikan dengan kartu anggota tanpa membayar 

keanggotaan. 

Pelayanan prima yaitu suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan. 

2. Pelanggan secara umum dapat dikelompokan menjadi dua macam, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pelanggan internal  

Pelanggan internal adalah pelanggan yang berasal dari dalam 

perusahaan yang menjadi pelanggan dari produk yang dihasilkan 

oleh mereka sendiri  

b. Pelanggan eksternal 

Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang berasal dari luar 

perusahaan yang membeli atau menerima barang/jasa yang di 

hasilkan oleh perusahaan. 

3. Tipe-tipe palanggan yaitu: 

a. Pelanggan pria, mempunyi cirri-ciri sebagai berikut: 

1). Mudah dipengaruhi bujukan petugas pelayanan 
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2).  Mudah terpengaruh oleh penjelasan dan argumentasi yang 

objektif 

3).  Kurang sabar dalam memilih barang yang ditawarkan 

b. Pelanggan wanita mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

1). Tidak mudah terpengaruh penjelasan dan bujukan petugas 

pelayanan 

2) mudah menerima pandangan dan pendapat orang lain 

3). Sangat bertele-tele dalam memilih barang  

 

 

c. Pelanggan remaja mempuyai cirri-ciri sebagai berikut: 

1) Seleranya sangat modis dalam memilih barang. 

2) Mudah terpengaruh bujukan petugas. 

3) Mudah terpengaruh tayanagn iklan yang menarik 

d. Pelanggan usia lanjut mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

1). Bersikap ramah. 

2). Sulit berpengaruh bujuk rayu petugas. 

3). Sudah mantap dlam memilih barang yang diinginkan  

e. Pelanggan anak-anak mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

1). Tidak pernah diam 

2). Mudah berpengaruh bujuk rayu 

3). Umumnya suka bermain-main 

4. Hal-hal yang perlu diperhatiakan untuk mewujudkan service 

excellence, yaitu: 

a. Penampilan menarik 

b. Menonjolkan sikap yang ramah, penuh perhatian 

c. Menonjolkan kemampuan 

d. Tindakan dan tanggung jawab yang baik, dan 

e. terkoordinasi 

5. empat karateristik pelayanan prima yaitu: 

a. mudah dan cepat 
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b. keterbukaan 

c. perhatikan kepada kebutuhan  

d. keakraban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor penilaian 

SOAL NO SKOR 

1 15 

2 15 

3 20 

4 20 

5 25 

JUMLAH 100 

 

NILAI = Jumlah skor : jumlah soal 

 

 

KRITERIA PENILAIAN  

Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif 

Memuaskan >90 – 100 

Baik 80 – 89 
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Cukup 75 – 79 

Kurang < 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP SIKLUS 2) 

 

Nama Sekolah : SMK Nurul Ulum 

Mata Pelajaran : Kerjasama dengan Kolega dan pelanggan 

Kelas / Semester : XI / 2 

Alokasi Waktu : 2 X 40 menit  
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A. Standar Kompetensi  

Mampu menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dengan kolega dan 

pelanggan 

 

B. Kompetensi Dasar  

Menyediakan bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar organisasi 

atau perusahaaan 

 

C. Indikator 

a. Kognitif 

• Mendeskripsikan pengertian Kode etik 

• Mendeskripsikan fungsi dan tujuan kode etik 

• Mendeskripsikan pengertian Humas 

• Mendeskripsikan Ruang lingkup Hubungan Masyarakat 

b. Psikomotor 

• Mengidentifikasi pengertian kode etik 

• Mengidentifikasi fungsi dan tujuan kode etik 

• Mengidentifikasi pengertian humas 

• Mengidentifikasi ruang lingkup Hubungan Masyarakat 

c. Afektif 

b. Karakter  

Jujur, peduli, tanggung jawab, bekerja sama, jiwa sosial, percaya 

diri, terbuka, dan mendengarkan pendapat teman dalam 

pembelajaran menggunakan Times games Tournament 

 

 

 b. Keterampilan sosial 
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Bertanya, memberikan pendapat, menjadi pendengar yang baik, 

berkomunikasi dalam pembelajaran menggunakan Times games 

tournament. 

 

D. Tujuan Pembelajaran : 

a. Kognitif 

• Siswa dapat menjelaskan pengertian kode etik 

• Siswa dapat mendeskripsikan fungsi dan tujuan kode etik 

• Siswa dapat menjelaskan pengertian humas 

• Siswa dapat mendeskripsikan ruang lingkup hubungan masyarakat 

b. Psikomotor 

• siswa mampu menjelaskan pengertian kode etik 

• siswa mampu mendeskripsikan fungsi dan tujuan kode etik 

• siswa mampu menjelaskan pengertian humas 

• siswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup hubungan masyarakat  

c. Afektif 

• Karakter  

Perilaku jujur, peduli, tanggung jawab, bekerjasama, jiwa 

sosial,percaya diri, terbuka, dan mendengarkan pendapat teman 

dalam pembelajaran menggunakan Times Games Tournament. 

• Keterampilan sosial 

Menunjukkan aktivitas sosial meliputi: bertanya, memberikan 

pendapat, memperhatikan pendapat teman, berkomunikasi dengan 

baik dalam pembelajaran menggunakan Times Games Tournament. 

 

E. Materi Ajar 

1. Pengertian kode etik 

2. mendeskripsikan fungsi dan tujuan kode etik 

3. pengertian humas 
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4. ruang lingkup hubungan masyarakat 

 

 

 

F. Metode Pengajaran: 

a. Ceramah bervariasi  

b. Permainan 

c. Diskusi 

d. Tugas 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

No. Kegiatan Guru Alokasi Waktu 

1.  Pendahuluan 

 Guru membuka pelajaran. 

 Apresiasi dan pemberian motivasi oleh 

guru kepada siswa. 

 Guru mengaitkan materi yang akan 

dibahas dengan kehidupan sehari-hari. 

10 menit 
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2. Kegiatan Inti 

 Guru menyajikan materi tentang 

pengertian memahami kode etik dan 

aspek hokum dalma kegiatan kehumasan 

serta ruang lingkup hubungan 

masyarakat. 

 Guru membagi kelas dalam beberapa 

kelompok kecil. masing-masing terdiri 

dari 4-5 siswa. 

 Guru menjelaskan kelompok, tanggung 

jawab kelompok, setiap kelompok harus 

bekerja sama dengan baik, saling 

membantu dan berbagi tugas serta saling 

menghargai kelompok lain. 

 Guru menjelaskan aturan main turnamen 

TGT, dengan membagi siswa dalam 

kelompok yang homogeny berdasarkan 

kemampuan akademik. 

 Guru mengawasi jalannya turnamen 

 Guru memberi tes tertulis untuk 

mrngevaluasi hasil belajar selama proses 

pembelajaran langsung. 

60 menit 

3. Penutup 

 Guru mengumpulkan tugas kelompok dan 

membimbing untuk membuat simpulan 

dari materi yang telah disampaikan. 

 Guru memberikan soal. 

 Guru menutup pelajaran. 

10 menit 
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H. Media Sumber Belajar 

a. Media Pembelajaran 

• Guru  

• Alat tulis lengkap 

b. Sumber pembelajaran 

• Honiarti, Euis. 2004. Mengaplikasikan Ketrampilan Dasar 

Komunikasi SMK. Bandung: CV. Armico 

• Endang Sri dan Mulyani Sri. 2006. Bekerja Sama dengan Kolega dan 

Pelanggan. Jakarta: Erlangga 

• Buku-buku yang relevan dengan materi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Perangkat penilaian 

Aspek yang dinilai: 
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2. Ranah Kognitif 

Prosedur  : tes tulis 

Jenis tagihan : Tournament 

Bentuk tagihan :  

2. Ranah Afektif 

Prosedur  :  

Jenis tagihan : 

Bentuk Tagihan : angket afektif siswa 

3. Ranah Psikomotorik 

Prosedur  : observasi langsung 

Jenis tagihan : 

Bentuk tagihan : lembar observasi 

 

 

 

        Lebaksiu,   Mei 

2013 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

 

M. Pahing Riyadi, S.Pd    Wiwit Putri Maulida 

        NIM 

7101409198 
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Soal 

1. Jelaskan pengertian kode etik? 

2. Jelaskan fungsi dan tujuan kode etik? 

3. Jelasakan pengertian humas? 

4. Sebutkan  dan jelaskan dua hokum penghinaan (defamation)? 

5. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup hubungan masyarakat? 

 

Kunci jawaban 

1. Kode etik adalah aturan susila, sikap baik/pantas yang ditetapkan 

bersama dalam suatu kelompok orang dan ditaati bersama oleh 

orang-orang yang bergabung dalam organisasi profesi tersebut. 

2. Fungsi kode etik yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai nilai bagi para pelaku bisnis agar tercipta iklim yang 

kondusif, produktif, saling percaya, hubungan yang dilandasi oleh 

kasih, dan kondisi yang saling menguntungkan  

b. Rambu-rambu yang memagari sikap perilaku para professional 

agar mempunyai pola tindakan yang etis 

c. Menciptakan rasa aman, menjamin kejujuran (transparansi) dalam 

batas-bats tertentu yang berkaitan dengan rahasia perusahaan 

Tujuan kode etik yaitu sebagai berikut: 

a. Agar para profesional dapat bekerja dengan baik sesuai dengan 

disiplin ilmunya dan dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada 

masyarakat yang membutuhkan. 

b. Agar para professional selalu taat terhadap aturan profesinya. 
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c. Agar para professional selalu menjaga nama baik dan citra dirinya 

sebagai seseorang yang profesional 

3. Hubungan masyarakat adalah suatu bentuk interaksi yang dilakukan 

oleh suatu organisasi /perusahaan dengan masyarakat tertentu, yang 

mempunyai kepentingan dengan organisaasi /perusahaan tersebut 

 

 

 

 

4. Dua hukum penghinaan yaitu: 

a. The law of liber yaitu pelanggaran/penghinaan atau pelecehan 

yang bersifat tertulis / tercetak (written defamation), melakukan 

fitnah atau kebohongan dengan menggunakan media cetak, 

gambar dan bentuk tulisan. 

b. The law of alander yaitu pelanggaran / penghinaan atau pelecahan 

yang bersifat lisan, ucapan pertanyaan yang dilakukan secara lisan 

seperti penghinaan,umpanbalik serta maki orang lain di depan 

public. 

5. Ruang lingkup hubungan masyarakat yaitu: 

a. Humas dengan seluruh karyawan 

Yaitu dengan mengadakan hubungan yang baik dengan seluruh 

karyawan 

b. Humas dengan pemegang saham 

Humas dengan pemegang saham dapat dilakukan dengan 

melakukan kontak pribadi langsung(melalui telepon atau 

pertemuan rapat)maupun tidak langsung (melalui surat 

menyurat, atau iklan) dan memberikan layanan terbaik 

c. Humas dengan pelanggan 
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Yaitu melakukan penelitian/riset pasar untuk mengetahui 

keinginan para pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

membayar angket berisi pertanyaan yang berkaitan dengan 

produk-produk perusahaan  

d. Humas dengan para distributor 

Yaitu perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang baik 

dengan para distributor yang menjadi perantara dalam 

menyalurkan dan pendistribusian hasil produksinya secara 

langsung ke konsumen. 

Skor penilaian 

SOAL NO SKOR 

1 15 

2 15 

3 20 

4 20 

5 25 

JUMLAH 100 

 

NILAI = Jumlah skor : jumlah soal 

 

 

KRITERIA PENILAIAN  

Nilai Kualitatif Nilai Kuantitatif 

Memuaskan >90 - 100 

Baik 80 - 89 

Cukup 75 - 79 

Kurang < 75 
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Lampiran 5 

 

SOAL UJI COBA 

Tahun Pelajaran 2013/2014 
Mata pelajaran        : Kerja sama dengan kolega 

dan pelanggan 

Kelas/semester        : XI / 2                                                     

Hari / tanggal       :  

Waktu                  : 64 menit 

Sekolah                : SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

PETUNJUK UMUM: 

1. Isikan identitas anda ke lembar jawab yang tersedia. 

2. Laporkan kepada peneliti apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau kurang lengkap. 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum di serahkan pada pengawas ujian. 

4. Lembar soal tidak boleh di coret-coret. 

 

PETUNJUK KHUSUS: 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat, kemudian 

berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawab 

yang tersedia! 

1. Pelayanan yang menempatkan pelanggan merasa dipentingkan 

merupakan pengertian dari . . .  

a. Customer Service   d.  Pelayanan purna jual 

b. Pelayanan Prima   e.   pentingnya pelayanan 

c. Harapan Pelanggan    

2. Menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan merupakan 

bagian dari . . . .  

a. Tujuan Peayanan Prima  d.   Komisaris Perusahaan 

b. Harapan Pelanggan   e.   Kemampuan Pelayanan 

c. Fungsi Pelayanan 

3. Pelayanan Prima adalah tanggung jawab dari . . . . 

a. Para karyawan    d.  Komisaris Perusahaan 

b. Para direktur    e.   Seluruh karyawan dan para 

pimpinan   

c. Para manajer 
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4. Fungsi pelayanan prima di antaranya adalah . . . . 

a. Menyapa dan member salam 

b. Melayani pelanggan dengan ramah, cepat, dan tepat waktu 

c. Ramah dan senyum 

d. Mengingat nama pelanggan 

e. Berfikir positif 

5. Sebagai petugas pelayanan yang baik, cara anda menyambut kedatangan 

tamu perusahaan adalah dengan mengucapkan . . . .  

a. Selamat pagi, Anda ada perlu? 

b. Selamat pagi, mau bertemu siapa? 

c. Selamat pagi, silahkan duduk, mau bertemu dengan siapa? 

d. Selamat pagi, silahkan duduk, ada apa Anda dating ke sini? 

e. Selamat pagi, silahkan duduk, tunggu sebentar. 

6. Orang/ instansi/lembaga yang membeli suatu produk atau jasa dan 

menggunakan secara rutin atau berulang, karena barang jasa yang dibeli 

mempunyai manfaat disebut . . . .  

a. Pembeli     d.   Calon pelanggan 

b. Konsumen     e.    Calon pembeli 

c. Pelanggan 

7. Cirri dari pelanggan pria adalah . . .  

a. Mudah terpengaruh tayangan iklan yang manarik 

b. Seleranya sangat modis dalam memilih barang 

c. Mudah dipengaruhi bujukan petugas pelayanan 

d. Mudah menerima pandangan dan pendapat orang lain 

e. Sanagt bertele-tele dalam memilih barang 

8. Cara terbaik memperlalukan pelanggan usia lanjut adalah . . .  

a. Apabila kesulitan dalam melayaninya sebaiknya diselesaikan sendiri 

tanpa meminta bantuan orang lain 

b. Petugas perlu memberikan pujian  

c. Sediakan waktu yang lebih lama/luang 

d. Segera bujuk atau memengaruhinya bahwa barang yang diminati 

adalah tepat sesuai selera 

e. Sabar dan penuh pengertian dalam melayani 

9.  Berikut contoh pujian yang sebaiknya diberikan kepada pelanggan anak-

anak, yaitu . . . . 

a. Wah pasti adik cantik deh pakai itu! 

b. Wah pasti adik jadi jelek deh pakai itu! 

c. Wah pasti ibu cantik deh pakai itu! 

d. Jangan berlari-larian dek nanti jadi tidak cantik lho! 

e. Wah pas banget pakai baju itu! 
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10.  Pada dasarnya harapan pelanggan yang paling utama adalah kepuasan . . 

. . 

a. Sementara    d.   bagi pelanggan 

b. Bagi pimpinan    e.    absolute 

c. Bagi karyawan 

11.  Adanya fasilitas kerja memadai akan memacu kualitas kerja yang tinggi, 

merupakan salah satu harapan pelanggan internet dalam hal . . . .  

a. Menghabiskan barang yang diproduksi 

b. Memperoleh laba yang besar 

c. Memenuhi target penjualan perusahaan 

d. Memenuhi kepuasan pelanggan 

e. Menjamin kesejahteraan karyawan 

 

12.  Dapat mendorong bangkitnya rasa simpatik dan loyalitas dari para 

kolega dan pelanggan merupakan manfaat dari . . . .  

a. Penyelesaian konflik 

b. Penerapan pelayanan eksternal 

c. Pelayanan internal 

d. Kepuasan pelanggan 

e. Penerapan pelayanan prima 

13.  Selain menghargai diri sendiri dan orang lain, kita juga perlu menghargai 

pekerjaan ataupun bisnis yang kita lakukan, merupakan salah satu 

maksud dari paradigm pelayanan sepenuh hati dalam hal . . . . 

a. Bagaimana kita memandang pekerjaan 

b. Bagaimana kita memandang orang lain 

c. Bagaimana kita memandang diri sendiri 

d. Bagaimana kita memandang karyawan atau pimpinan 

e. Bagaimana kita memandang pelanggan 

14.  Senangtiasa bekerja lebih dari sekedar apa yang seharusnya kita lakukan, 

merupakan manfaat dari sikap . . . 

a. Progesif     d.  gairah 

b. Positif     e.   gotong royong 

c. proaktof 

15.  konsekuensi logis petugas harus bener-bener bersedia melayani kepada 

para pelanggan, merupakan unsure kualitas pelayanan dalam hal . . . .  

a. Kesopanan dan ramah tamah 

b. Penampilan 

c. Tepat waktu dan janji 

d. Kesediaan melayani 

e. Kejujuran dan kepercayaan 
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16.  Bagaimana cara mengatasi keluhan pelanggan yang marah pada saat 

menyampaikan keluhan, yaitu . . . . 

a. Meninggalkan pelnaggan tersebut 

b. Memberikan pelangagn tersebut kepada senior 

c. Membuat janji baru 

d. Petugas harus menahan dri dan boleh terpancing ikut marah 

e. Petrugas harus menahan diri tidak boleh terpancing ikut marah 

17.  Keterlambatan transfer dana merupakan contoh kasus yang terjadi pada . 

. . . 

a. Perusahaan perbankan 

b. Perusahaan perhotelan 

c. Perusahaan industri jasa 

d. Rumah sakit 

e. Pasar swalayan 

18.  Mudah menerima pandangan dan pendapat orang lain, merupakan cirri 

dari pelanggan . . . . 

a. Remaja     d.  wanita 

b. Usia lanjut    e.   anak-anak 

c. pria 

19.  terciptanya suasana kerja yang familier dan kebersamaan di dalam, 

merupakan kepuasan yang ditunjukan kepada pelanggan . . . . 

a. Internal     d.  wanita  

b. Eksternal    e.   anak-anak 

c. Usia lanjut 

20.  Pelayanan dikatakan telah memenuhi standar kualitas, jika suatu 

pelayanan yang sesuai dengan . . . . 

a. Harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat 

b. Peraturan bisnis yang berlaku 

c. Peraturan ketenagakerjaan 

d. Harapan dan kepuasaan pimpinan 

e. Peraturan dasar yang ditetapkan perusahaan 

21.  Berupaya menemukan cara-cara baru untuk menembah makna dan rasa 

cinta kepada pekerjaan dan bisnis yang kita tekuni, merupakan salah satu 

kesungguhan sikap . . . . 

a. Positif     d.  proaktif 

b. Gairah     e.   agresif 

c. progesif 

22.  mengenal macam-macam kerakter pelanggan, merupakan salah satu 

manfaat dari keluhan pelanggan sejak dini bagi . . . . 

a. Perusahaan pesaing 
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b. Manajer perusahaan 

c. Perusahaan 

d. Pemerintah 

e. Karyawan 

23.  Suasana kerja yang tidak harmonis, merupakan dampak dari keluhan . . .  

a. Rekan bisnis 

b. Karyawan 

c. Pengunjung 

d. Manajemen 

e. Pesaing bisnis 

24. Pelanggan yang berasal dari dalam perusahaan dan menjadi pelanggan 

dari produk yang dihasilkannya sendiri disebut . . . .  

a. Pelanggan remaja    d.   Pelanggan eksternal 

b. Customer     e.    konsumen 

c. Pelanggan internal 

 

25.  Pelayanan yang diberikan setelah terjadinya transaksi penjualan disebut . 

. . . 

a. layanan tambahan   d.   layanan pelanggan 

b. layanan purna jual   e.   layanan prima 

c. layanan baru 

26.  Berikut ini merupakan contoh perilaku pelanggan tipe piknis adalah . . . .  

a. tidak sabar 

b. sering menghentakkan kaki 

c. bersikap tenang, ramah, suka berbicara, dan humoris 

d. ragu-ragu 

e. anak-anak 

27.  Yang termasuk harapan pelanggan internal adalah . . . . 

a. kebersamaan dan kerja sama  d.  kenyamanan dalam 

berbelanja 

b. ketersediaan barang   e.   kualitas pelayanan 

c. kejujuran penjual 

28.  Sifat dan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang merupakan dari . . 

. .  

a. Perbuatan    d.   kemampuan 

b. Sifat     e.   kreativitas 

c. kepribadian 

29.  Yang harus diperhatikan dalam pemakaian aksesoris adalah . . . . 

a. Perawatan anggota tubuh 

b. Citra diri yang ingin ditampilkan 
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c. Disesuaikan dengan busana yang dipakai dan tempat kita berada 

d. Berhias diri 

e. Berpenampilan prima 

30.   Berprasangka buruk terhadap perilaku orang lain sebelum Anda 

mengetahui bagaimana sebenarnya orang tersebut merupakan pengertian 

dari . . .  

a. Sikap apriori    d.  sikap ragu-ragu 

b. Sikap tegas    e.   sikap imbalan 

c. Sikap hormat 

31.   Hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas pelayanan dalam 

menghadapi kelemahan pelanggan adalah . . .  

a. Terburu-buru    d.  bersikap jujur 

b. Banyak bicara    e.   senang bertanya 

c. Lamban dan ragu-ragu 

32.   Listening, observing, dan thinking merupakan ruang lingkup dari konsep 

. . . .  

a. Attitude    d.  sikap 

b. Tindakan    e.   perhatian 

c. Action 

 

33.   Bersifat sombong, sok intelek, dan sok idealis merupakan cirri-ciri 

pelanggan . . . .  

a. Tipe atletis    d.  tipe piknis 

b. Tipe ragu-ragu    e.  yang lugu 

c. Tipe leptosom 

34.   Ucapan terima kasih kepada pelanggan merupakan merupakan 

ungkapan . . . .  

a. Penghargaan atas kedatangan dan kepercayaan pelanggan 

b. Pujian kepada pelanggan 

c. Rasa bangga kepada pelanggan 

d. Untuk menjalin suasana yang menyenangkan 

e. Untuk membina kekeluargaan 

35.   Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, seorang Customer 

service service harus… 

a. Tenang, sopan, hormat, dan tekun mendengarkan setiap pembicaraan 

b. Memberikan tanggapan seperlunya pada saat berbicara dengan 

pelanggan 

c. Tertib, dan teratur pada waktu masuk ke ruangan pimpinan 

d. Selalu memberi salam 

e. Memperhatikan keadaan lingkungan 
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36.   Hubungan antara perusahaan/organisasi/instansi dengan masyarakat 

tertentu yang mempunyai kepentingan dengan instansi atau organisasi 

tersebut, merupakan . . . . 

a. Tugas humas    d.  prinsip humas 

b. Definisi humas   e.  fungsi humas 

c. Tujuan humas 

37.   Pengertian kode etik adalah sebagai berikut . . . .  

a. Merupakan aturan yang ditetapkan dan ditaati oleh sekelompok 

orang 

b. Merupakan persetujuan 

c. Merupakan simbol perusahaan 

d. Merupakan serangkaian peraturan 

e. Merupakan pengikat pembinaan kepada para anggotanya  

38.  Fasilitas kerja yang memadai akan memacu kualitas kerja yang tinggi, 

merupakan salah satu harapan pelanggan internal di dalam kebutuhan 

faktor . . . . . . 

a. Penghargaan prestasi 

b. Imbalan 

c. Kebersamaan dan kerja sama 

d. Struktur sistem dan prosedur kerja yang efesien 

e. Kualitas kerja 

39. Berikut yang bukan merupakan kebutuhan pelanggan eksternal yaitu . . . . 

. . 

a. Imbalan 

b. Kemudahan dalam memperoleh barang/jasa 

c. Kualitas pelayanan yang baik 

d. Potongan harga akan barang yang dibelinya 

e. Harga yang pantas dari barang yang dibelinya 

 

40. Berikut yang dimaksud pelanggan adalah orang atau instalasi atau 

lembaga yang . . . . .  

a. Membeli barang atau jasa 

b. Membeli barang/jasa secara rutin atau berulang-ulang 

c. Menukarkan barang/jasa secara rutin atau berulang-ulang 

d. Membuat barang/jasa secara rutin atau berulang-ulang 

e. Menukarkan barang/jasa 
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        Lebaksiu,   Mei 

2013          

 Guru Mata Pelajaran      

  

        M. Pahing 

Riyadi, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

 

SOAL Evaluasi Siklus I 

Tahun Pelajaran 2013/2014 
Mata pelajaran        : Kerja sama dengan kolega 

dan pelanggan 

Kelas/semester        : XI / 2                                                     

Hari / tanggal       :  

Waktu                  : 64 menit 

Sekolah                : SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

PETUNJUK UMUM: 

5. Isikan identitas anda ke lembar jawab yang tersedia. 

6. Laporkan kepada peneliti apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau kurang lengkap. 

7. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum di serahkan pada pengawas ujian. 

8. Lembar soal tidak boleh di coret-coret. 

 

PETUNJUK KHUSUS: 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat, kemudian 

berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawab 

yang tersedia! 

41. Pelayanan yang menempatkan pelanggan merasa dipentingkan 

merupakan pengertian dari . . .  

d. Customer Service   d.  Pelayanan purna jual 
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e. Pelayanan Prima   e.   pentingnya pelayanan 

f. Harapan Pelanggan    

42. Menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan 

merupakan bagian dari . . . .  

d. Tujuan Peayanan Prima  d.   Komisaris Perusahaan 

e. Harapan Pelanggan   e.   Kemampuan Pelayanan 

f. Fungsi Pelayanan 

43. Pelayanan Prima adalah tanggung jawab dari . . . . 

d. Para karyawan    d.  Komisaris Perusahaan 

e. Para direktur    e.   Seluruh karyawan dan para 

pimpinan   

f. Para manajer 

44. Sebagai petugas pelayanan yang baik, cara anda menyambut 

kedatangan tamu perusahaan adalah dengan mengucapkan . . . .  

f. Selamat pagi, Anda ada perlu? 

g. Selamat pagi, mau bertemu siapa? 

h. Selamat pagi, silahkan duduk, mau bertemu dengan siapa? 

i. Selamat pagi, silahkan duduk, ada apa Anda dating ke sini? 

j. Selamat pagi, silahkan duduk, tunggu sebentar. 

  

 

45.  Berikut contoh pujian yang sebaiknya diberikan kepada pelanggan 

anak-anak, yaitu . . . . 

f. Wah pasti adik cantik deh pakai itu! 

g. Wah pasti adik jadi jelek deh pakai itu! 

h. Wah pasti ibu cantik deh pakai itu! 

i. Jangan berlari-larian dek nanti jadi tidak cantik lho! 

j. Wah pas banget pakai baju itu! 

46.  Pada dasarnya harapan pelanggan yang paling utama adalah kepuasan . . 

. . 

d. Sementara    d.   bagi pelanggan 

e. Bagi pimpinan    e.    absolute 

f. Bagi karyawan 

47.  Dapat mendorong bangkitnya rasa simpatik dan loyalitas dari para 

kolega dan pelanggan merupakan manfaat dari . . . .  

f. Penyelesaian konflik 

g. Penerapan pelayanan eksternal 

h. Pelayanan internal 

i. Kepuasan pelanggan 

j. Penerapan pelayanan prima 
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48. konsekuensi logis petugas harus bener-bener bersedia melayani kepada 

para pelanggan, merupakan unsure kualitas pelayanan dalam hal . . . .  

f. Kesopanan dan ramah tamah 

g. Penampilan 

h. Tepat waktu dan janji 

i. Kesediaan melayani 

j. Kejujuran dan kepercayaan 

49.  Bagaimana cara mengatasi keluhan pelanggan yang marah pada saat 

menyampaikan keluhan, yaitu . . . . 

f. Meninggalkan pelnaggan tersebut 

g. Memberikan pelangagn tersebut kepada senior 

h. Membuat janji baru 

i. Petugas harus menahan dri dan boleh terpancing ikut marah 

j. Petrugas harus menahan diri tidak boleh terpancing ikut marah 

50. Mudah menerima pandangan dan pendapat orang lain, merupakan cirri 

dari pelanggan . . . . 

d. Remaja     d.  wanita 

e. Usia lanjut    e.   anak-anak 

f. pria 

51. Anggota perhimpunan hubungan masyarakat Indonesia (perhumasa) 

yaitu harus . . . .  

a. Tidak berperan dalam upaya memasyarakatkan kepentingan 

bangsa Indonesia 

b. Tidak mengembangkan hubungan antarwarga Indonesia yang 

serasi 

c. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi 

mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan  

d. Tidak secara nyata atau sungguh-sungguh dalam upaya 

memasyarakatkan kepentingan bangsa Indonesia 

e. Tidak mewakili dua kepentingan yang berbeda atau bersaing 

tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. 

52. Yang termasuk kode etik kehumasan yaitu . . . . 

a. Dijiwai oleh pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

landasan tata kehidupan nasional 

b. Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan 

c. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan 

kepentinagn masyarakat serta harga diri anggota masyarakat 

d. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang 

cenderung merendahkan martabat klien 

e. Tidak berpedoaman pada cita-cita, keinginan dan tekad untuk 

mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan  

53. Anggota perhumas harus berperilaku yang baik terhadap klien atau 

atasan, perilaku yang baik yaitu . . . . 
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a. Tidak menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh 

klien atau atasan  

b. Bersikap emosional dalam menghadapi klien 

c. Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan  

d. Bersikap sombong dalam menghadapi klien 

e. Mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat 

klien atau atasan 

54. Mengadakan hubungan yang baik dengan seluruh karyawan, disebut 

pengertian dari . . . . 

a. Humas dengan seluruh karyawan 

b. Humas dengan pemegang saham 

c. Humas dengan pelanggan 

d. Humas dengan para distributor 

e. Semuanya jawaban benar 

55. Hal-hal yang harus di lakukan oleh pelanggan yaitu . . . . 

a. Tidak bertanggung jawab kepada pelanggan 

b. Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan keinginan para pelanggan 

c. Bersikap egois kepada pelanggan  

d. Bersikap sombong kepada pelanggan 

e. Berbicara kasar kepada pelanggan 

56. Kegiatan kehumasan bertujuan sebagian berikut, yaitu . . . . 

a. Bersikap sombong kepada masyarakat 

b. Tidak peduli kepada masyarakat 

c. Mempengaruhi pendapat masyarakat terhadap organisasi 

d. Bersikap acuh tak acuh kepada masyarakat 

e. Tidak mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat 

 

57. sikap karyawan terhadap rekan kerja yaitu . . . .  

a. membicarakan kelemahan atasan, reakn kerja dan bawahan di 

depan umum 

b. bersikap berprasangka buruk terhadap atasan  

c. berbicara tidak sopan terhadap atasan 

d. menghindari sikap dan ucapan yang bernada permusuhan 

e. berbicara keras dan bernada marah dengan atasan 

 

 

        Lebaksiu,   Mei 

2013          

 Guru Mata Pelajaran      

  

        M. Pahing 

Riyadi, S.Pd 
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Lampiran 7 

 

 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Tahun Pelajaran 2013/2014 
Mata pelajaran        : Kerja sama dengan kolega 

dan pelanggan 

Kelas/semester        : XI / 2                                                     

Hari / tanggal       :  

Waktu                  : 64 menit 

Sekolah                : SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

PETUNJUK UMUM: 

9. Isikan identitas anda ke lembar jawab yang tersedia. 

10. Laporkan kepada peneliti apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau kurang lengkap. 

11. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum di serahkan pada pengawas ujian. 

12. Lembar soal tidak boleh di coret-coret. 

 

PETUNJUK KHUSUS: 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat, kemudian 

berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawab 

yang tersedia! 

58. Fungsi pelayanan prima di antaranya adalah . . . . 

f. Menyapa dan member salam 

g. Melayani pelanggan dengan ramah, cepat, dan tepat waktu 
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h. Ramah dan senyum 

i. Mengingat nama pelanggan 

j. Berfikir positif 

59. Cirri dari pelanggan pria adalah . . .  

f. Mudah terpengaruh tayangan iklan yang manarik 

g. Seleranya sangat modis dalam memilih barang 

h. Mudah dipengaruhi bujukan petugas pelayanan 

i. Mudah menerima pandangan dan pendapat orang lain 

j. Sanagt bertele-tele dalam memilih barang 

60. Adanya fasilitas kerja memadai akan memacu kualitas kerja yang tinggi, 

merupakan salah satu harapan pelanggan internet dalam hal . . . .  

f. Menghabiskan barang yang diproduksi 

g. Memperoleh laba yang besar 

h. Memenuhi target penjualan perusahaan 

i. Memenuhi kepuasan pelanggan 

j. Menjamin kesejahteraan karyawan 

61.  Selain menghargai diri sendiri dan orang lain, kita juga perlu menghargai 

pekerjaan ataupun bisnis yang kita lakukan, merupakan salah satu 

maksud dari paradigm pelayanan sepenuh hati dalam hal . . . . 

f. Bagaimana kita memandang pekerjaan 

g. Bagaimana kita memandang orang lain 

h. Bagaimana kita memandang diri sendiri 

i. Bagaimana kita memandang karyawan atau pimpinan 

j. Bagaimana kita memandang pelanggan 

62.  Senangtiasa bekerja lebih dari sekedar apa yang seharusnya kita lakukan, 

merupakan manfaat dari sikap . . . 

d. Progesif     d.  gairah 

e. Positif     e.   gotong royong 

f. proaktof 

63. Keterlambatan transfer dana merupakan contoh kasus yang terjadi pada . 

. . . 

f. Perusahaan perbankan 

g. Perusahaan perhotelan 

h. Perusahaan industri jasa 

i. Rumah sakit 

j. Pasar swalayan 

64. terciptanya suasana kerja yang familier dan kebersamaan di dalam, 

merupakan kepuasan yang ditunjukan kepada pelanggan . . . . 

d. Internal     d.  wanita  

e. Eksternal    e.   anak-anak 
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f. Usia lanjut 

65.  Hubungan antara perusahaan/organisasi/instansi dengan masyarakat 

tertentu yang mempunyai kepentingan dengan instansi atau organisasi 

tersebut, merupakan. . . .  

a. Tugas humas   d. prinsip humas 

b. Definisi humas   e. fungsi humas 

c. Tujuan humas 

66. Pengertian kode etik adalah sebagai berikut. . . .  

a. Merupakan aturan yang ditetapkan dan ditaati oleh sekelompok 

orang 

b. Merupakan persetujuan 

c. Merupakan simbol perusahaan 

d. Merupakan serangkaian peraturan 

e. Merupakan pengikat pembinaan kepada para anggotanya  

67. Yang termasuk fungsi kode etik adalah sebagai berikut . . . .  

a. Rambu-rambu yang memagari sikap perilaku para professional 

agar mempunyai pola tindakan yang etis 

b. Agar para professional dapat bekerja dengan baik sesuai dengan 

disiplin ilmunya dan dapat memberikan jasa sebaik-baiknya 

kepada masyarakat yang membutuhkan 

c. Agar para professional selalu taat terhadap aturan profesinya 

d. Agar para professional selalu menjaga nama baik dirinya sebagai 

seseorang yang professional 

e. Bener semua 

  



 

 
 

130 

 

68. Yang termasuk tujuan kode etik adalah sebagai berikut. . . .  

a. Rambu-rambu yang memagari sikap perilaku para profesional 

agar mempunyai pola tindakan yang etis 

b. Agar para profesional selalu taat terhadap profesinya. 

c. Menciptakan rasa aman, menjamin kejujuran dalam batas-batas 

tertentu yang berkaitan dengan rahasia perusahaan. 

d. Sebagai nilai bagi para perilaku bisnis agar tercipta iklim yang 

produktif, yang saling percaya. 

e. Bener semua 

69. Suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua jenis organisasi, 

baik yang bersifat komersil (bisnis) maupun non komersil, di sector 

pemerintah ataupun swasta yaitu pengertian dari . . . . 

a. Kode etik     d. pelayanan prima 

b. Pelanggan     e. unsure-unsur 

pelayanan prima 

c. Hubungan masyarakat 

 

70. suasana kerja yang tidak harmonis, merupakan dampak dari . . . .  

a. rekan bisnis     d. manajemen 

b. karyawan     e. pesaing bisnis 

c. pengunjung 

71. pelayanan dikatakan telah memenuhi standar kualitas, jika suatu 

pelayanan yang sesuai dengan . . . . . 

a. harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat 

b. peraturan bisnis yang berlaku 

c. peraturan ketenagakerjaan 

d. harapan dan kepuasan pimpinan 

e. peraturan dasar yang ditetapkan perusahaan 

72. sikap karyawan terhadap atasan yaitu . . . . 

a. mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

b. bersikap mencuri muka dengan mengorbankan teman sekerja 

c. mengmbil kebijakan yang melampaui wewenang atasan dalam hal 

membuat keputusan 

d. tidak berusaha agar atasan selalu memperoleh informasi yang 

benar 

e. tidak menunjukan kerja sama dengn baik, jujur, dan penuh 

pengabdian 

73. sikap karyawan terhadap bawahan yaitu . . . . 

a. bersikap sombong 

b. bersikap tidak jujur 

c. bersikap menghianati kepercayaan yang diberikan oleh bawahan 

d. menunda-nunda pekerjaan 

e. bersikap jujur 
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74. dalam kegiatan sehari-hari tugas pejabat humas mempunyai ancaman 

hukuman pidana jika melakukan perbuatan-perbuatan berikut ini, yaitu . . 

. . 

a. tidak melakukan kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari 

b. tidak melakukan berbuatan yang melarang 

c. melakukan perbuatan yang melanggar etika dan hokum 

d. bertujuan dan niat yang tidak baik 

e. tidak melakukan yang berunsur kesengajaan 

 

        Lebaksiu,   Mei 

2013          

 Guru Mata Pelajaran      

  

        M. Pahing 

Riyadi, S.Pd 
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Lampiran 8 

 

 

Gambar I Siswa Mengacungkan Jari pada saat menjawab pertanyaan 

di dalam Game 
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Gambar II Siswa berpresentase pada saat menjawab pertanyaan 

Turnamen 

 
Gambar III Keseriusan siswa pada saat mengerjakan turnamen 

 

Gambar IV Siswa bertanya pada saat mengalami kesulitan 
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Gambar V Kelompok Pesain Bisnis Menerima Hadiah sebagai 

Kelompok Terbaik 
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Lampiran 9 

 

 
Lampiran 10 
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