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SARI

Ismail, Mohamad Wahyu. 2013. “Peningkatan Hasil Belajar Melalui Metode 
Ceramah Bervariasi dengan Model Pembelajaran Berkelompok Tipe NHT 
(Numbered Head Together) pada Mata Diklat Stenografi Kelas XI Bidang 
Administrasi Perkantoran SMK Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal”. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. Marimin, M.Pd., Pembimbing II : Dra. Nanik Suryani, M.Pd.

Kata Kunci : Hasil Belajar Stenografi, Ceramah Bervariasi, NHT (Numbered 
Head Together)

Tujuan pembelajaran Stenografi pada kompetensi dasar membuat catatan 
dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen adalah melatih siswa agar dapat 
menguasai dasar keterampilan menghasilkan naskah dengan cepat. Berdasarkan 
hasil observasi di SMK Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal diketahui bahwa 
nilai siswa untuk kompetensi dasar membuat catatan dikte untuk menghasilkan 
naskah/dokumen belum memuaskan. Hasil belajar siswa kelas XI AP SMK Nurul 
Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal masih rendah dengan hasil belajar sebanyak 
74,29% (26 siswa) dalam kriteria belum tuntas dan 25,71% (9 siswa) masuk 
kriteria tuntas di atas KKM yaitu 70. Rendahnya prestasi belajar yang dicapai 
siswa salah satu faktor penyebabnya adalah model pembelajaran yang digunakan 
oleh guru selama ini belum mampu meningkatkan gairah belajar para siswa. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah peningkatan hasil belajar siswa 
setelah penerapan metode ceramah bervariasi dan model pembelajaran 
berkelompok tipe NHT.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI AP SMK Nurul Ulum 
Lebaksiu Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 35 siswa. 
Prosedur penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua siklus, 
dimana setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, 
dan refleksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada siklus I dan 
siklus II terlihat bahwa presentase ketuntasan belajar mengalami peningkatan. 
Pada siklus I diperoleh rata-rata hasil belajar secara keseluruhan sebesar 60% (21 
siswa) sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 80% (28 siswa). 

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan 
metode ceramah bervariasi dan model pembelajaran berkelompok tipe NHT dapat  
meningkatkan hasil belajar dan ketuntasan klasikal lebih baik pada siswa kelas XI 
AP SMK Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal. Saran yang berkaitan dengan 
hasil penelitian ini yaitu : Bagi guru stenografi disarankan menggunakan metode 
ceramah bervariasi dengan model pembelajaran berkelompok tipe NHT sebagai 
metode alternatif pembelajaran stenografi. Bagi siswa, perlu konsentrasi, pikiran 
yang fokus dan tidak mudah menyerah dalam berlatih.
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ABSTRACT

Ismail, Mohamad Wahyu. 2013. “Improved Learning Outcomes Through Lecture 
Method Varies with Group Learning Model NHT type (Numbered Head Together) 
at the Stenography Subjects Grade XI Department Office Administration SMK 
Nurul Ulum Lebaksiu Tegal”. Final Project, Economic Education Department, 
Economic Faculty, Semarang State University. Advisor I. Drs. Marimin, M.Pd., 
Advisor II: Dra. Nanik Suryani, M.Pd.

Keywords: Learning Outcomes Stenography, Lecture Method Varies, NHT
(Numbered Head Together)

Stenography learning objectives on the basis of competence to make a 
record dictation to generate text / document is to train students to master basic skills
in order to produce a document quickly. Based on observations at SMK Nurul
Ulum Lebaksiu Tegal is known that the basic competencies of the students to make 
notes dictation to generate text / document has not been satisfactory. Results AP
class XI student of SMK Nurul Ulum Lebaksiu Tegal still low with the results of
learning as much as 74.29% (26 students) in the unresolved criteria and 25.71% (9 
students) completed the above entry criteria KKM is 70. The low achievement of 
students who achieved one contributing factor is the learning model used by
teachers have been unable to improve the students' desire to learn. The problem in
this study is there any increase in student learning outcomes after the 
implementation of the lecture method varies type of learning model NHT groups.

Subjects in this study was a class XI student of SMK AP Nurul Ulum
Lebaksiu Tegal school year 2012/2013, amounting to 35 students. The research
procedure is a cyclical activity that consists of two cycles, with each cycle
including planning, action, observation, and reflection.

Based on the research that has been conducted in the first cycle and second 
cycle shows that the percentage of mastery learning has increased. In cycle I gained 
an average overall learning outcomes by 60% (21 students), while in the second 
cycle increased to 80% (28 students).

From the above results it can be concluded that the application of Lecture 
Method Varies with Group Learning Model Type NHT can improve learning 
outcomes and classical completeness better in class XI student of SMK AP Nurul
Ulum Lebaksiu Tegal. Suggestions relating to the results of this study are: For 
teachers, especially pengampu eyes suggested stenography training using lecture 
method varies with the type of learning model groups Numbered Head Together 
(NHT) as an alternative method of learning shorthand method in the classroom. For 
students, it is necessary concentration, the mind is focused and not give up easily in 
practice to be able to write and read shorthand correct and continuous takes to train 
continuously so that gradually can skillfully write and read shorthand. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara guru dan siswa 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. 

Dalam interaksi ini terjadi saling pengaruh antara guru dan siswa” (Sukmadinata, 

2005 : 3). Untuk itu kedua komponen dalam pendidikan tersebut harus dapat 

melakukan interaksi dengan baik sesuai dengan perannya guna tercapai tujuan 

pendidikan yang hendak dicapai.

Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1, pendidikan 
merupakan salah satu komponen yang digunakan sebagai tolak ukur 
kemajuan suatu bangsa. Apabila suatu bangsa tingkat pendidikannya 
sudah tinggi maka dapat dikatakan bangsa tersebut sudah maju, tetapi 
kalau tingkat pendidikan suatu bangsa masih rendah maka bangsa tersebut 
belum maju.

“Tujuan pendidikan merupakan seperangkat hasil pendidikan yang dicapai 

oleh peserta didik setelah diselenggarakannnya kegiatan pendidikan. Seluruh 

kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan latihan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan” (Hamalik, 2003 : 3). Pembelajaran yang 

berlangsung antara guru dengan siswa di sekolah harus berlangsung dengan baik 

agar dapat mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Keberhasilan 

tersebut dapat dilihat dari pemahaman siswa, penguasaan materi dan hasil belajar 

siswa.

1
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Hasil belajar yang diharapkan dari suatu aktivitas belajar adalah siswa 

mengalami perubahan tingkah laku baik terkait pemahaman, keterampilan 

maupun aspek lain pada mata pelajaran di sekolah. Penyebab hasil belajar yang 

kurang memuaskan dapat berasal dari dalam diri siswa dan berasal dari 

lingkungan siswa belajar. Kondisi fisik, emosional dan kesehatan tubuh 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Lingkungan keluarga, 

masyarakat dan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa dari luar. Salah satu faktor sekolah yang mempengaruhi adalah 

model pembelajaran (Slameto, 2010:64).

Menurut Trianto (2007:10) merupakan hal yang sangat penting para 
pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model 
pembelajaran yang telah diketahui, karena dengan menguasai model 
pembelajaran maka seorang guru dan dosen akan merasakan adanya 
kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan 
pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran dapat 
tercapai dan dan tuntas sesuai yang diharapkan.

Pemilihan model pembelajaran akan menjadikan proses pembelajaran 

lebih variatif, inovatif sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas 

siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat (Trianto, 2007:8-9). 

Sebagai seorang guru harus mencari alternatif untuk menambah pemahaman 

siswa. Salah satu alternatif untuk menambah pemahaman siswa dalam 

pembelajaran adalah dengan penggunaan model pembelajaran yang menarik yaitu 

dengan memberikan suasana yang tidak monoton dalam pembelajaran.
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Stenografi adalah kegiatan pekerjaan kantor baik kantor pemerintahan 

maupun pengusaha swasta yang bergerak di bidang jasa dan bisnis. Sering kita 

mendengar orang yang menyebut tulisan steno berarti tulisan cepat, seperti pada 

saat mencatat suatu percakapan dengan menggunakan tulisan steno. Stenografer 

mampu mencatat suatu  percakapan dengan lengkap karena memakai stenografi, 

hal ini tidak akan dapat dilakukan apabila memakai tulisan latin biasa. Stenografi 

berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu stenos yang berarti 

singkatan atau pendek dan graphein yang berarti tulisan. Jadi stenografi 

(stenography) berarti tulisan singkat atau tulisan pendek.

Menurut Soekamto yang diacu dalam Trianto (2007:5), mengemukakan 

bahwa model pembelajaran adalah “kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembejaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar”. Seorang guru dituntut untuk bias menggunakan model pembelajaran 

yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan adalah model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT).

Menurut Spencer Kagan dalam Ibrahim (2010:28), Numbered Head 
Together (NHT) merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan untuk 
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup 
dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 
pelajaran tersebut sebagai gantinya mengajukan pertanyaan kepada 
seluruh kelas.
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Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 9 Maret 2013 di 

kelas XI AP, mengungkapkan bahwa siswa cukup mampu menulis stenografi 

namun masih mengalami kesulitan dalam membaca tulisan stenografinya sendiri, 

siswa belum optimal dalam membaca tulisan steno dari guru setelah selesai 

menulis dipapan tulis, dan siswa belum mampu melatinkan kembali tulisan steno 

secara utuh.

Semua observasi awal menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam penguasaan ketrampilan menulis dan membaca stenografi. Rendahnya 

keterampilan menulis dan membaca stenografi yang dicapai siswa salah satu 

faktor penyebabnya adalah kurangnya latihan secara rutin dari masing – masing 

siswa. Selain itu pemilihan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

selama ini sudah baik, namun kurang sesuai dengan kondisi kesulitan belajar 

siswa, karena siswa cenderung pasif dan tidak berani mengungkapkan gagasan 

atau kesulitan dalam kegiatan belajar.

Berdasarkan beberapa masalah diatas maka setiap karakteristik 

pembelajaran mempunyai metode pembelajaran yang berbeda-beda. Karakteristik 

pembelajaran yang menekankan pada keterampilan pengetahuan (kognitif) 

tentunya membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda dengan karakteristik 

pembelajaran yang menekankan keterampilan (psikomotorik). Stenografi 

mempunyai karakteristik pembelajaran yang lebih menekankan keterampilan 

(psikomotorik) dibandingkan pengetahuan (kognitif). Oleh karena itu diperlukan 

suatu peran guru dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai perencana pengajaran, 
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pengelola pengajaran, penilai hasil belajar, motivator belajar dan sebagai 

pembimbing. Peran guru dalam perencana pembelajaran harus mampu memilih 

metode pembelajaran yang sesuai dengan kesulitan belajar siswa. 

Metode yang dipilih disini adalah metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran berkelompok tipe NHT (Numbered Head Together)

merupakan kontrak belajar yang eksplisit antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa mengenai cara-cara berkolaborasi. Peran guru sebagai fasilitator 

yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu, guru 

mengontrol siswa selama pembelajaran berlangsung dan guru memberikan 

pengarahan jika siswa merasa kesulitan. 

Selama pembelajaran dengan menerapkan metode ceramah bervariasi 

dengan model pembelajaran berkelompok tipe NHT (Numbered Head Together)

berlangsung terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide 

pokok materi, saling mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, 

membuat kesimpulan bersama. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar interaksi 

dominan siswa dengan siswa. Aktivitas siswa selama pembelajaran benar-benar 

memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan yang telah 

didapatkan dan juga keterampilannya.

Jadi keunggulan penerapan metode ceramah bervariasi dengan model 

pembelajaran berkelompok tipe NHT (Numbered Head Together) yaitu dapat 

melatih dua unsur keterampilan sekaligus, yaitu keterampilan menulis dan 

keterampilan membaca Stenografi. Selain itu metode ceramah bervariasi dengan 
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model pembelajaran berkelompok tipe NHT (Numbered Head Together) dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, serta mampu melatih 

interaksi antar siswa, sehingga kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan dan 

secara tidak langsung guru telah memberikan peran yaitu sebagai pengelola 

pengajaran yang mampu  mengembangan nilai, sikap moral dan keterampilan 

siswa.

Selain masalah pada aktivitas siswa dalam pembelajaran, data 

menunjukkan bahwa nilai ulangan harian siswa yang belum optimal masih dalam 

jumlah yang cukup besar. Hal ini dilihat dari hasil ulangan siswa yang nilainya 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM untuk mata diklat 

Stenografi di SMK Nurul Ulum Lebaksiu adalah 70. Kurikulum yang digunakan 

adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, namun belum sepenuhnya dilakukan 

sesuai dengan kurikulum KTSP. Data nilai ulangan harian siswa yang diperoleh 

dari observasi awal di SMK Nurul Ulum Lebaksiu dapat dilihat pada tabel 1.1

berikut.

Tabel 1.1

Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas XI AP

Kelas
Jumlah 
Siswa

Belum Tuntas Tuntas

< 70 % ≥ 70 %

XI AP 35 siswa 26 74,29 9 25,71

Sumber : Dokumen Guru AP Kelas XI
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Tabel diatas menunjukan bahwa siswa kelas XI AP yang belum tuntas sejumlah 26 

siswa (74,29 %). Siswa yang masuk kategori tuntas sejumlah 9 siswa (25,71%).

Mengingat masih rendahnya hasil belajar siswa dan pentingnya model 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka 

dibutuhkan penyelesaian untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan menerapkan 

model pembelajaran baru yang akan lebih menyenangkan dan membuat minat 

belajar siswa meningkat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar Stenografi 

kompetensi dasar membuat catatan dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen 

siswa kelas XI AP. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh Nanik Wijayati, dkk dengan judul “Penggunaan Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia”. 

Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar Kimia di SMA Negeri 15 Semarang. 

Hal ini ditandai dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

kimia pokok materi hidrokarbon, terbukti pada kelompok eksperimen mengalami 

peningkatan dari 2,1 menjadi 6,9, sedangkan kelompok kontrol dari 2,3 menjadi 

6,2. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar 

kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol. Hal ini berarti ada 

pengaruh penggunaan model pembelajaran NHT terhadap hasil belajar Kimia.
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Berdasarkan masalah-masalah tersebut, peneliti akan melakukan sebuah 

penelitian di sekolah yang telah di observasi oleh peneliti untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil judul penelitian 

“PENINGKATAN HASIL BELAJAR MELALUI METODE CERAMAH 

BERVARIASI DENGAN MODEL PEMBELAJARAN BERKELOMPOK 

TIPE NHT (NUMBERED HEAD TOGETHER) PADA MATA DIKLAT 

STENOGRAFI KELAS XI BIDANG ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SMK NURUL ULUM LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah dengan 

menerapkan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat 

Stenografi kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu Kabupaten Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui apakah menerapkan 

metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat 

Stenografi kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu Kabupaten Tegal”.
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1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Dapat menemukan teori atau pengetahuan baru tentang peningkatan 

hasil belajar melalui penggunaan metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT).

2. Sebagai dasar penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Siswa, dapat menikmati model pembelajaran yang tidak seperti 

biasanya sehingga mereka tidak jenuh dan tertarik untuk mengikuti 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

2. Bagi guru, dapat mengembangkan model pembelajaran pada mata 

diklat Stenografi agar lebih bervariatif sehingga tidak menimbulkan 

kebosanan bagi peserta didiknya.

3. Bagi sekolah, hasil pengembangan ini dapat dijadikan acuan dalam 

upaya pengadaan inovasi pembelajaran Stenografi.

4. Bagi Peneliti, memberikan masukan bagi calon guru dalam memilih 

dan menggunakan metode ceramah bervariasi dengan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) sebagai model 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran Mata Diklat Stenografi kelas XI jurusan 

Administrasi Perkantoran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Tentang Belajar

2.1.1. Pengertian Tentang Belajar

Pengertian belajar dari beberapa pendapat antara lain :

1. “Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya” (Slameto, 2010:2).

2. “Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang” (Rifa’i, 2009:82).

3. Menurut Slavin belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman (Anni, 2007:2).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses dalam melaksanakan aktivitas dan berbagai pengalaman yang 

dialami seseorang untuk memperoleh suatu perubahan perilaku. Seseorang yang 

telah mengalami aktivitas belajar akan mengalami perubahan perilaku pada 

dirinya. Perubahan perilaku dapat diketahui dari membandingkan perilaku 

seseorang sebelum dan sesudah melakukan aktivitas belajar.

10
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2.1.2. Unsur-unsur Belajar

Menurut Gagne “belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya 

terdapat berbagai unsur yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan 

perubahan perilaku”. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik. Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta 
didik, warga belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan 
kegiatan belajar.

2. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang pengindraan 
peserta didik disebut stimulus. Banyak stimulus yang berada di 
lingkungan sekolah antara lain suara, warna, panas, dingin, 
tanaman, gedung dan orang adalah stimulus yang selalu berada di 
lingkungan seseorang.

3. Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai 
kemampuan yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang 
dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya.

4. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut 
respon. Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan 
mendorong memori memberikan respon terhadap stimulus tersebut.
Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat 
interaksi antara stimulus dengan memori, sehingga perilakunya berubah 
dari waktu sebelum dan sesudah adanya stimulus tersebut. Apabila 
terjadi perubahan perilaku, maka perubahan perilaku itu menjadi 
indikator bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar. Intinya 
setiap indikator bahwa peserta didik telah melakukan kegiatan belajar 
harus saling berkaitan. Hal ini dikarenakan setiap pembelajaran 
memerlukan peserta didik, rangsangan, memori dan respon (Rifa’i, 
2009:84-85).
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2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar

Menurut Slameto (2010:54-71), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang 

belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.

1. Faktor Intern

a. Faktor Jasmaniah

1) Kesehatan

Sehat berarti dalam kondisi seseorang dalam keadaan baik 

terbebas dari penyakit. Proses belajar yang dilakukan oleh orang yang 

tidak sehat akan terganggu. Seseorang yang kurang sehat semangat 

belajarnya kurang karena kondisi fisik yang lemah dia akan cepat 

lelah, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah. Gangguan-

gangguan kelainan fungsi alat indera lainnya juga akan berpengaruh 

terhadap proses belajar.

2) Cacat tubuh

Cacat tubuh adalah suatu kurang sempurnaan yang terjadi pada 

tubuh seseorang. Keadaan cacat tubuh mempengaruhi belajar siswa 

yang cacat akan kesulitan dalam belajar dibandingkan dengan siswa 

normal. Siswa dengan kondisi yang cacat memerlukan perlakuan 

khusus dalam pembelajaran berbeda dengan siswa normal.
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b. Faktor Psikologis

1) Inteligensi

Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mngetahui serta menggunakan 

konsep-konsep abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat.

2) Perhatian

Menurut Gazali, perhatian adalah keaktifan jiwa yang 

dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek 

(benda atau hal) atau sekumpulan objek. Agar proses belajar dapat 

berjalan dengan baik, maka guru sebaiknya mengusahakan agar 

pembelajaran berlangsung menarik sehingga mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya.

3) Minat

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengingat beberapa kegiatan. Minat dapat tercipta baik ketika 

siswa merasa tertarik akan pelajaran yang diberikan oleh guru. Siswa 

akan mendengarkan dengan baik apa yang diberikan oleh guru jika 

minat yang timbul dari diri mereka besar. Jadi seorang guru harus 

bisa menarik minat siswanya saat proses belajar mengajar. Bahan 
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pelajaran yang menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari dan 

disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar.

4) Bakat

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu dapat 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih. Orang yang mempunyai bakat akan menghasilkan hasil yang 

lebih baik lagi dan cepat. Orang yang berbakat mengetik, misalnya 

akan lebih cepat dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan 

orang lain yang kurang atau tidak berbakat dibidang itu.

5) Motif

Motif erat sekali hubungannya dengan yang akan dicapai. 

Siswa harus mengetahui tujuan setelah mempelajari suatu pelajaran, 

sehingga mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan 

setelah mempelajari pelajaran tersebut. Pencapaian tujuan tersebut 

perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah 

motif itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorong. Motif yang 

kuat sangatlah perlu dalam belajar, di dalam membentuk motif yang 

kuat itu dapat dilaksanakan dengan adanya latihan atau kebiasaan-

kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang memperkuat, jadi latihan 

atau kebiasaan itu sangat diperlukan dalam belajar.
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6) Kematangan

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Seorang dikatakan matang jika siswa itu siap untuk 

menghadapi sesuatu. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak sudah 

siap (matang).

7) Kesiapan

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau 

bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti 

kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu 

diperhatikan dalam proses belajar karena jika siswa belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik.

c. Faktor Kelelahan

Kelelahan pada seseorang itu digolongkan menjadi dua, yaitu 

kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani bisa diperlihatkan 

dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat diperlihatkan dengan 

adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

menghasilkan sesuatu yang hilang.
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2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu:

a. Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar 

kebudayaan.

b. Faktor Sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar adalah metode 

mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar

pelajaran, keadaan gedung sekolah, metode belajar, dan tugas rumah.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa 

dalam masyarakat. Faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar antara 

lain mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.
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2.2. Hasil Belajar

2.2.1. Pengertian Hasil Belajar

Pengertian hasil belajar dari beberapa pendapat antara lain :

1. “Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar” (Anni, 2007:5).

2. Menurut Hamalik (2009:155), “Hasil belajar tampak sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati 

dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan 

keterampilan”.

3. Menurut Gagne dalam Mudjiono (2009:11) “hasil belajar merupakan 

proses kognitif siswa yang terdiri dari informasi verbal, ketrampilan 

intelek, keterampilan, motorik, sikap, dan siasat kognitif”.

Jadi berdasarkan tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang berupa perubahan perilaku pembelajar sesuai dengan 

kemampuan yang dipelajari setelah mengalami interaksi tindak belajar dan 

mengajar yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi yang terdiri dari 

informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan, motorik, sikap, dan siasat 

kognitif.

2.2.2. Ranah Hasil Belajar
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Hasil belajar dapat dilihat dari perubahan siswa, ketrampilan meningkat, 

bertambah pengetahuan, sikap yang lebih baik. Benyamin S Bloom seperti yang 

dikutip oleh Anni (2007:7-12) membagi hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu:

a) Ranah kognitif yaitu berkenaan hasil belajar intelektual terdiri dari 
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian.

b) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan, 
penanggapan, penilaian, pengorganisasian, pembentukkan pola hidup.

c) Ranah psikomotorik adalah berkaitan dengan hasil belajar persepsi, 
kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 
penyesuaian, kreativitas.

2.3. Tinjauan Tentang Metode Ceramah

2.3.1. Pengertian Ceramah

Ceramah merupakan satu-satunya metode yang konversional dan masih 

tetap digunakan dalam strategi belajar mengajar dan metode pengajaran yang 

sangat sederhana. Pada dasarnya ceramah murni cenderung pada bentuk 

komunikasi satu arah.

Apabila guru menyampaikan informasi kepada siswa maka guru berfungsi 

sebagai transmitter dan siswa sebagai receiver. Dikatakan terjadi communication 

gap (kesenjangan komunikasi) jika pesan tidak diterima sama sekali oleh receiver 

dan miscommunication (kesalahan komunikasi). Jika pesan diterima tidak sesuai 

dengan apa yang dimaksud oleh transmitter.
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Untuk mengurangi kesalahan tersebut, maka ceramah dilakukan sebagai 

berikut:

a. Penceramah, dalam hal ini guru, harus menguasai dengan sungguh-

sungguh bahan ceramahnya

b. Sistematika ceramah mempunyai urutan yang logis

c. Penyampaian bahan secara jelas, antara lain dengan komunikasi dua arah

d. Kemampuan menggunakan bahasa yang tepat.

2.3.2. Keunggulan dan Kelemahan Ceramah Sebagai Metode Pengajaran

1. Keunggulan Metode Ceramah

a. Hemat dalam penggunaan waktu dan alat

b. Mampu membangkitkan minat dan intusias siswa

c. Membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mendengarnya. 

Mendengar dapat terjadi dalam tiga bentuk:

1) Pertama, mendengar secara marginal yaitu mendengar sambil 

memperhatikan hal-hal lain, misal mendengar sambil membaca 

Koran

2) Kedua, mendengar evaluatif yaitu mendengar sambil menilai 

informasi yang didengar menurut sudut pandang pendengar

3) Ketiga, mendengar proyektif yaitu mendengar 

denganmenempatkan diri pada jalan pikiran sipembaca sehingga 

informasi yang didengar diterima dan dipahami dari sudut si 

pembicara
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d. Merangsang kemampuan siswa untuk mencari informasi dari berbagai 

sumber

e. Mampu menyampaikan pengetahuan yang belum pernah diketahui 

siswa.

2. Kelemahan-kelemahan Metode Ceramah

a. Ceramah cenderung pada pola strategis ekspesitorik yang berpusat 

pada guru

b. Metode ceramah cenderung menempatkan posisi siswa sebagai 

pendengar dan pencatat.

c. Keterbatasan kemampuan pada tingkat rendah.

2.3.3. Unsur-unsur Ceramah Bervariasi

Disebut ceramah bervariasi karena dalam strategi ini terdapat beberapa 

komponen yaitu:

1. Variasi Metode

Ceramah murni hanya efektif 15 menit setelah itu diganti dengan metode 

Tanya jawab atau metode diskusi kelompok. Dengan demikian interaksi 

belajar mengajar menjadi bervariasi (lihat gambar di bawah ini) tidak 

membosankan.

2. Variasi Media

Alat indera siswa dilibatkan sebanyak mungkin dalam proses belajar 

mengajar. Untuk itu media pengajaran divariasikan sehingga fungsi 

melihat (visual), fungsi mendengar (audio) dan fungsi meraba dan 
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mencium diaktifkan pada hal-hal tertentu. Alternatif variasi media dapat 

disusun sebagai berikut:

a.       Media audio – media visual-media audio

b.      Media audio-psychomotor

c.       Media visual-media audio-media visual

d.      Media visual-perabaan-penciuman

3. Variasi Penampilan

a. Variasi gerak. Dalam menyampaikan ceramah guru tidak terpaku 

pada tempat tertentu, gerakannya disesuaikan dengan bahan ceramah 

dan situasi kelas

b. Variasi isyarat/mimik. Isi ceramah tidak hanya disampaikan melalui 

kata-kata tetapi juga melalui mimik guru

c. Variasi suara. Variasi tinggi rendahnya suara, cepat lambatnya 

diucapkan setiap kata dan keras lemahnya memberikan nilai tersendiri 

dalam berkomunikasi melalui ceramah.

d. Selingan diam. Dalam menyampaikan ceramah perlu diberi 

kesempatan kepada siswa untuk meresapkan makna ceramah

e. Kontak pandang

f. Pemusatan perhatian

4. Variasi Bahan Sajian

a. Contoh-contoh verbal

b.   Anekdot
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2.4. Tinjauan Tentang Model Pembejaran Kooperatif

2.4.1. Model Pembelajaran

Pengertian model pembelajaran dari beberapa pendapat antara lain :

1. Menurut Soekamto, model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang di dalamnya menjelaskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar dan sebagai pedoman guru 

dalam aktivitas pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

(Trianto, 2007:5).

2. Menurut Arends dalam Suprijono (2009:46) “model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas”.

Mempelajari dan menambah wawasan mengenai model pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting bagi seorang tenaga pengajar, karena dalam 

menguasai model pembelajaran maka seorang guru akan merasakan kemudahan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dapat tercapai dengan tuntas (Trianto, 2007:10).

Menurut Nieveen suatu model pembelajaran dikatakan baik jika 
memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sahid (Valid), aspek validitas dikaitkan dengan dua hal yaitu:
a. Apakah model yang dikembangkan berdasarkan pada rasional 

teoritik yang kuat.
b. Apakah terdapat konsistensi internal.
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2. Praktis, aspek kepraktisan hanya dipenuhi jika:
a. Para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan 

dapat diterapkan.
b. Kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut 

dapat diterapkan.
3. Efektif, berkaitan dengan aspek efektivitas ini Nieveen memberikan 

parameter sebagai berikut:
a. Ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa 

model tersebut efektif.
b. Secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai 

dengan yang diharapkan (Trianto, 2007:8).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu perencanaan sebelum melaksanakan proses 

belajar mengajar yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran melalui tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Suatu model pembelajaran harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: sahih, praktis 

dan efektif. Model pembelajaran yang sudah memenuhi ketiga kriteria tersebut 

dapat dikatakan model pembelajaran yang baik.

2.4.2. Model Pembelajaran Kooperatif

Pengertian model pembelajaran dari beberapa pendapat antara lain :

1. “Pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang berusaha 

memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) sebagai sumber belajar, di 

samping guru dan sumber belajar yang lainnya” (Wena, 2009:190).

2. Menurut Hasan dalam Rusman (2011: 204). “cooperative learning

adalah teknik pengelompokkan yang di dalamnya siswa bekerja 
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teraarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil yang 

umumnya terdiri dari 4-5 orang”.

Model pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan 
pembelajaran pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang 
bercirikan: (1) ”memudahkan siswa belajar” sesuatu yang 
”bermanfaat” seperti, fakta, ketrampilan, nilai, konsep, dan bagaimana 
hidup serasi dengan sesama; (2) pengetahuan, nilai, dan ketrampilan, 
nilai diakui oleh mereka yang berkompeten menilai (Suprijono, 
2009:58).

Berdasarkan unsur di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang dilaksanakan dengan teknik 

pengelompokkan dan di dalamnya siswa belajar sama dengan sumber belajar 

yang tidak hanya berasal dari guru melainkan dari teman sejawat dan sumber 

lainnya.

2.4.3. Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif

Unsur-unsur yang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif (Wena, 

2009:190) adalah sebagai berikut :

1. Saling Ketergantungan Positif

Dalam sistem pembelajaran kooperatif, guru dituntut untuk 

mampu menciptakan suasana belajar yang mendorong agar siswa 

merasa saling membutuhkan.
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2. Interaksi Tatap Muka

Semua anggota kelompok berinteraksi saling berhadapan, 

dengan menerapkan ketrampilan bekerja sama untuk menjalin 

hubungan sesama anggota kelompok.

3. Akuntabilitas Individu

Kooperatif adalah pembelajaran dalam bentuk kelompok, maka 

setiap anggota harus belajar dan menyumbangkan pikiran demi 

keberhasilan pekerjaan kelompok. Kondisi belajar yang demikian akan 

mampu menumbuhkan tanggung jawab (akuntabilitas) pada masing-

masing individu siswa.

4. Ketrampilan Menjalin Hubungan Antarpribadi

Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi tidak 

hanya memperoleh teguran dari guru tetapi juga teguran dari sesama 

siswa. Teguran tersbut secara perlahan pasti akan membuat siswa 

berusaha untuk menjaga hubungan antar pribadi.

2.5. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

Menurut Anis (2011) macam-macam model pembelajaran kooperatif 
adalah: 1) Model Pembelajaran Tipe Think-Pair-Share, 2) Model 
Pembelajaran Tipe Jigsaw, 3) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Team Achievement Division, 4) Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok, 5) Model Pembelajaran 
Kooperatif Langsung, 6) Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis 
Masalah, 7) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game 
Tournament, 8) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head 
Together.
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Penelitian ini akan mencoba untuk menitik beratkan pada penggunaan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran kooperatif siswa di SMK 

Nurul Ulum Lebaksiu. Menurut Pietersz (2010:437-438) ”penggunaan tipe NHT 

mampu meningkatkan pencapaian siswa, hal ini disebabkan karena adanya 

interaksi multi arah yang terjadi sehingga siswa tidak terkesan pasif di kelas”.

Model pembelajaran NHT atau penomoran berpikir bersama 
merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 
mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap 
struktur kelas tradisional. Model pembelajaran NHT pertama kali 
dikembangkan oleh Spencer Kagen (1993) untuk melibatkan lebih 
banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 
pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 
pelajaran tersebut (Trianto, 2007:62).

Guru dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas 
menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks NHT:

a. Fase 1 Penomoran
Guru dalam fase ini membagi siswa kedalam kelompok 3-5 

orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 
sampai 5.

b. Fase 2 Mengajukan Pertanyaan
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan 

dapat bervariasi. Pertanyaan dapat berupa amat spesifik dan dalam 
bentuk kalimat tanya. Misalnya, ”Apa saja macam pekerjaan 
kantor?” atau berbentuk arahan, misalnya, ”Pastikan setiap orang 
mengetahui ciri-ciri dari pekerjaan kantor”.

c. Fase 3 Berpikir Bersama
Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan 

itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui 
jawaban tim.
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d. Fase 4 Menjawab
Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba 
menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas (Trianto, 2007:62-63).

Wijaya (2010:49), menyatakan bahwa ”dalam model pembelajaran NHT 

interaksi siswa dengan siswa lebih besar dibandingkan interaksi siswa dengan 

guru”. Hal ini menyebabkan siswa lebih banyak belajar antar sesama siswa 

daripada belajar dari guru, sehingga siswa yang merasa tidak bisa dan takut bila 

harus bertanya menjadi berani bertanya karena yang dihadapi temannya sendiri. 

Dengan demikian siswa akan termotivasi belajar dan menjadi lebih paham 

terhadap suatu materi, sehingga hasil belajar siswa meningkat.

2.6. Kajian Tentang Stenografi 

2.6.1. Pengertian Stenografi

Stenografi adalah sebagian kecil dari kegiatan pekerjaan kantor baik 

kantor pemerintah maupun pengusaha swasta yang bergerak dibidang jasa atau 

bisnis. Kata Stenografi berasal dari stenos yang berarti singkat/cepat dan 

graphein yang berarti tulisan, jadi Stenografi berarti penulisan kata-kata atau 

kalimat secara cepat dengan huruf-huruf yang mempunyai aturan tertentu.

Manfaat seorang mempelajari Stenografi adalah agar dapat mencatat 

lebih cepat apabila di dikte, maka tepat sekali bagi seorang sekretaris, reporter, 

atau wartawan yang kegiatannya mengikuti ceramah, rapat kerja, konferensi, dan 

meliputi berita-berita penting dan sejenisnya.
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2.6.2. Sejarah Perkembangan Tulisan Steno

Sama halnya dengan tulisan latin, tulisan steno pun mengalami masa 

perkembangan yang sangat lama. Pada kira-kira tahun 350 sebelum Masehi, di 

Yunani diketemukan dua buah batu berisi tulisan steno yang terkenal dengan batu 

Akropolis. Tulisan steno tersebut masih menggunakan tulisan latin, oleh karena 

itu disebut Tachygrafy.

Tulisan steno tersebut dikembangkan oleh seorang Romawi bernama Tiro 

dengan perbaikan-perbaikannya sehingga lain daripada asalnya. Abad berikutnya 

para Pendeta Katolik mengembangkan juga tulisan steno tersebut untuk 

kepentingan lingkungan sendiri. Orang-orang biasa sengaja tidak diajarkan atau 

diberitahu bagaimana steno itu. Akibatnya orang-orang itu kemudian 

menanamkan atau menganggap bahwa tulisan steno itu tulisan rahasia.

Pada abad ke-17 di Inggris, John Willis menciprakan sistem Stenografia 

yang lain dari pada Tracygrafie yang merupakan permulaan sistem steno modern. 

Pencipta-pencipta lain ialah: Pitman pada tahun 1837, sedang Gregg pada tahun 

1888.

Perancis tidak ketinggalan pula bermunculan pencipta-pencipta 

Stenografia, yaitu Conen de Prepean dan Duploy, sedang di Jerman adalah 

Moengiel, Gabelberger, Stolse, dan Schuthader. Pencipta-pencipta sistem steno 

yang dianggap betul-betul sempurna adalah Groote pada tahun 1899 dan Pont 

pada tahun 1904, keduanya orang Belanda.
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2.6.3. Perkembangan Tulisan Steno di Indonesia

Sampai kira-kira tahun 1900, di Indonesia belum diketahui dengan pasti 

tentang mata pelajaran Stenografia di sekolah-sekolah dan kursus-kursus. 

Pemakaian tulisan steno telah ada tetapi masih terbatas pada kantor-kantor 

dagang dan sudah barang tentu masih menggunakan bahasa asing.

Baru tahun 1923, muncullah sistem Karundeng yang disadur dari sistem 

Pont dan digunakan sendiri oleh E. Karundeng di Minahasa Read (semacam 

DPRD), Sulawesi Utara (Manado). Muncul lagi sistem sederhana yang disadur 

dari sistem Groote dan keduanya dalam bahasa Indonesia yang 

digunakan/diajarkan di sekolah-sekolah dagang hingga sekarang.

Pada tahun 1930 pelajaran Stenografia telah diajarkan di MHS semacam 

SMA pada zaman Belanda dengan menggunakan sistem Groote, sedang pada 

zaman Jepang dilanjutkan disebuah sekolah dagang dengan sistem sederhana. 

Pada permulaan kemerdekaan hingga sekarang Stenografia diajarkan di SD dan 

SEM yang kemudian berubah menjadi SMEP dan SMEA dengan sistem 

sederhana atau karundeng, dengan Surat Keputusan Menteri P dan K No 

051/1986 yang menyatakan bahwa steno sistem Karundeng telah disahkan 

sebagai sistem steno nasinal, maka semua SMEA dianjurkan untuk diajarkan 

sistem steno Karundeng tersebut.

2.6.4. Metode Belajar Stenografia

Menulis steno bukanlah menulis cepat. Gerakan ujung pensil sama saja 

cepatnya seperti kalau menulis huruf latin. Huruf-huruf steno itu bentuknya lebih 
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sederhana kalau dibandingkan dengan bentuk huruf lain. Kalimat kalau ditulis 

dengan huruf steno akan lebih cepat selesai dari pada kalau ditulis dengan huruf 

latin. Metode belajar yang paling efektif adalah metode latihan (training), latihan 

menulis, dan latihan membaca. (Partono, 2006:1-3)

2.7. Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian Suwiyadi (2007) dengan judul Penerapan Model 

Pembelajaran NHT Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan, menunjukan hasil penerapan model pembelajaran NHT 

dapat meningkatkan hasil belajar Pkn.

2. Hasil penelitian oleh Nanik Wijayanti, dkk dengan judul Penggunaan 

Model Pembelajaran NHT untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia 

menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar Kimia Hidrokarbon.

3. Hasil penelitian oleh Agus Purna Wijaya, dkk dengan judul Keefektifan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Belajar Siswa menunjukkan bahwa pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif NHT pada siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Bahan Bakar Motor 

Bensin siswa kelas XI Program TMO SMK Muhammadiyah 1 Blora.
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2.8. Kerangka Berpikir

Belajar adalah suatu proses dalam melaksanakan aktivitas dan berbagai 

pengalaman yang dialami seseorang untuk memperoleh suatu perubahan perilaku. 

Hasil belajar yang diharapkan dari suatu aktivitas belajar adalah siswa mengalami 

perubahan tingkah laku baik terkait pemahaman, keterampilan maupun aspek lain 

pada mata pelajaran di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya, tetapi dapat digolongan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern

dan ekstern. ”Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu” 

(Slameto, 2010:54). Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. ”Salah satu faktor sekolah yang mempengaruhi belajar adalah model 

pembelajaran” (Slameto, 2010:64).

Fakta yang ada di SMK Nurul Ulum Lebaksiu proses pembelajaran mata 

diklat Stenografi kompetensi dasar membuat catatan dikte untuk menghasilkan 

naskah/dokumen kelas XI AP masih belum bervariasi, kurang melibatkan siswa 

dalam pembelajaran sehingga menyebabkan kebosanan dalam pembelajaran.

Menurut Trianto (2007:10) merupakan hal yang sangat penting 
para pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang 
model pembelajaran yang telah diketahui, karena dengan menguasai 
model pembelajaran maka seorang guru dan dosen akan merasakan 
adanya kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, 
sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses 
pembelajaran dapat tercapai dengan tuntas sesuai yang diharapkan.
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Pemilihan model pembelajaran akan menjadikan proses pembelajaran 

lebih variatif, inovatif sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas 

siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat (Trianto, 2007:8-9). 

Sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar membuat catatan dikte untuk 

menghasilkan naskah/dokumen, guru memerlukan model pembelajaran yang 

dapat memicu keaktifan siswa, dan menuntut tingkat pemahaman siswa yang 

masih kurang. Menurut Pietersz (2010:437-438) ”penggunaan tipe NHT mampu 

meningkatkan pencapaian siswa, hal ini disebabkan karena adanya interaksi multi 

arah yang terjadi sehingga siswa tidak terkesan pasif di kelas”.

”Model pembelajaran NHT pertama kali dikembangkan oleh Spencer 

Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut” (Trianto, 2007:62). Model pembelajaran NHT diduga dapat 

meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa, sebab dalam pelaksanaannya 

siswa dituntut mempelajari dan memahami materi terlebih dahulu kemudian 

berdiskusi dan mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang mereka pahami. 

Pembagian kelompok didasarkan dari tingkat kepintaran siswa, dalam satu 

kelompok terdiri dari anggota yang bervariatif mulai dari yang pintar dan yang 

kurang pintar.

Proses diskusi dilaksanakan dengan tanya jawab soal yang diberikan oleh 

guru. Proses tanya jawab dilakukan untuk memastikan apakah semua anggota 
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kelompok sudah memahami jawaban dari soal yang diberikan oleh guru, apabila 

ada salah satu anggota yang belum mamahami maka anggota siswa yang pintar 

membantu menjelaskan sehingga semua anggota kelompok memahami soal 

tersebut. Hal ini dilakukan karena semua siswa dituntut untuk siap karena mereka 

tidak tahu nantinya siapa yang akan ditunjuk oleh guru sesuai nomor anggota 

yang sudah diberikan oleh guru.

Guru menunjuk nomor salah satu anggota kelompok untuk menjawab 

pertanyaan, kemudian guru memanggil siswa lain dengan nomor yang sama dari 

kelompok lain untuk menanggapi jawaban temannya tersebut. Harus siapnya 

siswa dalam materi tersebut menjadikan siswa lebih mudah dalam memahami 

materi yang mereka pahami sendiri dan dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dilihat dari mencari sumber sendiri, proses diskusi dan dari siswa 

mempresentasikan hasil diskusi mereka dan menanggapinya. Pemilihan metode 

ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT ini diharapkan tujuan 

pembelajaran Stenografi kompetensi dasar membuat catatan dikte untuk 

menghasilkan naskah/dokumen tercapai sehingga ketuntasan belajar akan 

meningkat.
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Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:

Metode Ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT

Guru

1. Motivator
2. Fasilitator
3. Pengarah

(Anisa, 
2011)

Siswa

1. Penomoran: Siswa dibagi 
dalam kelompok dan diberi 
nomor anggota

2. Mengajukan pertanyaan: 
Menghadapkan siswa pada 
suatu soal

3. Berpikir bersama: Siswa 
menyatukan pendapat 
terhadap jawaban dan 
meyakinkan tiap anggota tim 
mengetahui jawaban tim

4. Menjawab: Salah satu nomor 
anggota dipanggil guru 
menjawab soal (Trianto, 
2007:63)

Stenografi

1. Huruf hidup 
dan huruf mati

2. Sambungan 
huruf hidup 
dengan huruf 
mati

3. Huruf yang 
bentuknya 
bulat

4. Teknik 
menyingkat 
huruf dalam 
kata

Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran (Pietersz, 2010:437-438)

Materi menjadi lebih mudah untuk dipahami (Wijaya, 2010:49)

Tercapai ketuntasan belajar siswa

75% siswa mendapat nilai ≥ 70 (Mulyasa, 2009:183)

Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir
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2.9. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ”Penerapan metode 

ceramah bervariasi dengan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dapat meningkatkan hasil belajar mata diklat Stenografi siswa kelas XI AP SMK 

Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal”.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Setting dan Subjek Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan 

sebagai tempat untuk memperoleh data yang berguna untuk mendukung 

tercapainya tujuan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK 

Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal pada bulan Mei 2013. Subjek penelitian 

tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI AP semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013, dengan  jumlah 35 siswa yang terdiri dari 33 putri dan 2 putra.

3.2. Faktor yang Diteliti

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor guru yaitu cara guru dalam merencanakan pembelajaran dan cara guru 

dalam pelaksanaan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran

NHT.

2. Faktor siswa yaitu untuk mengamati aktivitas siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran serta mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar mengajar.

3.3. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian tindakan kelas. Menurut 

Suyanto, bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 
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memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara 

profesional (Subyantoro, 2007:6).

Proses penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Menurut Suharsimi 

(2009:16), dalam penelitian ini tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Perincian 

langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perencanaan

Refleksi SIKLUS II

Pengamatan

SIKLUS I PelaksanaanRefleksi

Pengamatan

Pelaksanaan

        ?

Perencanaan

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan 
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1. Perencanaan

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sehubungan 

dengan pelaksanaan proses pembelajaran dengan metode ceramah 

bervariasi dengan model pembelajaran NHT yang meliputi identifikasi 

masalah melalui observasi awal, merencanakan kegiatan pembelajaran, 

membuat perangkat pembelajaran, alat evaluasi dan pengadaan instrumen 

yang terkait dengan pelaksanaan penelitian.

2. Tindakan

Pada tahap ini, metode ceramah bervariasi dengan model 

pembelajaran NHT dan skenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. 

Tindakan yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan pembelajaran 

dengan menerapkan metode ceramah bervariasi dengan model 

pembelajaran NHT dengan langkah-langkah kerja seperti telah 

direncanakan dalam rencana pembelajaran.

3. Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan dengan 

menggunakan lembar observasi untuk mengamati kinerja guru dan 

aktivitas siswa serta tes di setiap akhir siklus.

4. Refleksi

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan dengan menerapkan metode ceramah 

bervariasi dengan model pembelajaran NHT yang telah dilaksanakan, 
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berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna

menyempurnakan tindakan berikutnya. Hasil refleksi dari siklus I 

digunakan untuk memperbaiki dan merencanakan tindakan pada siklus 

berikutnya.

Siklus II dilaksanakan sebagai penyempurnaan kekurangan yang terjadi 

pada siklus I. Kekurangan pada siklus I diperbaiki agar nilai siswa dapat 

mencapai KKM. Siklus II ini juga dilakukan dengan proses kegiatan yang 

meliputi 4 tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil 

refleksi siklus yang kedua sebagai dasar untuk menentukan apakah akan 

dilaksanakan siklus selanjutnya, jika hasil belajar dari keseluruhan siswa dalam 

satu kelas mencapai ketuntasan belajar sebesar 75% dan sebaliknya, apabila 

masih banyaknya siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran maka perlu 

dilaksanakan siklus selanjutnya.

3.4. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

3.4.1. Prosedur Penelitian Siklus I

1. Perencanaan

a. Membuat perangkat pembelajaran sebagai pedoman dalam proses 

pembelajaran.

b. Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas di sekolah tersebut untuk 

menyampaikan materi.

c. Menyiapkan materi pembelajaran Stenografi yang akan diajarkan.
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d. Menyiapkan tugas yang akan dikerjakan siswa dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran NHT.

e. Menyusun alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran dengan metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran NHT.

f. Membuat lembar observasi untuk siswa.

g. Menyusun kelompok belajar siswa.

2. Pelaksanaan

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT adalah sebagai 

berikut:

a. Guru menjelaskan skenario metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran NHT pada mata diklat Stenografi kompetensi 

dasar membuat cacatan dikte untuk menghasilkan 

naskah/dokumen.

b. Guru menggali pengetahuan awal siswa tentang Stenografi.

c. Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari berbagai 

macam kemampuan siswa mulai dari yang pintar, sedang dan 

kurang pintar kemudian memberikan nomor kepada masing-

masing anggota kelompok.
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d. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk mendiskusikan 

materi.

e. Guru membimbing diskusi yang dilaksanakan dengan cara tanya 

jawab antar anggota kelompok untuk memastikan semua anggota 

telah mengetahui jawaban.

f. Guru memanggil suatu nomor secara acak untuk menjawab 

pertanyaan.

g. Guru memanggil satu nomor sama dari kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban dari temannya yang sebelumnya sudah 

menjawab.

h. Guru bersama siswa mengoreksi jawaban yang telah dikerjakan.

i. Guru merefleksi hasil pembelajaran.

3. Pengamatan

Peneliti bertugas sebagai pengamat pelaksanaan kegiatan

belajar mengajar (KBM) bersama dengan salah satu guru di SMK 

Nurul Ulum Lebaksiu. Pengamatan terhadap pelaksanaan aktivitas 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mengetahui 

aktivitas siswa. Lembar observasi ini terdiri dari dua lembar yaitu 

lembar observasi guru dan lembar observasi aktivitas siswa.

4. Refleksi

Hasil dari observasi yang meliputi aktivitas selama kegiatan 

belajar mengajar, cara guru mengajar, juga hasil tes pada akhir siklus 
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yang dilakukan juga kendala yang dihadapi selama kegiatan 

pembelajaran dikumpulkan dan dikaji sehingga diperoleh refleksi 

untuk mengikuti perubahan yang terjadi selama menggunakan metode 

ceramah dan model pembelajaran NHT. Hasil analisis data yang 

dilaksanakan pada tahap ini digunakan sebagai acuan perbaikan untuk 

melaksakan siklus II.

3.4.2. Prosedur Penelitian Siklus II

Siklus II merupakan penyempurnaan dari siklus I. Kekurangan dalam 

siklus I diperbaiki dalam siklus II, sedangkan kelebihan dalam siklus I tetap 

dipertahankan. Siklus II ini juga dilakukan dengan proses kegiatan yang meliputi 

4 tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

1. Perencanaaan

Perencanaan siklus II dilaksanakan apabila hasil refleksi belum 

sesuai dengan yang ditargetkan maka perlu adanya tindakan sebagai 

tindak lanjut dati tindakan yang pertama. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini meliputi:

a. Menyusun perbaikan rencana pembelajaran

b. Menyusun perbaikan instrumen penelitian berupa lembar tes dan 

non tes.

2. Tindakan

Tindakan yang dilakukan pada siklus II berupa pelaksanaan 

dari semua rencana yang telah disempurnakan. Pada siklus II ini 
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peneliti lebih memfokuskan pada hal yang pokok yang perlu 

diperhatikan dalam keterampilan menulis dan membaca huruf 

Stenografi. Tindakan yang dilakukan pada siklus II antara lain:

a. Guru menjelaskan pada siswa tentang cara menguasai huruf 

Stenografi dengan baik.

b. Guru mendorong siswa untuk membaca dan memahami isi teks 

bacaan yang diberikan peneliti.

c. Guru menjelaskan fungsi dibentuknya kelompok tipe NHT.

d. Guru membagikan materi diskusi kepada setiap kelompok.

e. Guru bersama siswa mengoreksi jawaban yang telah dikerjakan.

f. Guru merefleksi hasil pembelajaran.

3. Pengamatan

Pengamatan difokuskan pada kegiatan siswa selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Pengamatan ini dilakukan dari awal 

sampai akhir proses pembelajaran dengan dibantu guru kelas tersebut. 

Aspek yang diamati antara lain:

a. Kehadiran siswa pada saat proses belajar mengajar.

b. Perhatian siswa terhadap materi pembelajaran Stenografi 

mengalami perubahan baik atau tidak.

c. Siswa lebih aktif atau tidak dalam mengikuti proses pembelajaran.

d. Siswa lebih senang atau tidak dengan tugas yang diberikan oleh 

peneliti.
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4. Refleksi

Hasil dari pelaksanaan siklus II ini kemudian dianalisis untuk 

mengetahui kemajuan-kemajuan yang dicapai selama proses 

pembelajaran. Hasil pelaksanaan siklus II dibandingkan dengan hasil 

pelaksanaan siklus I dalam hal skor maupun ketuntasan hasil belajar.

3.5. Metode Pengumpulan Data

3.5.1. Metode Tes

Tes digunakan untuk mengambil data tentang hasil belajar mata diklat 

Stenografi kompetensi dasar membuat catatan dikte untuk menghasilkan 

naskah/dokumen siswa kelas XI AP SMK Nurul Ulum Lebaksiu yang telah 

melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran NHT.

3.5.2. Metode Nontes

Metode nontes digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan 

perilaku dalam pembelajaran Stenografi kompetensi dasar membuat catatan dikte 

untuk menghasilkan naskah/dokumen dengan model pembelajaran NHT. Data 

nontes diperoleh melalui kegiatan berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya 

(Suharsimi, 2006:231). Metode dokumentasi dalam penelitian ini 
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digunakan untuk mengumpulkan data daftar nama, jumlah dan daftar 

nilai siswa yang digunakan sebagai subjek penelitian.

2. Observasi

Metode observasi bukanlah sekadar mencatat tetapi juga 

mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam 

suatu skala bertingkat (Suharsimi, 2006:229). Metode ini digunakan 

untuk mengamati kegiatan guru dan siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran 

NHT.

3.6. Validitas Instrumen

Validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi. Validitas 

isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan 

analisis rasional atau lewat professional judgment (Azwar, 2011:45). Pertanyaan 

yang dicari jawabannya dalam validitas ini adalah ”sejauhmana item-item dalam 

tes mencakup keseluruhan isi objek yang hendak diukur” atau ”sejauhmana isi tes 

mencerminkan isi atribut yang hendak diukur”. Untuk mengetahui isi itu valid 

atau tidak, dengan cara dikonsultasikan kepada professional judgment bidang 

Stenografi. Instrumen yang menggunakan validitas adalah tes, observasi aktivitas 

siswa dan guru.
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3.7. Pedoman Penilaian Hasil Belajar

Tabel 3.1

Kriteria Nilai dan Predikat Mata Diklat Stenografi

Nilai Predikat 

70-100 Kompeten 

0-69 Belum Kompeten

Sumber: kriteria nilai dan predikat mata pelajaran Stenografi SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu.

3.8. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan analisis data deskriptif. Data yang dapat 

dihitung sebagai berikut:

1. Rekapitulasi nilai ulangan harian sebelum dilakukan tindakan dan nilai 

tes diakhir siklus I dan siklus II.

2. Menghitung nilai rerata atau persentase hasil belajar pada siklus I dan 

siklus II yang berfungsi untuk menghitung adanya peningkatan hasil 

belajar.

Dirumuskan dengan menghitung nilai rerata yaitu:

X = 
∑

Keterangan:

X : rata-rata

∑X: jumlah nilai seluruh siswa

N : banyaknya siswa yang mengikuti tes

(Sudjana, 2009:109)
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3. Menghitung Ketuntasan Belajar

Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal digunakan rumus teknik 

analisis deskriptif sebagai berikut:

% = x 100%

Keterangan:

% : nilai persentase atau hasil

n : nilai yang diperoleh

N : jumlah seluruh siswa

(Ali, 1993:186)

4. Data observasi Aktivitas Belajar Siswa dan Kinerja Guru

Data observasi siswa digunakan untuk penilaian aktivitas siswa dan 

kinerja guru menggunakan skala likert dengan rentang 5 sampai 

dengan 1 dengan kategori sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Kinerja Guru

SB = Sangat Baik skor 5

B = Baik skor 4

C = Cukup skor 3

K = Kurang skor 2

SK = Sangat Kurang skor 1
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b. Kriteria Aktivitas Siswa

SB = Sangat Baik skor 5

B = Baik skor 4

C = Cukup skor 3

K = Kurang skor 2

SK = Sangat Kurang skor 1

5. Perhitungan data dari observasi kinerja guru, aktivitas belajar siswa 

adalah sebagai berikut:

Mencari persentase maksimal = = X100% = 100%
Mencari persentase minimal = = X100% = 20%
Mencari perolehan persentase rentangan = 100% - 20% = 80%

Interval kelas persentase = 
% X100% = 16

Tabel 3.2

Interval Kinerja Guru dan Aktivitas Siswa

Kelas Kategori Kinerja Guru Kategori Aktivitas Siswa

84%-100% Sangat Baik Sangat Baik

68%-83% Baik Baik

52%-67% Cukup Cukup

36%-51% Kurang Kurang

20%-35% Sangat Kurang Sangat Kurang
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3.9. Indikator Keberhasilan

Menurut Mulyasa (2009:183), dari segi hasil, proses, pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya 

atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) siswa terlibat aktif, baik fisik, mental, 

maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan gairah yang 

tinggi, nafsu belajar yang besar dan tumbuhnya rasa percaya diri. Oleh karena itu 

sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah 75%.



50

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Kondisi Awal

SMK Nurul Ulum Lebaksiu merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Kejuruan yang masih tergolong USB (Unit Sekolah Baru) beralamat di Jalan 

Karang Moncol II Lebaksiu Lor, Lebaksiu, Kabupaten Tegal yang mempunyai 

tiga jurusan yaitu Teknik Otomotif, Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran 

(AP).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 9 Maret 2013 di 

kelas XI AP, mengungkapkan bahwa siswa cukup mampu menulis stenografi 

namun masih mengalami kesulitan dalam membaca tulisan stenografinya sendiri, 

siswa belum optimal dalam membaca tulisan steno dari guru setelah selesai 

menulis dipapan tulis, dan siswa belum mampu melatinkan kembali tulisan steno 

secara utuh.

Semua observasi awal menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam penguasaan ketrampilan menulis dan membaca stenografi. Rendahnya 

keterampilan menulis dan membaca stenografi yang dicapai siswa salah satu 

faktor penyebabnya adalah kurangnya latihan secara rutin dari masing – masing 

siswa. Selain itu pemilihan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

selama ini sudah baik, namun kurang sesuai dengan kondisi kesulitan belajar 

50
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siswa, karena siswa cenderung pasif dan tidak berani mengungkapkan gagasan 

atau kesulitan dalam kegiatan belajar.

Berdasarkan beberapa masalah diatas maka setiap karakteristik 

pembelajaran mempunyai metode pembelajaran yang berbeda-beda. Karakteristik 

pembelajaran yang menekankan pada keterampilan pengetahuan (kognitif) 

tentunya membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda dengan karakteristik 

pembelajaran yang menekankan keterampilan (psikomotorik). Stenografi 

mempunyai karakteristik pembelajaran yang lebih menekankan keterampilan 

(psikomotorik) dibandingkan pengetahuan (kognitif). Oleh karena itu diperlukan 

suatu peran guru dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai perencana pengajaran, 

pengelola pengajaran, penilai hasil belajar, motivator belajar dan sebagai 

pembimbing. Peran guru dalam perencana pembelajaran harus mampu memilih

metode pembelajaran yang sesuai dengan kesulitan belajar siswa. 

Metode yang dipilih disini adalah metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran berkelompok tipe NHT (Numbered Head Together)

merupakan kontrak belajar yang eksplisit antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa mengenai cara-cara berkolaborasi. Peran guru sebagai fasilitator 

yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu, guru 

mengontrol siswa selama pembelajaran berlangsung dan guru memberikan 

pengarahan jika siswa merasa kesulitan. 

Selama pembelajaran dengan menerapkan metode ceramah bervariasi 

dengan model pembelajaran berkelompok tipe NHT (Numbered Head Together)
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berlangsung terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide 

pokok materi, saling mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, 

membuat kesimpulan bersama. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar interaksi 

dominan siswa dengan siswa. Aktivitas siswa selama pembelajaran benar-benar 

memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan yang telah 

didapatkan dan juga keterampilannya.

Jadi keunggulan penerapan metode ceramah bervariasi dengan model 

pembelajaran berkelompok tipe NHT (Numbered Head Together) yaitu dapat 

melatih dua unsur keterampilan sekaligus, yaitu keterampilan menulis dan 

keterampilan membaca Stenografi. Selain itu metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran berkelompok tipe NHT (Numbered Head Together) dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, serta mampu melatih 

interaksi antar siswa, sehingga kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan dan 

secara tidak langsung guru telah memberikan peran yaitu sebagai pengelola 

pengajaran yang mampu  mengembangan nilai, sikap moral dan keterampilan 

siswa..

Selain masalah pada aktivitas siswa dalam pembelajaran, data 

menunjukkan bahwa nilai ulangan harian siswa yang belum optimal masih dalam 

jumlah yang cukup besar. Hal ini dilihat dari hasil ulangan siswa yang nilainya 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM untuk mata diklat 

Stenografi di SMK Nurul Ulum Lebaksiu adalah 70. Data hasil ulangan diketahui 
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sebanyak 74,29% (26 siswa) dalam kriteria belum tuntas dan 25,71% (9 siswa) 

masuk kriteria tuntas.

Berdasarkan masalah tersebut maka perlu dilakukan perubahan dalam 

proses pembelajaran Stenografi yang bisa membangkitkan semangat siswa. 

Semangat siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi aktif 

(aktivitas) siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Langkah yang diambil 

dalam memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini berlangsung yaitu 

penerapan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) pada  pembelajaran Stenografi kelas XI AP.

Penelitian tindakan ini dilakukan pada kelas XI AP SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat Stenografi 

menggunakan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT). Penelitian ini dilaksanakan dengan alokasi 

waktu tanggal 15 sampai dengan 23 Mei 2013. Penelitian tindakan ini dilakukan 

oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru mata diklat Stenografi. 

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

masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Pada kedua siklus peneliti dan guru berkolaborasi 

melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat dan peneliti dibantu dengan observer untuk mengamati aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran.



54

4.1.2. Hasil Penelitian Siklus I

4.1.2.1. Perencanaan

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan mementukan langkah-

langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Langkah ini 

merupakan upaya memperbaiki kelemahan dalam kegiatan pembelajaran 

Stenografi yang telah berlangsung selama ini.

Adapun kegiatan ini meliputi:

1. Membuat perangkat pembelajaran sebagai pedoman dalam proses 

pembelajaran.

2. Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas di sekolah tersebut untuk 

menyampaikan materi.

3. Menyiapkan materi pembelajaran Stenografi yang akan diajarkan.

4. Menyiapkan tugas yang akan dikerjakan siswa dalam proses pembelajaran 

menggunakan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT.

5. Menyusun alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran dengan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran 

NHT.

6. Membuat lembar observasi untuk siswa.

7. Menyusun kelompok belajar siswa.
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4.1.2.2. Tahap Tindakan

Tindakan dan pengamatan pada pembelajaran siklus I dilaksanakan dua 

kali yaitu pada tanggal 15 Mei dan 16 Mei 2013, kegiatan yang dilakukan dalam 

tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran sebagaimana telah direncanakan 

pada tahap perencanaan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

berkelompok tipe Numbered Head Together (NHT).

Tindakan pertemuan pertama yang dilakukan oleh peneliti dan guru 

adalah menyampaikan tujuan pembelajaran di depan kelas. Pada saat 

penyampaian tujuan tersebut beberapa siswa ada yang mencatat dan ada juga 

yang hanya mendengarkan. Pertemuan yang kedua guru menuliskan tujuan 

pembelajaran di papan tulis. Proses pembelajaran selanjutnya guru memberi 

motivasi siswa dengan cara mengajukan pertanyaan, tetapi siswa menjawab 

dengan serentak. Pemberian arahan mengenai bagaimana cara menjawab yaitu 

dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum ditunjuk diperhatikan oleh 

siswa, sehingga pada pertemuan yang kedua arahan tersebut dilaksanakan.

Tindakan selanjutnya adalah guru menerangkan materi. Pada kegiatan 

inti guru menyampaikan materi huruf hidup dan huruf mati Stenografi, 

sambungan huruf mati dengan huruf hidup, huruf yang bentuknya bulat dan 

teknik menyingkat huruf dalam kata. Guru memberikan contoh perintah soal dan 

contoh pengerjaannya yang diikuti oleh siswa. Materi yang disampaikan guru 

hanya garis besarnya saja, karena proses pembelajaran bukan berpusat pada guru 

akan tetapi pada siswa. Siswa harus berpikir aktif dan kreatif dalam belajar karena 
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itu siswa harus dibiasakan untuk mengerjakan tugas baik secara individu maupun 

bekerja sama dengan kelompok. Siswa dapat saling membantu antara anggota 

kelompok apabila masih ada yang merasa kesulitan. Melalui tugas tersebut siswa 

akan mulai berpikir logis, menggali informasi dan belajar menyampaikan 

gagasannya.

Proses pembelajaran dilanjutkan dengan pembagian kelompok siswa 

berdasarkan tingkat memampuan siswa, dalam satu kelompok terdiri dari anggota 

yang bervariatif mulai dari yang pintar, sedang dan yang kurang pintar. Masing-

masing anggota kelompok diberikan nomor yang merupakan ciri khas dari model 

pembelajaran NHT. 

Guru dan peneliti membagikan soal latihan sesuai dengan jumlah 

kelompok, menjelaskan, dan membimbing cara mengerjakan soal latihan yang 

dibagikan. Namun diskusi kelompok masih kurang optimal karena masih ada 

beberapa siswa yang kurang aktif ketika mengikuti proses diskusi akibatnya 

mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan lembar soal 

latihan. Setelah waktu pengerjaan latihan habis, salah satu nomor anggota 

tersebut ditunjuk oleh guru untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru yang 

sebelumnya telah didiskusikan dengan anggota kelompok, sedangkan nomor yang 

sama pada kelompok lain menanggapi sehingga terjadi diskusi interaktif antara 

kelompok satu dengan kelompok yang lainnya.  Kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan di depan kelas kurang, ini disebabkan karena siswa merasa 
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gugup ketika nomornya terpanggil untuk mewakili kelompoknya dalam 

menjawab pertanyaan.

Bagian akhir dari proses pembelajaran ini adalah menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. Sebelumnya guru menawarkan kesempatan bertanya kepada 

siswa dan memberitahukan pada siswa tentang tes evaluasi yang akan 

dilaksanakan pada pertemuan Kamis, 16 Mei 2013.

Selama proses pembelajaran sebagian besar siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru, hal ini dipicu oleh model pembelajaran yang menarik yang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Namun masih ada 

siswa yang ramai dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Penggunaan 

model pembelajaran ini belum bisa menarik perhatian siswa seluruhnya. Suasana 

kondusif tersebut tidak bisa berlangsung lama saat soal latihan diberikan, siswa 

mulai tidak fokus, toleh-toleh dan sibuk bertanya pada kelompok lain. Setelah 

pengamat menanyakan pada beberapa siswa kelas XI AP itu, ternyata sebagian 

besar siswa masih bingung dengan soal latihan yang diberikan oleh guru .

Pada pertemuan kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, guru 

memulai pelajaran dengan apersepsi, kemudian guru menyampaikan ulang materi 

pertemuan sebelumnya. Penyampaian materi kali ini hanya bersifat mengingatkan 

dan memantapkan pemahaman siswa dengan memberikan kesempatan seluas-

luasnya pada siswa untuk bertanya. Pada pertemuan kedua ini guru juga 

memberikan pertanyaan lemparan pada siswa. Guru juga memberikan umpan 

balik di setiap jawaban yang telah disampaikan siswa. Pada proses tanya jawab 
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ini, diketahui masih banyak siswa yang masih banyak mengalami kesalahan 

dalam penyingkatan huruf steno. Saat diberikan pertanyaan dan diminta untuk 

menjawab langsung, para siswa banyak yang berusaha menjawab meskipun 

dengan jawaban yang belum tepat, guru memandu siswa dengan rangsangan 

sehingga siswa dapat menemukan jawaban yang tepat. Setelah kegiatan tanya 

jawab, guru memerintahkan siswa untuk belajar selama sepuluh menit sebelum 

tes evaluasi dimulai. Pada proses ini sedikit siswa yang merasa keberatan untuk 

diadakan tes evaluasi, dikarenakan sudah ada pemberitahuan pada pertemuan 

sebelumnya. Saat tes evaluasi dilaksanakan, masih ada beberapa siswa berusaha 

mencontek dan bertanya pada siswa lain.

4.1.2.3. Pengamatan/Observasi

1. Data Observasi Aktivitas Siswa

Pengamatan siklus I dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Pengamatan aktivitas siswa dan hasil belajar afektif dan 

psikomotorik siswa siklus I diperoleh hasil sebagai berikut :
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Tabel 4.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5

1. Kesungguhan siswa dalam menyimak materi huruf hidup 
dan huruf mati, sambungan huruf mati dengan huruf hidup, 
huruf yang bentuknya bulat, teknik menyingkat huruf 
dalam kata dari guru

V

2. Kesungguhan siswa dalam memperagakan penulisan huruf 
hidup dan huruf mati, sambungan huruf mati dengan 
sambungan huruf hidup, huruf yang bentuknya bulat, 
teknik menyingkat huruf dalam kata

V

3. Semangat siswa selama mengerjakan soal latihan dari guru V

4. Kedisiplinan siswa dalam berlatih (menyelesaikan tugas 
dalam waktu yang ditentukan)

V

5 Kecepatan siswa dalam memahami stimulus dari guru V

6. Kecepatan siswa dalam merespon stimulus V

7. Aktifitas siswa dalam merespon stimulus V

8. Aktifitas siswa dalam membaca tulisan stenografi V

9. Aktifitas siswa dalam menulis stenografi V

Jumlah 0 3 3 3 0

Jumlah Skor 0 6 9 12 0

Jumlah Skor Maksimal 45

Sumber : Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus I

Keterangan penilaian :

Point 1 : jika ≤ 20 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 2 : jika ≤ 40 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 3 : jika ≤ 60 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 4 : jika ≤ 80 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 5 : jika ≤ 100 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut
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Persentase skor = %    = x 100%

= x 100 %
= 60 %

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa 60 % 

siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

bervariasi dengan model pembelajaran berkelompok tipe Numbered Head 

Together (NHT). Seperti hasil yang terdapat dalam tabel diatas, semangat siswa 

dalam mengerjakan soal latihan dari guru serta aktivitas membaca dan menulis 

tulisan Stenografi yang sesungguhnya dari siswa masih dalam kategori kurang, 

hal ini dikarenakan dalam mengerjakan tugas dari guru, siswa mengerjakannya 

dengan saling mencontek dengan kelompok lainnya. Untuk kesungguhan siswa 

dalam menyimak materi, kecepatan siswa dalam memahami stimulus dari guru, 

dan ketepatan siswa dalam merespon masuk ke dalam kategori cukup. Sedangkan 

kesungguhan siswa dalam memperagakan materi, kedisiplinan dalam berlatih dan 

kecepatan dalam merespon stimulus telah dilaksanakan dengan baik oleh siswa.

2. Data Observasi Hasil Belajar Siswa

Data hasil observasi hasil belajar siswa digunakan untuk mengetahui 

jumlah siswa yang telah mencapai hasil belajar pada aspek afektif dan 

psikomotor. Hasil belajar siswa pada aspek afektif dan psikomotor pada siklus I 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.2 Lembar Pengamatan Hasil Belajar Afektif dan Psikomotor Siswa pada 
Siklus I

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5
Hasil Belajar Afektif
1. Siswa tepat dalam mengaplikasikan huruf 

hidup dan huruf mati
V

2. Siswa tepat dalam mengaplikasikan huruf 
yang bentuknya bulat

V

3. Siswa teliti mengaplikasikan sambungan 
huruf mati dengan huruf hidup

V

4. Siswa tepat dalam mengaplikasikan teknik 
menyingkat huruf dalam kata

V

5. Siswa lancar menulis dengan huruf 
stenografi

V

6. Siswa secara langsung merespon soal sesuai 
perintah

V

7. Siswa jujur dalam mengerjakan soal evaluasi V
Hasil Belajar Psikomotorik
8. Siswa dapat menulis huruf hidup dan huruf 

mati
V

9. Siswa dapat menulis sambungan huruf hidup 
dengan huruf mati

V

10. Siswa dapat menulis huruf yang bentuknya 
bulat

V

11. Siswa dapat menggunakan teknik 
menyingkat huruf dalam kata

V

12. Siswa dapat membaca tulisan stenografi V
Jumlah 0 2 3 4 3

Jumlah Skor 0 4 9 16 15
Jumlah Skor Maksimal 60

Sumber : Pengamatan Hasil Belajar Afektif dan Psikomotor Siswa Siklus I
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Keterangan Penilaian :

Point 1 : jika ≤ 20 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 2 : jika ≤ 40 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 3 : jika ≤ 60 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 4 : jika ≤ 80 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 5 : jika ≤ 100 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Persentase skor =   %     = x 100%

= x 100 %
= 73,33 %

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar tepatnya kurang dari sama dengan 40 % jumlah siswa di kelas pada siklus 

ini, memiliki hasil belajar afektif dan psikomotorik yang rendah pada teknik 

menyingkat huruf dalam kata, dan kurang dari sama dengan 60 % jumlah siswa di 

kelas ini belum menguasai kemampuan membaca tulisan Stenografi, belum lancar 

dalam menulis Stenografi dan tidak memiliki kejujuran dalam mengerjakan soal 

evaluasi.

3. Data Observasi Kinerja Guru

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kinerja 

guru selama proses belajar mengajar. Kinerja guru dalam pembelajaran pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.3 Lembar Pengamatan Kinerja Guru Siklus I

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5
Kemampuan Membuka Pelajaran
1. Guru memeriksa kehadiran siswa V
2. Guru melihat kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran V
3. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran dan syarat kelulusan V
4. Kemampuan guru mengulas materi pada pertemuan sebelumnya 

dan mengaitkannya pada materi yang akan dibahas
V

5. Guru menentukan langkah-langkah pembelajaran V
Kemampuan Menyampaikan Materi Pelajaran
6. Kemampuan menyampaikan materi secara runtut V
7. Kejelasan dalam menyampaikan materi pelajaran V

Kemampuan Menggunakan Model Pembelajaran NHT
8. Kemampuan guru dalam menerapkan model NHT pada 

pembelajaran
V

9. Ketepatan guru dalam menggunakan model NHT pada 
pembelajaran

V

Kemampuan Mengelola Kelas
10. Kemampuan mengatur tata ruang kelas V
11. Kemampuan menangani dan mengarahkan tingkah laku siswa agar 

tidak merusak suasana kelas
V

Kemampuan menanggapi respon dan pertanyaan siswa
12. Kemampuan menjawab pertanyaan siswa V
13. Kemampuan memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan
V

Kemampuan Menggunakan Waktu
14. Ketepatan waktu menyampaikan materi pelajaran V
15. Ketepatan dalam waktu melaksanakan latihan V
Kemampuan Menutup Pelajaran
16. Kemampuan merangkum materi yang telah disampaikan V
17. Kemampuan mengosolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal 

yang diperoleh dalam pelajaran
V

Kemampuan Melaksanakan Evaluasi
18. Kemampuan guru melaksanakan evaluasi siklus I V
19. Kemampuan merespon hasil evaluasi siswa V

Jumlah 0 0 5 9 5
Jumlah Skor 0 0 15 36 25

Jumlah Skor Maksimal 95
Sumber : Hasil Pengamatan Kinerja Guru Siklus I
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Keterangan Penilaian :

Point 1 : jika guru tidak melaksanakan aktivitas tersebut

Point 2 : jika guru kurang baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut

Point 3 : jika guru cukup baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut

Point 4 : jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan baik

Point 5 : jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan sangat baik

Persentase skor =    % = x 100%

= x 100 %
= 80 %

Berdasarkan hasil pengamatan tabel di atas menunjukkan bahwa 80 % 

kemampuan guru aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran terlihat 

bahwa kemampuan menangani dan mengarahkan tingkah laku siswa agar tidak 

merusak suasana kelas, kemampuan memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan, ketepatan waktu dalam menyampaikan materi pelajaran dan 

melaksanakan latihan serta kemampuan mengonsolidasikan perhatian siswa pada 

materi yang penting dalam pelajaran masuk dalam kategori cukup. 

4. Data Hasil Belajar Sesudah Siklus I

Hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes evaluasi pada saat siklus I 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Daftar Nilai Evaluasi Siklus I

No KODE RESPONDEN NILAI KETERANGAN

1 R-1 71 Tuntas
2 R-2 70 Tuntas
3 R-3 57 Belum Tuntas
4 R-4 55 Belum Tuntas
5 R-5 95 Tuntas
6 R-6 86 Tuntas
7 R-7 42 Belum Tuntas
8 R-8 70 Tuntas
9 R-9 70 Tuntas
10 R-10 75 Tuntas
11 R-11 71 Tuntas
12 R-12 72 Tuntas
13 R-13 56 Belum Tuntas
14 R-14 70 Tuntas
15 R-15 50 Belum Tuntas
16 R-16 56 Belum Tuntas
17 R-17 62 Belum Tuntas
18 R-18 75 Tuntas
19 R-19 34 Belum Tuntas
20 R-20 70 Tuntas
21 R-21 52 Belum Tuntas
22 R-22 56 Belum Tuntas
23 R-23 56 Belum Tuntas
24 R-24 75 Tuntas
25 R-25 70 Tuntas
26 R-26 95 Tuntas
27 R-27 56 Belum Tuntas
28 R-28 72 Tuntas
29 R-29 91 Tuntas
30 R-30 42 Belum Tuntas
31 R-31 71 Tuntas
32 R-32 70 Tuntas
33 R-33 76 Tuntas
34 R-34 86 Tuntas
35 R-35 57 Belum Tuntas

Jumlah nilai ( ∑ ) 2332
Jumlah siswa ( N ) = 35

Jumlah siswa yang tuntas ( ) = 21
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Perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai Rata-Rata Post Test Siklus I

= ∑

            X = = 66,63

2. Ketuntasan Belajar Klasikal Post Test Siklus I

% = × 100%                  

            % = × 100%  = 60 %

(belum mencapai indikator keberhasilan ≥ 75) 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Kognitif Siswa Sesudah Siklus I

No Hasil Tes Evaluasi Siklus I

1 Nilai tertinggi 95

2 Nilai terendah 34

3 Rata-rata nilai 66,63

4 Jumlah siswa yang tuntas 21

5 Jumlah siswa yang belum tuntas 14

Sumber : Data Hasil Belajar Siswa yang Diolah

Tabel 4.6 Nilai Tes dan Predikat Mata Diklat Stenografi Siklus I

Nilai Predikat ∑ Persentase

70-100 Kompeten 21 60 %

0-69 Belum Kompeten 14 40 %

Jumlah 35 100 %
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Lebih jelasnya mengenai hasil tes hasil belajar setelah diterapkannya 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah bervariasi dengan model 

berkelompok tipe Numbered Head Together (NHT) dapat dilihat 

dari grafik sebagai berikut :

Grafik Persentase Kompetensi Belajar Klasikal Siklus I

Diagram 4.1 Kompetensi Belajar Klasikal Siklus I

Berdasarkan hasil tes evaluasi siklus I, dapat dilihat persentase 

ketuntasan siswa sebesar 60 %. Batas ketuntasan siswa disini dapat dilihat 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran produktif 

tahun pelajaran 2012/2013 yaitu sebesar 70. Pada diagram 4.1 dan tabel 4.6

atas juga menunjukkan bahwa di akhir pembelajaran siklus I terdapat 60 % siswa 

yang kompeten (21 siswa) dan yang belum kompeten sebesar 40 % (14 siswa). 

Hasil belajar siklus I diperoleh ketuntasan belajar klasikal 60 %, ini berarti belum 

memenuhi indikator 75 % dan perlu ditingkatkan lagi.
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Lebih jelasnya mengenai hasil tes hasil belajar setelah diterapkannya 

ceramah bervariasi dengan model 

(NHT) dapat dilihat 

Persentase Kompetensi Belajar Klasikal Siklus I

Berdasarkan hasil tes evaluasi siklus I, dapat dilihat persentase 

ketuntasan siswa sebesar 60 %. Batas ketuntasan siswa disini dapat dilihat 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran produktif 

. Pada diagram 4.1 dan tabel 4.6 di 

atas juga menunjukkan bahwa di akhir pembelajaran siklus I terdapat 60 % siswa 

belum kompeten sebesar 40 % (14 siswa). 

Hasil belajar siklus I diperoleh ketuntasan belajar klasikal 60 %, ini berarti belum 

Belum Kompeten



68

4.1.2.4. Refleksi

“Refleksi yaitu mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi” 

(Suharsimi, 2006:99). Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat melakukan 

revisi terhadap rencana selanjutnya atau terhadap rencana awal siklus II. 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis hasil nontes dan hasil tes siklus I. 

Hasil tes pada siklus I belum memenuhi nilai target yang telah ditentukan, maka 

akan dilakukan tindakan siklus II dan masalah-masalah yang timbul pada siklus I 

akan dicarikan alternatif pemecahannya pada siklus II sedangkan kelebihan-

kelebihannya akan dipertahankan dan ditingkatkan. Kelemahan-kelemahan yang 

masih ada dalam pembelajaran antara lain :

1. Siswa merasa gugup ketika nomornya terpanggil untuk mewakili 

kelompoknya dalam menjawab pertanyaan.

2. Kinerja kelompok masih kurang optimal karena masih ada beberapa siswa 

yang kurang aktif ketika mengikuti proses diskusi akibatnya mereka 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan lembar soal 

latihan

3. Ketika guru menjelaskan materi masih ada siswa yang ramai dan tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru.

4. Siswa masih banyak mengalami kesalahan dalam penyingkatan huruf steno. 

Hal ini dikarenakan guru dalam menjelaskan materi terlalu cepat.



69

Hasil tindakan siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sebesar 

60% (21 siswa) dalam kriteria kompeten masih belum mencukupi kriteria 

keberhasilan yaitu 75% dari seluruh siswa. Oleh karena perlu ditingkatkan agar 

mencapai hasil yang lebih maksimal.

4.1.3. Hasil Penelitian Siklus II

Berdasarkan refleksi dari siklus I masih ditemukan beberapa kelemahan 

pada siklus I, maka ada beberapa strategi yang perlu diterapkan untuk 

memperbaiki kelemahan tersebut dengan menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head 

Together) pada siklus II. Strategi tersebut antara lain: 

1. Meyakinkan siswa agar percaya diri ketika siswa menyampaikan pendapat 

dan ketika siswa nomornya dipanggil untuk menjawab pertanyaan.

2. Memberikan perhatian dan bimbingan kepada tiap kelompok yang 

mengalami kesulitan. Perhatian dan bimbingan yang diberikan diharapkan 

dapat membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru.

3. Memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Peningkatan 

keaktifan siswa dilakukan dengan cara guru memberikan penghargaan 

berupa point kepada siswa atas kelompok yang hasil belajarnya tinggi dan 

aktif dalam pembelajaran.

4. Guru harus bersikap tegas dengan menegur atau memberi sanksi kepada 

siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 
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4.1.3.1. Perencanaan

Perencanaan pada siklus II ini didasarkan temuan hasil siklus I. Tahap 

perencanaan meliputi :

1. Membuat perangkat pembelajaran sebagai pedoman dalam proses 

pembelajaran.

2. Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas di sekolah tersebut untuk 

menyampaikan materi.

3. Menyiapkan materi pembelajaran Stenografi yang akan diajarkan.

4. Menyiapkan tugas yang akan dikerjakan siswa dalam proses pembelajaran 

menggunakan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT.

5. Menyusun alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran dengan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran 

NHT.

6. Membuat lembar observasi untuk siswa.

7. Menyusun kelompok belajar siswa.

4.1.3.2. Tahap Tindakan

Tindakan yang dilaksanakan peneliti dalam siklus II adalah memberikan 

umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I. Tindakan dan 

pengamatan pada pembelajaran siklus II dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 

Mei 2013. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melaksanakan proses 

pembelajaran Stenografi sesuai dengan rencana pembelajaran, memotivasi siswa 
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agar berpartisipasi lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran di 

kelas.

Materi yang disampaikan guru hanya garis besarnya saja, karena proses 

pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa harus berpikir aktif dan kreatif dalam 

belajar. Siswa dapat saling membantu antara anggota kelompok apabila masih 

ada yang merasa kesulitan. Melalui tugas tersebut siswa akan mulai berpikir 

logis, menggali informasi dan belajar menyampaikan gagasannya.

Proses pembelajaran Stenografi kompetensi dasar membuat catatan dikte 

untuk menghasilkan naskah/dokumen dengan menggunakan metode ceramah 

bervariasi dengan model pembelajaran NHT dilanjutkan dengan guru melakukan 

pembagian kelompok untuk siswa. Pembagian kelompok tersebut dilaksanakan 

dengan mengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan siswa. 

Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari anggota yang bervariatif mulai dari 

siswa dengan kemampuan tinggi atau pintar, sedang dan yang kurang pintar. 

Masing-masing anggota kelompok diberikan nomor yang merupakan ciri khas 

dari model pembelajaran NHT. Salah satu nomor anggota tersebut ditunjuk oleh 

guru untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru yang sebelumnya telah 

didiskusikan dengan anggota kelompok.

Proses diskusi dilaksanakan dengan saling membantu antara anggota 

kelompok untuk memastikan semua anggota kelompok memahami jawaban dari 

latihan yang diberikan oleh guru. Salah satu nomor anggota pada suatu kelompok 

ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan dilanjutkan dengan siswa dari 
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kelompok lain dengan nomor anggota yang sama menanggapi jawaban temannya. 

Setiap siswa yang sudah menjawab pertanyaan dan menanggapi jawaban 

temannya diberi penghargaan berupa tepuk tangan bersama siswa lain dan 

memberikan pujian.

Pertemuan kedua dilaksanakan dengan melanjutkan indikator 

pembelajaran dengan proses pembelajaran yang sama pada pertemuan pertama, 

setelah itu guru memberikan tes individu untuk mengukur sejauh mana siswa 

memahami materi yang telah disampaikan. Selama proses belajar mengajar ini 

berlangsung penulis bersama observer mengamati kegiatan guru dan siswa.

4.1.3.3. Pengamatan/Observasi

1. Data Observasi Aktivitas Siswa

Pengamatan siklus II dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Pengamatan aktivitas siswa dan hasil belajar afektif dan psikomotor 

siswa siklus II diperoleh hasil sebagai berikut :
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Tabel 4.7 Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5

1. Kesungguhan siswa dalam menyimak materi huruf 
hidup dan huruf mati, sambungan huruf mati dengan 
huruf hidup, huruf yang bentuknya bulat, teknik 
menyingkat huruf dalam kata dari guru

V

2. Kesungguhan siswa dalam memperagakan penulisan 
huruf hidup dan huruf mati, sambungan huruf mati 
dengan sambungan huruf hidup, huruf yang 
bentuknya bulat, teknik menyingkat huruf dalam kata

V

3. Semangat siswa selama mengerjakan soal latihan dari 
guru

V

4. Kedisiplinan siswa dalam berlatih (menyelesaikan 
tugas dalam waktu yang ditentukan)

V

5 Kecepatan siswa dalam memahami stimulus dari 
guru

V

6. Kecepatan siswa dalam merespon stimulus V

7. Aktifitas siswa dalam merespon stimulus V

8. Aktifitas siswa dalam membaca tulisan stenografi V

9. Aktifitas siswa dalam menulis stenografi V

Jumlah 0 0 0 2 7

Jumlah Skor 0 0 0 8 35

Jumlah Skor Maksimal 45

Sumber : Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa Siklus II

Keterangan penilaian :

Point 1 : jika ≤ 20 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 2 : jika ≤ 40 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 3 : jika ≤ 60 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 4 : jika ≤ 80 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 5 : jika ≤ 100 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut
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Persentase skor = %    = x 100%

= x 100 %
= 95,5 %

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa 95,5 % 

siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

bervariasi dengan model pembelajaran berkelompok tipe Numbered Head 

Together (NHT). Dari lembar observasi di atas dapat dilihat bahwa ada 

peningkatan aktivitas belajar siswa bila dibandingkan dengan hasil pengamatan 

yang diperoleh pada siklus I. Hal ini dikarenakan siswa dan guru telah terbiasa 

dengan model pembelajaran NHT ini, siswa telah mengalami peningkatan 

pemahaman materi yang disampaikan, dan suasana kelas yang kondusif. 

Pemahaman materi oleh siswa yang menigkat dapat dilihat dari hasil evaluasi 

siklus II. Suasana kelas yang kondusif dapat dibuktikan melalui semakin 

sedikitnya jumlah siswa yang mencontek saat latihan maupun evaluasi 

berlangsung, sifat komunikatif yang tercipta antara guru dan siswa pada saat 

proses pembelajaran.

2. Data Observasi Hasil Belajar Siswa

Data hasil observasi hasil belajar siswa digunakan untuk mengetahui 

jumlah siswa yang telah mencapai hasil belajar pada aspek afektif dan 

psikomotorik. Hasil belajar siswa pada aspek afektif dan psikomotorik. Hasil 
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belajar pada aspek afektif dan psikomotorik pada siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut ini :

Tabel 4.8 Lembar Pengamatan Hasil Belajar Afektif dan Psikomotor Siswa pada 
Siklus II

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5
Hasil Belajar Afektif
1. Siswa tepat dalam mengaplikasikan huruf 

hidup dan huruf mati
V

2. Siswa tepat dalam mengaplikasikan huruf 
yang bentuknya bulat

V

3. Siswa teliti mengaplikasikan sambungan 
huruf mati dengan huruf hidup

V

4. Siswa tepat dalam mengaplikasikan teknik 
menyingkat huruf dalam kata

V

5. Siswa lancar menulis dengan huruf 
stenografi

V

6. Siswa secara langsung merespon soal sesuai 
perintah

V

7. Siswa jujur dalam mengerjakan soal evaluasi V
Hasil Belajar Psikomotorik
8. Siswa dapat menulis huruf hidup dan huruf 

mati
V

9. Siswa dapat menulis sambungan huruf hidup 
dengan huruf mati

V

10. Siswa dapat menulis huruf yang bentuknya 
bulat

V

11. Siswa dapat menggunakan teknik 
menyingkat huruf dalam kata

V

12. Siswa dapat membaca tulisan stenografi V
Jumlah 0 0 0 4 8

Jumlah Skor 0 0 0 16 40
Jumlah Skor Maksimal 60

Sumber : Pengamatan Hasil Belajar Afektif dan Psikomotor Siswa Siklus II
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Keterangan Penilaian :

Point 1 : jika ≤ 20 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 2 : jika ≤ 40 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 3 : jika ≤ 60 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 4 : jika ≤ 80 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 5 : jika ≤ 100 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Persentase skor = %      = x 100%

= 100 %
= 93,33 %

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar afektif dan psikomotorik pada siklus II ini meningkat 

dengan memuaskan. Peningkatan yang cukup memuaskan ini terutama dicapai 

oleh aspek yang menjadi sasaran utama kita pada siklus I. Adapun aspek tersebut 

adalah aspek ketepatan siswa dan aspek kemampuan siswa dalam menggunakan 

teknik menyingkat huruf dalam kata.

3. Data Observasi Kinerja Guru

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kinerja 

guru selama proses belajar mengajar siklus II. Kinerja guru dalam pembelajaran 

pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.9 Lembar Pengamatan Kinerja Guru Siklus II

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5
Kemampuan Membuka Pelajaran
1. Guru memeriksa kehadiran siswa V
2. Guru melihat kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran V
3. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran dan syarat kelulusan V
4. Kemampuan guru mengulas materi pada pertemuan sebelumnya 

dan mengaitkannya pada materi yang akan dibahas
V

5. Guru menentukan langkah-langkah pembelajaran V
Kemampuan Menyampaikan Materi Pelajaran
6. Kemampuan menyampaikan materi secara runtut V
7. Kejelasan dalam menyampaikan materi pelajaran V

Kemampuan Menggunakan Model Pembelajaran NHT
8. Kemampuan guru dalam menerapkan model NHT pada 

pembelajaran
V

9. Ketepatan guru dalam menggunakan model NHT pada 
pembelajaran

V

Kemampuan Mengelola Kelas
10. Kemampuan mengatur tata ruang kelas V
11. Kemampuan menangani dan mengarahkan tingkah laku siswa agar 

tidak merusak suasana kelas
V

Kemampuan menanggapi respon dan pertanyaan siswa
12. Kemampuan menjawab pertanyaan siswa V
13. Kemampuan memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan
V

Kemampuan Menggunakan Waktu
14. Ketepatan waktu menyampaikan materi pelajaran V
15. Ketepatan dalam waktu melaksanakan latihan V
Kemampuan Menutup Pelajaran
16. Kemampuan merangkum materi yang telah disampaikan V
17. Kemampuan mengosolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal 

yang diperoleh dalam pelajaran
V

Kemampuan Melaksanakan Evaluasi
18. Kemampuan guru melaksanakan evaluasi siklus II V
19. Kemampuan merespon hasil evaluasi siswa V

Jumlah 0 0 0 2 17
Jumlah Skor 0 0 0 8 85

Jumlah Skor Maksimal 95
Sumber : Hasil Pengamatan Kinerja Guru Siklus II
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Keterangan Penilaian :

Point 1 : jika guru tidak melaksanakan aktivitas tersebut

Point 2 : jika guru kurang baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut

Point 3 : jika guru cukup baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut

Point 4 : jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan baik

Point 5 : jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan sangat baik

Persentase skor =   % = x 100%

= x 100 %
= 97,89 %

Berdasarkan hasil pengamatan tabel di atas, aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan guru telah menentukan langkah-langkah pembelajaran dengan baik, 

kejelasan dalam menyampaikan materi, guru mampu menerapkan model 

pembelajaran NHT dengan baik, kemampuan mengatur tata ruang kelas, 

kemampuan menjawab pertanyaan siswa, peningkatan kemampuan guru 

menangani dan mengarahkan tingkah laku siswa, peningkatan kemampuan 

memberikan bantuan pada siswa, peningkatan ketepatan waktu dalam 

menyampaikan materi dan melaksanakan latihan, peningkatan kemampuan 

merangkum materi dan mengonsolidasikan perhatian siswa, serta kemampuan 

merespon hasil evaluasi siswa.

4. Hasil Evaluasi Siklus II

Hasil evaluasi siswa yang diperoleh melalui tes evaluasi pada saat siklus 

II diperoleh hasil sebagai berikut :
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Tabel 4.10 Daftar Nilai Evaluasi Siklus II

No KODE RESPONDEN NILAI KETERANGAN

1 R-1 73 Tuntas
2 R-2 78 Tuntas
3 R-3 79 Tuntas
4 R-4 63 Belum Tuntas
5 R-5 93 Tuntas
6 R-6 86 Tuntas
7 R-7 93 Tuntas
8 R-8 70 Tuntas
9 R-9 94 Tuntas
10 R-10 98 Tuntas
11 R-11 76 Tuntas
12 R-12 73 Tuntas
13 R-13 45 Belum Tuntas
14 R-14 71 Tuntas
15 R-15 98 Tuntas
16 R-16 63 Belum Tuntas
17 R-17 62 Belum Tuntas
18 R-18 80 Tuntas
19 R-19 87 Tuntas
20 R-20 79 Tuntas
21 R-21 70 Tuntas
22 R-22 63 Belum Tuntas
23 R-23 90 Tuntas
24 R-24 94 Tuntas
25 R-25 83 Tuntas
26 R-26 100 Tuntas
27 R-27 64 Belum Tuntas
28 R-28 75 Tuntas
29 R-29 94 Tuntas
30 R-30 76 Tuntas
31 R-31 92 Tuntas
32 R-32 97 Tuntas
33 R-33 78 Tuntas
34 R-34 92 Tuntas
35 R-35 62 Belum Tuntas

Jumlah nilai ( ∑ ) 2791
Jumlah siswa ( N ) = 35

Jumlah siswa yang tuntas ( ) = 28
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Perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai Rata-Rata Post Test Siklus II

= ∑

        X = = 79,74

2. Ketuntasan Belajar Klasikal Post Test Siklus II

% = × 100%                  

% = × 100%  = 80 % 

         (sudah mencapai indikator keberhasilan ≥ 75) 

Tabel 4.11 Hasil Belajar Kognitif Siswa Sesudah Siklus II

No Hasil Tes Evaluasi Siklus II

1 Nilai tertinggi 100

2 Nilai terendah 45

3 Rata-rata nilai 79,74

4 Jumlah siswa yang tuntas 28

5 Jumlah siswa yang belum tuntas 7

Sumber : Data Hasil Belajar Siswa yang Diolah

Tabel 4.12 Nilai Tes dan Predikat Mata Diklat Stenografi Siklus II

Nilai Predikat ∑ Persentase

70-100 Kompeten 28 80 %

0-69 Belum Kompeten 7 20 %

Jumlah 35 100 %
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Hasil belajar siklus II diperoleh ketuntasan klasikal 80%. Siklus II telah 
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Lebih jelasnya mengenai hasil tes hasil belajar setelah diterapkannya 
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(NHT) dapat dilihat 
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akhir pembelajaran siklus II terdapat 80% (28 siswa) mengalami peningkatan 

20% (7 siswa) dari siklus I yaitu 60% (21 siswa) sedangkan 40% (14 siswa) 

penurunan sebesar 20% (7 

Hasil belajar siklus II diperoleh ketuntasan klasikal 80%. Siklus II telah 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal karena telah mencapai 

indikator keberhasilan tindakan yang telah ditentukan serta ketuntasan belajar 

Belum Kompeten
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4.1.3.4. Refleksi

Berdasarkan analisis data siklus II, hasil belajar kognitif siswa 

mengalami peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Berdasarkan refleksi tindakan siklus I, perbaikan pembelajaran yang dilakukan 

yaitu meyakinkan siswa agar percaya diri ketika siswa menyampaikan pendapat 

dan ketika siswa nomornya dipanggil untuk menjawab pertanyaan, memberikan 

perhatian dan bimbingan kepada tiap kelompok yang mengalami kesulitan, 

memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, bersikap tegas dengan 

menegur atau memberi sanksi kepada siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru. Hasil refleksi tersebut antara lain :

1. Ketika nomornya terpanggil untuk maju ke depan siswa sudah siap dan tidak 

gugup untuk menyampaikan jawaban dan pendapatnya untuk seluruh kelas.

2. Siswa aktif dalam berdiskusi dan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh 

guru.

3. Siswa sudah dapat memperhatikan penjelasan dari guru dengan baik dan 

siswa sudah berani menyampaikan pendapat dan bertanya mengenai hal-hal 

yang kurang dimengerti dan ada kaitannya dengan materi yang diajarkan.

4. Guru mampu mengelola kelas dengan baik, sehingga kelas menjadi 

terkondisikan.

5. Guru mampu mengelola waktu, sehingga dalam pembelajaran NHT ini dapat 

dilaksanakan dengan baik.
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Perubahan-perubahan tindakan yang dilakukan pada siklus II 

memberikan dampak kepada hasil belajar yang dicapai. Aktivitas siswa kelas XI 

AP rata-rata mengalami peningkatan 35,5% dari rata-rata 60% pada siklus I 

menjadi 95,5% pada siklus II. Hasil belajar siswa kelas XI AP juga mengalami 

peningkatan. Siklus II sebesar 80% (28 siswa) mengalami peningkatan 20% (7 

siswa) dari siklus I yaitu 60% (21 siswa). Hasil belajar siswa sudah memenuhi 

harapan peneliti yaitu mencapai lebih dari 75% keseluruhan siswa. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil tindakan kelas ini adalah 

bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa. Adanya peningkatan hasil belajar 

siswa ini karena pada siklus II telah dilakukan perbaikan-perbaikan yang 

didasarkan pada refleksi siklus I, sehingga hasil belajar dapat tercapai sesuai 

standar ketuntasan yang telah ditetapkan.
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II, nilai siswa mengalami 

peningkatan. Besarnya peningkatan nilai siswa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.13 Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus I dan Siklus II

No Hasil Tes Siklus I Siklus II

1 Nilai Tertinggi 95 100

2 Nilai Terendah 34 45

3 Rata-rata nilai 66,63 79,74

4 Jumlah siswa yang tuntas 21 28

5 Jumlah siswa yang belum tuntas 14 7

6 Ketuntasan (%) 60% 80%

Hasil belajar siswa berupa nilai rata-rata dan persentase ketuntasan pada 

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran yang terencana dan berjalan dengan baik. Hasil belajar siswa kelas 

XI AP yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada siklus II sebesar 80% 

(28 siswa) mengalami peningkatan 20% (7 siswa) dari siklus I yaitu 60% (21 

siswa), sedangkan 20% (7 siswa) mengalami penurunan 20% (7 siswa) dari siklus 

I yaitu 40% (14 siswa). Sedangkan jumlah soal evaluasi pada siklus I dan siklus II 

jumlahnya tidak sama karena disesuaikan dengan bobot nilai setiap soal.

Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam dua 

siklus menunjukkan bahwa metode ceramah bervariasi dengan model 

pembelajaran NHT dapat diterapkan pada mata diklat Stenografi kompetensi 
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dasar membuat catatan dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen. Hal ini 

didasarkan pada temuan data bahwa setelah menggunakan metode ceramah 

bervariasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT secara signifikan 

siswa mengalami peningkatan hasil belajarnya. 

Proses pembelajaran mata diklat Stenografi kompetensi dasar membuat 

catatan dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen dengan menggunakan metode 

ceramah bervariasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dibandingkan dengan proses pembelajaran sebelumnya yang tidak menerapkan 

metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT memperlihatkan 

hasil belajar yang berbeda. Penerapan metode ceramah bervariasi dengan model 

pembelajaran NHT menciptakan suasana pembelajaran yang tidak monoton. 

Proses pembelajaran tidak hanya pada berpusat pada guru, akan tetapi siswa ikut 

berperan aktif dalam pembelajaran.

Proses pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berperan aktif 

menjadikan siswa lebih mudah dalam memahami materi. Hal ini karena siswa 

belajar atas pemahaman mereka dengan dibimbing oleh guru. Pemahaman yang 

didapatkan oleh siswa dengan mudah mengakibatkan penigkatan pada hasil 

belajar siswa.

Interaksi antara guru dan siswa lebih sering terjadi dalam pembelajaran 

menggunakan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT 

dibandingkan dengan proses pembelajaran sebelumnya. Siswa yang menjawab 

pertanyaan, memberikan pendapat dan menyanggah jawaban teman sudah tidak 
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hanya didominasi oleh siswa yang pandai saja, karena dalam model pembelajaran 

NHT guru menunjuk siswa secara acak untuk mewakili kelompoknya dalam 

menjawab pertanyaan dan menyanggah atau menanggapi jawaban teman, 

sehingga seluruh siswa dituntut untuk siap. 

Berdasarkan penelitian dan evaluasi bahwa penggunaan metode ceramah 

bervariasi dengan model pembelajaran tipe NHT sebagai variasi pembelajaran 

Stenografi kompetensi dasar membuat catatan dikte untuk menghasilkan 

naskah/dokumen dapat mengatasi masalah yang dialami oleh guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. Kelebihan yang didapatkan dalam menerapkan 

metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran tipe NHT yaitu dapat 

meningkatkan kepekaan dan toleransi, siswa menjadi siap dan siswa yang pandai 

dapat membantu siswa yang kurang pandai. Hal ini karena pada proses diskusi 

setiap anggota di tuntut untuk memahami jawaban karena hanya salah satu dari 

anggota kelompok yang akan menjawab pertanyaan, sehingga setiap kelompok 

harus saling membantu dan mengajari apabila ada anggota kelompoknya yang 

belum memahami jawaban, selain itu karena siswa tidak mengetahui siapa 

nantinya yang akan mewakili kelompoknya menjawab pertanyaan dan 

menanggapi jawaban teman maka setiap siswa menjadi siap.

Selama proses pembelajaran guru memberikan motivasi, perhatian dan 

bimbingan kepada tiap kelompok yang mengalami kesulitan. Perhatian dan 

bimbingan yang diberikan diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan guru. Guru meyakinkan siswa agar percaya diri ketika 



87

siswa menyampaikan pendapat dan ketika siswa nomornya dipanggil untuk 

menjawab pertanyaan.

Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran tipe NHT memerlukan waktu yang lebih banyak dalam 

memahami materi karena ada diskusi kelompok dan diskusi kelas. Hal ini 

merupakan salah satu kelemahan dari model pembelajaran tipe NHT. Kelemahan 

lain dari metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT adalah 

dalam pembelajaran tidak semua siswa dipanggil oleh guru untuk menjawab 

pertanyaan, sehingga ada rasa kecewa dalam diri siswa karena sudah memahami 

jawaban akan tetapi tidak ditunjuk oleh guru. Kelemahan selanjutnya dari metode 

ceramah bervariasi dengan model pembelajaran NHT adalah saat kerja kelompok 

tanggung jawab dan kontribusi siswa berprestasi tinggi lebih besar dibandingkan 

dengan temannya.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan tersebut, berdasarkan 

pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan metode ceramah 

bervariasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

(NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI AP SMK Nurul Ulum 

Lebaksiu Kabupaten Tegal tahun 2013, hal ini senada dengan pendapat Sudjana 

(2010:61) yang menyatakan ”Media pengajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya”. Senada juga pendapat Suprijono 

(2009:61) yang menyatakan ”Model pembelajaran kooperatif dikembangkan 
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untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima 

keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial”.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah hasil dari pelaksanaan 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Artinya bahwa hasil penelitian 

penggunaan metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Head Together (NHT) pada mata diklat Stenografi hanya berlaku 

pada kelas yang dijadikan penelitian saja yaitu kelas XI AP bidang Administrasi 

Perkantoran di SMK Nurul Ulum Lebaksiu Kabupaten Tegal atau tidak berlaku di 

kelas serta sekolah yang lain.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan metode ceramah bervariasi dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI AP SMK Nurul Ulum Lebaksiu 

sebesar 60% (21 siswa) dalam kategori kompeten pada siklus I meningkat 

menjadi 80% (28 siswa) dalam kategori kompeten pada siklus II. Peningkatan 

hasil belajar dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) terjadi karena adanya interaksi 

multi arah sehingga siswa menjadi lebih aktif dan hasil belajar siswa meningkat.

89
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka terdapat beberapa 

saran sebagai berikut :

1. Bagi guru SMK Nurul Ulum Lebaksiu, khususnya pengampu mata diklat 

stenografi disarankan menggunakan metode ceramah bervariasi dengan model 

pembelajaran berkelompok tipe Numbered Head Together (NHT) sebagai 

metode alternatif metode pembelajaran stenografi di dalam kelas.

2. Bagi siswa, perlu konsentrasi, pikiran yang fokus dan tidak mudah menyerah 

dalam berlatih agar dapat menulis dan membaca stenografi yang benar serta 

membutuhkan waktu yang kontinyu untuk berlatih terus menerus sehingga 

secara bertahap dapat terampil menulis dan membaca stenografi.

3. Bagi peneliti, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah media 

penunjang yang menarik agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi dalam 

peningkatan ketrampilan menulis dan membaca stenografi.
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DAFTAR NAMA SISWA
KELAS XI AP

SMK NURUL ULUM LEBAKSIU

KODE 
RESPONDEN

NIS NAMA SISWA

R-1 1526 ANGGITA ARUMIATI
R-2 1527 ARI SETIALISTIOWATI
R-3 1528 ARUM KHULISTIANI
R-4 1529 DESI PITALOKA
R-5 1530 DIAH APRILIYANTI DEWI
R-6 1532 FARIDAH NURHIDAYAH
R-7 1533 HENDRO RETNO W
R-8 1534 INE ERVIANI
R-9 1535 IRNA RISKA SARI

R-10 1536 IRWAN BAGUS P
R-11 1537 KIKI PATMALA SARI
R-12 1538 LAELATUL FAOZIYAH
R-13 1539 LELI MAULIDA
R-14 1540 LUTHFATUL KHASANAH
R-15 1541 M MAHTUM
R-16 1542 MASPUROH
R-17 1543 MAYA AFIANI
R-18 1544 NISWATUN LAELIYAH
R-19 1545 NUR APRIANTI
R-20 1546 NUR HAYATI
R-21 1547 RAHMAWATI
R-22 1548 RATNA DWI SAFITRI
R-23 1549 SAGITA DWI LESTARI
R-24 1550 SEMI APRIYANINGSIH
R-25 1551 SITI MAESAROH
R-26 1552 SITI NURKHILMAH
R-27 1553 SITI SILMI HIDAYAH
R-28 1554 SRI INDAH MURNIASIH
R-29 1555 TINA ISROHATUN
R-30 1556 TRI INDRI ASTUTI
R-31 1557 TRISNA SUCIASIH
R-32 1559 VINA PASIKHAH
R-33 1560 WULAN DWI LESTARI
R-34 1605 NURUL FITRI
R-35 1610 WISNA DEWI ULFAH
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Siklus I Pertemuan I

Nama Sekolah : SMK Nurul Ulum Lebaksiu

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan

Kelas/Semester : XI/2

Alokasi Waktu : 2 X 45 (1 X Pertemuan)

A. Standar Kompetensi :

Membuat Dokumen

B. Kompetensi Dasar :

Membuat catatan dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen

C. Indikator Pencapaian Kompetensi :

1. Dapat menulis steno dengan benar

2. Dapat menyalin tulisan steno dengan benar

3. Dapat membaca tulisan steno dengan benar

D. Tujuan Pembelajaran :

1. Siswa dapat menulis steno dengan benar

2. Siswa dapat menyalin steno dengan benar

3. Siswa dapat menulis tulisan steno dengan benar

E. Materi Ajar :

1. Huruf hidup dan huruf mati

2. Sambungan huruf hidup dengan huruf mati

3. Huruf yang bentuknya bulat

4. Teknik menyingkat huruf dalam kata

LAMPIRAN 4
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F. Metode dan Model Pembelajaran :

1. Ceramah bervariasi

2. Diskusi/berkelompok tipe Numbered Head Together (NHT)

3. Tanya jawab

4. Pengamatan

5. Pemberian tugas

G. Langkah-langkah pembelajaran :

No Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan
1. Guru memulai pelajaran dengan ucapan salam dan 

berdoa yang diikuti oleh seluruh siswa dalam satu 
kelas. (Religious)

2. Guru mengecek kehadiran siswa. (Disiplin)
3. Guru mengingatkan dan mengecek kelengkapan 

belajar seperti buku tugas, buku catatan dan buku 
paket ataupun modul. (Disiplin dan peduli sosial)

4. Guru menjelaskan tujuan dalam proses belajar 
mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 
(Rasa Kepedulian)

10 Menit

2. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

1. Guru menerangkan materi Steno dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Head Together (NHT). 
(Tanggung jawab)

2. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok yang beranggotakan lima orang siswa. 
(Adil)

3. Guru memberi pengarahan dan memberi contoh 
pada kelompok tentang cara pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 
(Tanggung jawab dan peduli)

4. Guru menanyakan huruf-huruf Steno yang belum 
dipahami oleh siswa. (Peduli)

b. Elaborasi
1. Siswa mengerjakan soal Steno. (Jujur)

70 Menit
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2. Guru membimbing siswa pada saat pembelajaran 
dan memberikan komentar agar bisa 
memperhatikan kesalahan tulisannya. 
(Tanggung jawab)

3. Guru menunjuk nomor pada salah satu kelompok 
untuk membacakan jawabannya, sedangkan 
nomor yang sama pada kelompok lain 
menanggapi sehingga terjadi diskusi interaktif 
antara kelompok satu dengan kelompok yang 
lainnya. (Adil)

c. Konfirmasi
1. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami. (Jujur)
2. Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan terhadap siswa dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan secara komunikatif. 
(Tanggung jawab dan peduli)

3. Guru memberikan tanggapan dan simpulan 
berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 
tersebut secara komunikatif. (Tanggung jawab 
dan peduli)

3. Penutup
1. Guru dan siswa melakukan refleksi
2. Guru melakukan penilaian akhir terhadap materi 

yang telah diberikan. (Tanggung jawab)
3. Guru memberikan tugas kepada siswa. 

(Tanggung jawab)
4. Salam penutup

10 Menit

H. Sumber dan Media Belajar

a. Sumber : Sumaryati, Yeti dan Ratu Evi Zulfika, Stenografi SMK Jilid 

1, Armico

b. Media : Whiteboard
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Siklus I Pertemuan II

Nama Sekolah : SMK Nurul Ulum Lebaksiu

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan

Kelas/Semester : XI/2

Alokasi Waktu : 2 X 45 (1 X Pertemuan)

A. Standar Kompetensi :

Membuat Dokumen

B. Kompetensi Dasar :

Membuat catatan dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen

C. Indikator Pencapaian Kompetensi :

1. Dapat menulis steno dengan benar

2. Dapat menyalin tulisan steno dengan benar

3. Dapat membaca tulisan steno dengan benar

D. Tujuan Pembelajaran :

1. Siswa dapat menulis steno dengan benar

2. Siswa dapat menyalin steno dengan benar

3. Siswa dapat menulis tulisan steno dengan benar

E. Materi Ajar :

1. Huruf hidup dan huruf mati

2. Sambungan huruf hidup dengan huruf mati

3. Huruf yang bentuknya bulat

4. Teknik menyingkat huruf dalam kata
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F. Metode dan Model Pembelajaran :

1. Ceramah bervariasi

2. Diskusi/berkelompok tipe Numbered Head Together (NHT)

3. Tanya jawab

4. Pengamatan

5. Pemberian tugas

G. Langkah-langkah pembelajaran :

No Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan
1. Guru memulai pelajaran dengan ucapan salam dan 

berdoa yang diikuti oleh seluruh siswa dalam satu 
kelas. (Religious)

2. Guru mengecek kehadiran siswa. (Disiplin)
3. Guru mengingatkan dan mengecek kelengkapan 

belajar seperti buku tugas, buku catatan dan buku 
paket ataupun modul. (Disiplin dan peduli sosial)

4. Guru menjelaskan tujuan dalam proses belajar 
mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 
(Rasa Kepedulian)

10 Menit

2. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

1. Guru menerangkan materi Steno dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Head Together (NHT). 
(Tanggung jawab)

2. Guru memberi pengarahan dan memberi contoh 
pada kelompok tentang cara pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 
(Tanggung jawab dan peduli)

3. Guru menanyakan huruf-huruf Steno yang belum 
dipahami oleh siswa. (Peduli)

b. Elaborasi
1. Siswa mengerjakan soal Steno. (Jujur)
2. Guru membimbing siswa pada saat pembelajaran 

dan memberikan komentar agar bisa 

70 Menit
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memperhatikan kesalahan tulisannya. 
(Tanggung jawab)

3. Guru menunjuk nomor pada salah satu kelompok 
untuk membacakan jawabannya, sedangkan 
nomor yang sama pada kelompok lain 
menanggapi sehingga terjadi diskusi interaktif 
antara kelompok satu dengan kelompok yang 
lainnya. (Adil)

c. Konfirmasi
1. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang 

belum dipahami. (Jujur)
2. Guru memberikan umpan balik positif dan 

penguatan terhadap siswa dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan secara komunikatif. 
(Tanggung jawab dan peduli)

3. Guru memberikan tanggapan dan simpulan 
berdasarkan hasil diskusi kerja kelompok 
tersebut secara komunikatif. (Tanggung jawab 
dan peduli)

3. Penutup
1. Guru dan siswa melakukan refleksi
2. Guru melakukan penilaian akhir terhadap materi 

yang telah diberikan. (Tanggung jawab)
3. Guru memberikan tugas kepada siswa. (Tanggung 

jawab)
4. Salam penutup

10 Menit

H. Sumber dan Media Belajar

a. Sumber : Sumaryati, Yeti dan Ratu Evi Zulfika, Stenografi SMK Jilid 

1, Armico

b. Media : Whiteboard
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SOAL EVALUASI 
( Siklus I )

Petunjuk Umum !
 Kerjakan soal pada lembar jawaban yang telah disediakan
 Jawablah soal berikut dengan tepat dan teliti
 Angka yang berada di dalam kurung adalah point yang akan didapatkan jika 

jawaban anda benar
 Periksalah kembali seluruh jawaban sebelum diserahkan kepada petugas

SOAL

1. Sebutkan 5 macam huruf mati stenografi berukuran satu ruang atau setengah 
normal! (5)

2. Sebutkan 3 macam jenis sambungan huruf mati dengan huruf hidup, serta 
berikan contohnya masing-masing 4 buah suku kata! (10)

3. Identifikasilah kata-kata berikut, sambungan apa saja yang terdapat 
didalamnya? (20)

 Keterangan
 Administrasi
 Stenografi
 Evaluasi
 Pencahayaan

4. Tulislah kembali tulisan dibawah ini ke dalam tulisan stenografi!
Sekuel Camp Rock yang dibintangi Jonas Brothers dan Demi Lovato ini akhirnya rilis 
juga. Mitchie Torres dan teman-temannya telah kembali pada perkemahan musik ini 
setelah setahun tidak bertemu. (15)

5. Dalam mempelajari materi huruf hidup dan huruf mati kita sering melakukan kesalahan-
kesalahan berikut:
 Salah dalam menentukan ukuran huruf
 Terbalik dalam menuliskan huruf
 Terlambat dalam mendengarkan soal yang dibacakan guru
 Tidak teliti menuliskan bentuk huruf\

Sebutkan sikap-sikap apa saja yang perlu diterapkan untuk menyikapi kesalahan-
kesalahan tersebut! (10)

6. Salinlah kembali naskah dibawah ini dengan stenografi dan dengan menggunakan teknik 
menyingkat kata yang telah dipelajari. Salinlah dengan baris yang sesuai soal. (25)

Organ hati bekerja untuk membuang kotoran dalam tubuh       
Pada kenyataannya banyak penyakit yang disebabkan terganggunya fungsi hati    
Perlu anda ketahui hati mempunyai 500 tugas yang semuanya berhubungan dengan 
proses pembuangan racun dalam tubuh atau biasa disebut sebagai detoksifikasi    

LAMPIRAN 8
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Kriteria Penilaian Siklus I

Nomor 
Soal

Jumlah kesalahan Nilai

1 0 5
1-3 4-3
4-5 2-1

2 0 10
1-3 7-8
4-6 5-6
7-9 3-4
10 2

3 0 20
1-4 16-19
5-8 12-15
9-12 8-11

13-16 4-7
17-20 2

4 0 15
1-7 12-14
8-14 8-11

15-21 4-7
22-28 2

5 0 10
1-5 5

6 0 25
1-7 20-24
8-14 15-19

15-21 10-14
22-28 5-9
29-38 2

7 0 15
1-5 10-14
6-10 5-9

LAMPIRAN 9
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Siklus II Pertemuan I

Nama Sekolah : SMK Nurul Ulum Lebaksiu

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan

Kelas/Semester : XI/2

Alokasi Waktu : 2 X 45 (1 X Pertemuan)

A. Standar Kompetensi :

Membuat Dokumen

B. Kompetensi Dasar :

Membuat catatan dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen

C. Indikator Pencapaian Kompetensi :

4. Dapat menulis steno dengan benar

5. Dapat menyalin tulisan steno dengan benar

6. Dapat membaca tulisan steno dengan benar

D. Tujuan Pembelajaran :

4. Siswa dapat menulis steno dengan benar

5. Siswa dapat menyalin steno dengan benar

6. Siswa dapat menulis tulisan steno dengan benar

E. Materi Ajar :

5. Huruf hidup dan huruf mati

6. Sambungan huruf hidup dengan huruf mati

7. Huruf yang bentuknya bulat

8. Teknik menyingkat huruf dalam kata

LAMPIRAN 11
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F. Metode dan Model Pembelajaran :

6. Ceramah bervariasi

7. Diskusi/berkelompok tipe Numbered Head Together (NHT)

8. Tanya jawab

9. Pengamatan

10. Pemberian tugas

G. Langkah-langkah pembelajaran :

No Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan

5. Guru memulai pelajaran dengan ucapan salam dan berdoa 

yang diikuti oleh seluruh siswa dalam satu kelas. (Religious)

6. Guru mengecek kehadiran siswa. (Disiplin)

7. Guru mengingatkan dan mengecek kelengkapan belajar seperti 

buku tugas, buku catatan dan buku paket ataupun modul. 

(Disiplin dan peduli sosial)

8. Guru menjelaskan tujuan dalam proses belajar mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT). (Rasa Kepedulian)

10 Menit

2. Kegiatan Inti

d. Eksplorasi

5. Guru menerangkan materi Steno dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT). (Tanggung jawab)

6. Guru menjelaskan fungsi dibentuknya kelompok tipe 

Numbered Head Together (NHT). (Tanggung jawab)

7. Guru mendorong siswa untuk membaca dan memahami isi 

soal latihan yang peneliti berikan. (Tanggung jawab dan 

peduli)

8. Guru menanyakan huruf-huruf Steno yang belum dipahami 

oleh siswa. (Peduli)

70 Menit
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e. Elaborasi

4. Siswa mengerjakan soal Steno. (Jujur)

5. Guru membimbing siswa pada saat pembelajaran dan 

memberikan komentar agar bisa memperhatikan kesalahan 

tulisannya. (Tanggung jawab)

6. Guru menunjuk nomor pada salah satu kelompok untuk 

membacakan jawabannya, sedangkan nomor yang sama 

pada kelompok lain menanggapi sehingga terjadi diskusi 

interaktif antara kelompok satu dengan kelompok yang 

lainnya. (Adil)

f. Konfirmasi

4. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum 

dipahami. (Jujur)

5. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan 

terhadap siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

secara komunikatif. (Tanggung jawab dan peduli)

6. Guru memberikan tanggapan dan simpulan berdasarkan 

hasil diskusi kerja kelompok tersebut secara komunikatif. 

(Tanggung jawab dan peduli)

3. Penutup

5. Guru dan siswa melakukan refleksi

6. Guru melakukan penilaian akhir terhadap materi yang telah 

diberikan. (Tanggung jawab)

7. Guru memberikan tugas kepada siswa. (Tanggung jawab)

8. Salam penutup

10 Menit

H. Sumber dan Media Belajar

c. Sumber : Sumaryati, Yeti dan Ratu Evi Zulfika, Stenografi SMK Jilid 1, Armico

d. Media : Whiteboard
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Siklus II Pertemuan II

Nama Sekolah : SMK Nurul Ulum Lebaksiu

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan

Kelas/Semester : XI/2

Alokasi Waktu : 2 X 45 (1 X Pertemuan)

A. Standar Kompetensi :

Membuat Dokumen

B. Kompetensi Dasar :

Membuat catatan dikte untuk menghasilkan naskah/dokumen

C. Indikator Pencapaian Kompetensi :

4. Dapat menulis steno dengan benar

5. Dapat menyalin tulisan steno dengan benar

6. Dapat membaca tulisan steno dengan benar

D. Tujuan Pembelajaran :

4. Siswa dapat menulis steno dengan benar

5. Siswa dapat menyalin steno dengan benar

6. Siswa dapat menulis tulisan steno dengan benar

E. Materi Ajar :

5. Huruf hidup dan huruf mati

6. Sambungan huruf hidup dengan huruf mati

7. Huruf yang bentuknya bulat

8. Teknik menyingkat huruf dalam kata
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F. Metode dan Model Pembelajaran :

6. Ceramah bervariasi

7. Diskusi/berkelompok tipe Numbered Head Together (NHT)

8. Tanya jawab

9. Pengamatan

10. Pemberian tugas

G. Langkah-langkah pembelajaran :

No Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan

5. Guru memulai pelajaran dengan ucapan salam dan berdoa 

yang diikuti oleh seluruh siswa dalam satu kelas. (Religious)

6. Guru mengecek kehadiran siswa. (Disiplin)

7. Guru mengingatkan dan mengecek kelengkapan belajar seperti 

buku tugas, buku catatan dan buku paket ataupun modul. 

(Disiplin dan peduli sosial)

8. Guru menjelaskan tujuan dalam proses belajar mengajar 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT). (Rasa Kepedulian)

10 Menit

2. Kegiatan Inti

d. Eksplorasi

4. Guru menerangkan materi Steno dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT). (Tanggung jawab)

5. Guru menjelaskan fungsi dibentuknya kelompok tipe 

Numbered Head Together (NHT). (Tanggung jawab)

6. Guru mendorong siswa untuk membaca dan memahami isi 

soal latihan yang peneliti berikan. (Tanggung jawab dan 

peduli)

e. Elaborasi

4. Siswa mengerjakan soal Steno. (Jujur)

70 Menit
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5. Guru membimbing siswa pada saat pembelajaran dan 

memberikan komentar agar bisa memperhatikan kesalahan 

tulisannya. (Tanggung jawab)

6. Guru menunjuk nomor pada salah satu kelompok untuk 

membacakan jawabannya, sedangkan nomor yang sama 

pada kelompok lain menanggapi sehingga terjadi diskusi 

interaktif antara kelompok satu dengan kelompok yang 

lainnya. (Adil)

f. Konfirmasi

4. Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum 

dipahami. (Jujur)

5. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan 

terhadap siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

secara komunikatif. (Tanggung jawab dan peduli)

6. Guru memberikan tanggapan dan simpulan berdasarkan 

hasil diskusi kerja kelompok tersebut secara komunikatif. 

(Tanggung jawab dan peduli)

3. Penutup

5. Guru dan siswa melakukan refleksi

6. Guru melakukan penilaian akhir terhadap materi yang telah 

diberikan. (Tanggung jawab)

7. Guru memberikan tugas kepada siswa. (Tanggung jawab)

8. Salam penutup

10 Menit

H. Sumber dan Media Belajar

c. Sumber : Sumaryati, Yeti dan Ratu Evi Zulfika, Stenografi SMK Jilid 1, Armico

d. Media : Whiteboard



121



LAMPIRAN 1212 122



LAMPIRAN 1313 123



124



LAMPIRAN LAMPIRAN 14
125



LAMPIRAN LAMPIRAN 15 126



127



128

Kriteria Penilaian Siklus II

Nomor Soal Jumlah kesalahan Nilai

1 0 6

1-3 4-5

3-6 2-3

2 0 8

1-3 5-7

4-7 2-4

3 0 6

1-3 3

4 0 80

1-13 60-79

14-26 40-59

27-39 20-39

40-52 10-19

53-65 5
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LEMBAR JAWAB SISWA

Nama :

No. Absen :

Kelas :

Siklus :

Kompetensi Dasar : Membuat Catatan Dikte untuk          

Menghasilkan Naskah/Dokumen

Lembar jawaban bagian ini untuk menuliskan jawaban berupa kalimat biasa

LAMPIRAN 18
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Lembar jawaban bagian ini untuk menuliskan jawaban berupa tulisan stenografi

SEMOGA BERHASIL 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5

1. Kesungguhan siswa dalam menyimak materi huruf 
hidup dan huruf mati, sambungan huruf mati 
dengan huruf hidup, huruf yang bentuknya bulat, 
teknik menyingkat huruf dalam kata dari guru

2. Kesungguhan siswa dalam memperagakan 
penulisan huruf hidup dan huruf mati, sambungan 
huruf mati dengan sambungan huruf hidup, huruf 
yang bentuknya bulat, teknik menyingkat huruf 
dalam kata

3. Semangat siswa selama mengerjakan soal latihan 
dari guru

4. Kedisiplinan siswa dalam berlatih (menyelesaikan 
tugas dalam waktu yang ditentukan)

5 Kecepatan siswa dalam memahami stimulus dari 
guru

6. Kecepatan siswa dalam merespon stimulus

7. Aktifitas siswa dalam merespon stimulus

8. Aktifitas siswa dalam membaca tulisan stenografi

9. Aktifitas siswa dalam menulis stenografi

Jumlah

Jumlah Skor

Jumlah Skor Maksimal 45

Keterangan penilaian :

Point 1 : jika ≤ 20 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 2 : jika ≤ 40 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 3 : jika ≤ 60 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 4 : jika ≤ 80 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

Point 5 : jika ≤ 100 % siswa melaksanakan aktivitas tersebut

LAMPIRAN 19
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LEMBAR PENGAMATAN HASIL BELAJAR AFEKTIF DAN PSIKOMOTORIK

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5
Hasil Belajar Afektif
1. Siswa tepat dalam mengaplikasikan huruf hidup 

dan huruf mati
2. Siswa tepat dalam mengaplikasikan huruf yang 

bentuknya bulat
3. Siswa teliti mengaplikasikan sambungan huruf mati 

dengan huruf hidup
4. Siswa tepat dalam mengaplikasikan teknik 

menyingkat huruf dalam kata
5. Siswa lancar menulis dengan huruf stenografi
6. Siswa secara langsung merespon soal sesuai 

perintah
7. Siswa jujur dalam mengerjakan soal evaluasi
Hasil Belajar Psikomotorik
8. Siswa dapat menulis huruf hidup dan huruf mati
9. Siswa dapat menulis sambungan huruf hidup 

dengan huruf mati
10. Siswa dapat menulis huruf yang bentuknya bulat
11. Siswa dapat menggunakan teknik menyingkat huruf 

dalam kata
12. Siswa dapat membaca tulisan stenografi

Jumlah
Jumlah Skor

Jumlah Skor Maksimal 60

Keterangan penilaian :

Point 1 : jika ≤ 20 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 2 : jika ≤ 40 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 3 : jika ≤ 60 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 4 : jika ≤ 80 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

Point 5 : jika ≤ 100 % siswa mencapai hasil belajar tersebut dengan baik

LAMPIRAN 20



134

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU

No Aspek yang diamati
Penilaian

1 2 3 4 5
Kemampuan Membuka Pelajaran
1. Guru memeriksa kehadiran siswa
2. Guru melihat kesiapan siswa untuk mengikuti 

pelajaran
3. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran dan syarat 

kelulusan
4. Kemampuan guru mengulas materi pada pertemuan 

sebelumnya dan mengaitkannya pada materi yang akan 
dibahas

5. Guru menentukan langkah-langkah pembelajaran
Kemampuan Menyampaikan Materi Pelajaran
6. Kemampuan menyampaikan materi secara runtut
7. Kejelasan dalam menyampaikan materi pelajaran
Kemampuan Menggunakan Model Pembelajaran NHT
8. Kemampuan guru dalam menerapkan model NHT 

pada pembelajaran
9. Ketepatan guru dalam menggunakan model NHT pada 

pembelajaran
Kemampuan Mengelola Kelas
10. Kemampuan mengatur tata ruang kelas
11. Kemampuan menangani dan mengarahkan tingkah 

laku siswa agar tidak merusak suasana kelas
Kemampuan menanggapi respon dan pertanyaan siswa
12. Kemampuan menjawab pertanyaan siswa
13. Kemampuan memberikan bantuan kepada siswa yang 

membutuhkan
Kemampuan Menggunakan Waktu
14. Ketepatan waktu menyampaikan materi pelajaran
15. Ketepatan dalam waktu melaksanakan latihan
Kemampuan Menutup Pelajaran
16. Kemampuan merangkum materi yang telah 

disampaikan
17. Kemampuan mengosolidasikan perhatian siswa 

terhadap hal-hal yang diperoleh dalam pelajaran
Kemampuan Melaksanakan Evaluasi
18. Kemampuan guru melaksanakan evaluasi siklus
19. Kemampuan merespon hasil evaluasi siswa

Jumlah
Jumlah Skor

Jumlah Skor Maksimal 95
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Keterangan penilaian :

Point 1 : jika guru tidak melaksanakan aktivitas tersebut

Point 2 : jika guru kurang baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut

Point 3 : jika guru cukup baik dalam melaksanakan aktivitas tersebut

Point 4 : jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan baik

Point 5 : jika guru melaksanakan aktivitas tersebut dengan sangat baik
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ANALISIS NILAI EVALUASI SIKLUS I
SMK NURUL ULUM LEBAKSIU

Tahun Pelajaran 2012/2013
Standar Kompetensi: Membuat Dokumen
Kompetensi Dasar  : Membuat Catatan Dikte Untuk 

Menghasilkan Naskah/Dokumen
Tingkat : XI AP

Semester : Genap
Banyaknya Soal : 7 (tujuh)

Banyaknya Peserta : 35 siswa

No Nama Siswa Skor Yang Diperoleh Jumlah 
Skor

% 
Ketuntasan 

Belajar

Ketuntasan 
Belajar

1 2 3 4 5 6 7 Ya Tidak
1 Anggita Arumiati 5 10 16 10 10 5 15 71 71 V
2 Ari Setialistiowati 4 10 16 15 10 5 10 70 70 V
3 Arum Khulistiani 5 10 12 15 0 10 5 57 57 V
4 Desi Pitaloka 5 10 20 15 0 5 0 55 55 V
5 Diah Apriliyanti Dewi 5 10 20 15 10 20 15 95 95 V
6 Faridah Nurhidayah 5 10 16 15 10 20 10 86 86 V
7 Hendro Retno W 5 10 12 0 0 10 5 42 42 V
8 Ine Erviani 4 10 16 15 10 5 10 70 70 V
9 Irna Riska Sari 5 10 20 15 10 10 0 70 70 V

10 Irwan Bagus P 5 10 20 15 10 0 15 75 75 V
11 Kiki Patmala Sari 5 10 16 15 0 10 15 71 71 V
12 Laelatul Faoziyah 5 10 12 10 10 10 15 72 72 V
13 Leli Maulida 5 10 16 10 0 15 0 56 56 V
14 Luthfatul Khasanah 4 10 16 15 10 10 5 70 70 V
15 M Mahtum 5 10 15 0 0 15 5 50 50 V
16 Maspuroh 5 10 16 15 0 5 5 56 56 V
17 Maya Afiani 5 10 12 15 10 10 0 62 62 V
18 Niswatun Laeliyah 5 10 20 10 10 5 15 75 75 V
19 Nur Aprianti 5 5 4 0 0 15 5 34 34 V
20 Nur Hayati 4 10 16 15 10 5 10 70 70 V
21 Rahmawati 5 10 12 15 0 5 5 52 52 V
22 Ratna Dwi Safitri 5 10 16 15 5 5 0 56 56 V
23 Sagita Dwi Lestari 5 10 16 10 0 10 5 56 56 V
24 Semi Apriyaningsih 5 10 20 10 10 10 10 75 75 V
25 Siti Maesaroh 5 5 20 5 10 15 10 70 70 V
26 Siti Nurkhilmah 5 10 20 15 10 25 10 95 95 V
27 Siti Silmi Hidayah 5 10 16 15 0 10 0 56 56 V
28 Sri Indah Murniasih 5 10 12 15 10 10 10 72 72 V
29 Tina Isrohatun 5 10 16 15 10 20 15 91 91 V
30 Tri Indri Astuti 5 10 12 5 0 10 0 42 42 V
31 Trisna Suciasih 5 10 16 10 10 10 10 71 71 V
32 Vina Pasikhah 5 10 0 15 10 20 10 70 70 V
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76 76 V
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ANALISIS NILAI EVALUASI SIKLUS II
SMK NURUL ULUM LEBAKSIU

Standar Kompetensi: Membuat Dokumen
Kompetensi Dasar  : Membuat Catatan Dikte Untuk 

Menghasilkan Naskah/Dokumen
Tingkat : XI AP

Banyaknya Soal : 4 (empat)
Semester : Genap
Banyaknya Peserta : 35 siswa

No Nama Siswa
Skor Yang Diperoleh Jumlah 

Skor
% Ketuntasan 

Belajar
Ketuntasan Belajar

1 2 3 4 Ya Tidak

1
Anggita Arumiati

6 2 0 65 73 73 V

2
Ari Setialistiowati

0 2 6 70 78 78 V

3
Arum Khulistiani

6 3 0 70 79 79 V

4
Desi Pitaloka

6 2 0 55 63 63 V

5
Diah Apriliyanti Dewi

6 6 6 75 93 93 V

6
Faridah Nurhidayah

0 2 78 6 86 86 V

7
Hendro Retno W

6 3 4 80 93 93 V

8
Ine Erviani

2 3 2 65 72 72 V

9
Irna Riska Sari

0 8 6 80 94 94 V

10
Irwan Bagus P

6 6 6 80 98 98 V

11
Kiki Patmala Sari

4 2 0 70 76 76 V

12
Laelatul Faoziyah

6 2 0 65 73 73 V

13
Leli Maulida

2 0 3 40 45 45 V

14
Luthfatul Khasanah

6 0 0 65 71 71 V

15
M Mahtum

6 6 6 80 98 98 V

16
Maspuroh

6 3 4 50 63 63 V

17
Maya Afiani

4 3 0 55 62 62 V

18
Niswatun Laeliyah

6 4 0 70 80 80 V

19
Nur Aprianti

4 2 6 75 87 87 V

20
Nur Hayati

2 3 0 65 70 70 V

21
Rahmawati

6 3 0 70 79 79 V

22
Ratna Dwi Safitri

6 4 3 50 63 63 V

23
Sagita Dwi Lestari

2 2 6 80 90 90 V

24
Semi Apriyaningsih

0 8 6 80 94 94 V

25
Siti Maesaroh

6 2 0 75 83 83 V

26
Siti Nurkhilmah

6 8 6 80 100 100 V

27
Siti Silmi Hidayah

6 4 4 50 64 64 V

28
Sri Indah Murniasih

6 4 0 65 75 75 V

29
Tina Isrohatun

0 8 6 80 94 94 V

30
Tri Indri Astuti

4 2 0 70 76 76 V

31
Trisna Suciasih

6 3 3 80 92 92 V

32
Vina Pasikhah

6 8 3 80 97 97 V
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Gambar 1. Pelaksaaan Pembelajaran di kelas

Gambar 3. Guru membimbing siswa dalam
diskusi kelompok

Gambar 5.Siswa menulis jawaban hasil
diskusi di papan tulis

Gambar 2.Siswa mengerjakan tugas kelompok

Gambar 4.Siswa antusias menyimak
penjelasan Guru

Gambar 6.Siswa dari kelompok lain 
menulis jawaban hasil
diskusi di papan tulis

DOKUMENTASI PENELITIAN
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                NAMA KELOMPOK

Kelompok A

1. Anggita Arumiati

2. Arum Khulistiani

3. Diah Apriliyanti Dewi

4. Siti Silmi Hidayah

5. M. Mahtum

Kelompok F

6. Laelatuf Fauziyah

7. Sagita Dwi L.

8. Siti Maesaroh

9. Tri Indri Astuti

10. Ine Erviani

Kelompok C

1. Irna Riska Sari

2. Nurul Fitri

3. Maspuroh

4. Sri Indah Murniasih

5. Trisna Suciasih

Kelompok D

1. Ari Setialistiowati

2. Hendro Retno W.

3. Luthfatul Khasanah

4. Maya Afiani

5. Semi Apriyaningsih

Kelompok B

1. Irwan Bagus P.

2. Nur Aprianti

3. Ratna Dwi Safitri

4. Tina Isrohatun

5. Wulan Dwi Lestari

Kelompok E

1. Desi Pitaloka

2. Faridah Nurhidayah

3. Niswatun Laeliyah

4. Siti Nurkhilmah

5. Vina Fasikhah
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Kelompok G

1. Kiki Patmala Sari

2. Leli Maulida

3. Nurhayati

4. Rahmawati

5. Wisna Dewi Ulfah
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