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SARI 
 

 
Maulidah, Novita. 2012. Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul terhadap hasil belajar kewirausahaan pada siswa kelas X 
Pemasaran SMK Negeri 1 Batang tahun pelajaran 2012/2013. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Dra. Margunani, MP dan Dra. Nanik Suryani, M.Si. 
 

Kata kunci: Model STAD, Modul Pembelajaran, Hasil belajar.  
 

Hasil belajar merupakan faktor yang penting dalam proses belajar mengajar, 
karena hasil belajar merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan. 
Tingkat kecepatan belajar yang berbeda-beda menuntut guru untuk lebih kreatif 
dengan menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan 
siswa. Model STAD adalah pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan 
merupakan model yang paling baik karena dalam pembelajaran STAD siswa akan 
lebih aktif mencari dan menemukan pengetahuannya. Modul merupakan salah satu 
alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk bisa membantu memberikan bahan 
pengayaan yang berkenaan dengan melihat kecepatan belajar siswa. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran dengan menggunakan modul dapat 
meningkatkan hasil belajar, apakah ada perbedaan hasil belajar sebelum dan setelah 
diberikan perlakuan dengan pembelajaran menggunakan modul dan apakah 
pembelajaran dengan STAD berbantuan modul pembelajaran lebih efektif.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen tentang efektivitas penggunaan 
metode STAD dengan bantuan modul terhadap hasil belajar kewirausahaan di SMK 
Negeri 1 Batang. Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar, metode STAD, 
modul. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes 
dan observasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji paired 
sample t-test, uji independent sample t test, dan desain randomized control group 
pre-test post-test. 

Diketahui aktivitas siswa dari aspek perhatian, kecepatan siswa dalam 
mempelajari materi, keaktifan, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas dan 
kemampuan mengutarakan pendapat pada setiap pertemuan antara kelas eksperimen 
dan kelas kontrol mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan aktivitas belajar 
siswa eksperimen lebih baik jika dibandingkan dengan aktivitas belajar kelas 
kontrol. Pengujian  menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar antara 
sebelum dan setelah treatment di kelas eksperimen. Pengujian  yang menunjukan 
ada perbedaan hasil belajar lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Pengujian  bahwa penggunaan metode STAD lebih efektif.  

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 
pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar menggunakan 
model STAD lebih tinggi daripada tanpa menggunakan model STAD. Penggunaan 
model STAD berbantuan modul pembelajaran lebih efektif diband ingkan tanpa 
menggunakan model STAD berbantuan modul pembelajaran.  
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ABSTRACT 

 

 

Maulidah, Novita. 2012. The effectiveness of cooperative learning model type 

STAD aided entrepreneurship module learning outcomes in class X Marketing SMK 
Negeri 1 Batang academic year 2012/2013. Skripsi. Department of Economic 

Education. Faculty of Economics. University. Supervising Dra. Margunani, MP and 
Dra. Nanik Suryani, M.Pd. 
 

Key words: Model STAD, Learning Modules, Study Results, Entrepreneurship. 
 

Learning outcomes is an important factor in the learning process, because the 
study is one measure of educational success. The speed study different demands 
teachers to be more creative by applying learning methods that are tailored to 

students' abilities. STAD cooperative learning model is the simplest and is the best 
model for learning STAD students will more actively seek and find knowledge. The 

module is an alternative teaching materials that can be used to he lp provide 
enrichment materials relating to see the student's pace. The problem in this study is 
whether learning by using modules to improve learning outcomes, whether there are 

differences in learning outcomes before and after a given treatment by using a 
learning module and whether the STAD-assisted learning modules more effective 

learning. 
This study is an experimental study on the effectiveness of using STAD 

method with the help of the module learning outcomes of entrepreneurship in SMK 

Negeri 1 Batang. The variable in this study is the result of learning, STAD method, 
the module. Methods of data collection in this study using the test methods and 

observations. Testing the hypothesis in this study using a test sample paired t-test, test 
of independent sample t tests, and the design of randomized control group pre-test 
post-test. 

Given the attention aspect of student activities, students learn the material 
speed, liveliness, timeliness in collecting duties and the ability to express an opinion 

on every meeting between the experimental class and the control class has increased, 
but the increase in student activity experiment is better when compared to the activity 
of learning control class. H1 Tests showed that there was an increase in learning 

outcomes between before and after treatment in the experimental class. H2 testing that 
showed no difference in learning outcomes is higher than the experimental class and 

control class. Testing H3 that the use of more effective methods of STAD. 
Using cooperative learning model type STAD aided learning modules to 

improve student learning outcomes. Learning outcomes STAD model is higher than 

the model without using STAD. The use of the model STAD aided learning modules 
more effectively than without using the model STAD aided learning modules. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar merupakan faktor yang penting dalam proses belajar 

mengajar, karena hasil belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan 

pendidikan. Hasil belajar siswa di sekolah sering diindikasikan dengan 

permasalahan belajar dari siswa tersebut dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Indikasi ini dimungkinkan karena faktor belajar siswa 

yang kurang efektif, bahkan siswa itu sendiri tidak merasa termotivasi di 

dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas, sehingga menyebabkan siswa 

kurang atau tidak memahami materi yang diberikan oleh guru.  

Hasil belajar (Anni, 2006:5) sebagai perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah melakukan aktivitas belajar. Perubahan perilaku 

yang dimaksud adalah perubahan pengetahuan yang berupa perubahan 

penguasaan konsep. Menurut Djamarah (2005:107) siswa dikatakan berhasil 

jika siswa memperoleh nilai maksimum yang telah ditetapkan. Hasil belajar 

kewirausahaan yang baik bisa diperoleh jika siswa mampu memahami konsep 

kewirausahaan dengan baik. 

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

yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar (Dalyono, 2007:55) terdiri dari: 1) faktor internal yaitu berupa 
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kesehatan jasmani dan rohani, 2) faktor eksternal yaitu berupa lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Lingkungan sekolah terdiri dari metode pembelajaran, model pengajaran, 

kurikulum, sarana dan prasarana, interaksi siswa-guru, interaksi siswa-siswa. 

Pengorganisasian proses belajar mengajar yang baik sangat diperlukan 

untuk menciptakan suasana yang menumbuhkan gairah belajar dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Proses belajar mengajar merupakan suatu 

rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan organisasi proses belajar 

mengajar yang efektif, yang meliputi: pengajaran, pengaturan penggunaan 

waktu luang, pengaturan ruang dan alat perlengkapan pelajaran di kelas, serta 

pengelompokkan siswa dalam belajar (Djamarah dan Zain 2006:33). Oleh 

karena itu, guru harus mempunyai kemampuan dalam mengembangkan 

metode mengajar dan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat, sehingga 

tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai dengan baik.  

Berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 1 Batang diperoleh data 

nilai ulangan harian kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku 

wirausaha masih belum optimal. Karena masih banyak siswa yang 

memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). SMK Negeri 

1 Batang menetapkan nilai KKM untuk nilai mata pelajaran kewirausahaan 

yaitu ≥ 76.  

Terlihat dari tabel di bawah ini hasil ulangan harian siswa pada 

semester gasal. 
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   Tabel 1.1 Nilai Ulangan Siswa  

Kelas Jumlah Siswa Tuntas Belum Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

X PM 1 34 6 17,65 28 82,35 

X PM 2 33 6 18,18 27 81,82 

                Sumber: Daftar nilai kelas X PM SMK Negeri 1 Batang tahun 2011/2012.  

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai ulangan harian 

siswa pada kelas X PM 1 siswa yang tuntas sebanyak 6 siswa sebesar 17,65% 

sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 28 siswa sebesar 82,35%. 

Untuk kelas X PM 2 siswa yang tuntas sebanyak 6 siswa sebesar 18,18% 

sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 28 siswa sebesar 81,82%.  

Dari data diatas disimpulkan bahwa nilai KKM yang di SMK Negeri 1 

Batang cukup tinggi sehingga siswa diharuskan memenuhi nilai KKM yang 

telah ditetapkan sekolah. Sedangkan kenyataannya dari kedua kelas tersebut 

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

pelajaran kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha perlu 

ditingkatkan. Menurut Djamarah pembelajaran dikatakan berhasil jika jumlah 

siswa yang memperoleh nilai sesuai dengan KKM lebih dari 80% dari jumlah 

siswa. 

Selama ini penyampaian materi mata pelajaran kewirausahaan 

kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha di SMK Negeri 1 

Batang disampaikan dengan menggunakan metode ceramah bervariasi akan 

tetapi di dalam proses pembelajaran di kelas siswa lebih banyak mendengar 
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dan guru lebih berperan aktif sebagai penyampaian materi denngan harapan 

dapat menyelesaikan materi dengan waktu yang terbatas. Didalam 

pembelajaran banyak siswa yang mengalami kejenuhan dan siswa bertindak 

pasif dikarenakan yang mendominasi di kelas adalah guru sedangkan siswa 

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

pertemuan siswa diberi tugas. 

Metode pembelajaran yang digunakan di sekolah belum dapat 

menghasilkan perolehan hasil belajar yang maksimal. Sehingga peneliti akan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) berbantuan modul pembelajaran untuk dapat meningkatkan 

hasil belajar dan keaktifan siswa pada saat proses belajar mengajar.  

Model Student Teams Achievement Division (STAD) sangat cocok 

untuk diterapkan dalam mata diklat Kewirausahaan materi identifikasi sikap 

dan perilaku wirausaha. Salah satu karakteristik pembelajaran kewirausahaan 

yaitu agar peserta didik dapat berperan aktif dan mengaktualisasikan diri 

dalam perilaku wirausaha. Karena pada materi ini siswa dapat menganalisis 

sikap dan perilaku yang dibutuhkan sebagai wirausaha serta dapat 

menganalisis kegagalan dan kebarhasilan seorang wirausaha. Sehingga 

pembelajaran lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok.  

Menurut Eggen dan Kauckak dalam Trianto (2007:42) model 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok yang strategi karena 

pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 
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mencapai tujuan bersama. Ide dasar dalam pembelajaran kooperatif bahwa 

untuk belajar efektif hendaknya siswa bekerja secara bersama-sama untuk 

mempelajari sesuatu dan harus bertanggung jawab akan keberhasilan belajar 

teman satu tim kooperatif sebagaimana diri mereka sendiri.  

Student Team Achievement Division (STAD) menurut Slavin 

(2010:143) merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana dan merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi para 

guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif. Dalam pembelajaran 

STAD siswa akan lebih aktif mencari dan menemukan penngetahuannya. 

Adanya interaksi antara siswa tersebut memberikan dampak bahwa 

pengetahuan yang di peroleh siswa lebih bermakna karena ter libat secara 

pribadi dalam proses belajar-mengajar. 

Keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah adanya 

kerjasama dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan kelompok 

tergantung pada keberhasilan individu sehingga setiap anggota kelompok 

tidak dapat menggantungkan pada anggota yang lain. Siswa harus aktif 

bekerja sama dalam kelompok, setiap anggota dalam kelompok harus mampu 

bekerjasama dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Siswa yang 

pandai harus mampu membantu siswa yang lain dalam memahami dan 

menyelesaikan soal. Karena dalam model ini penilaian yang diberikan 

berdasarkan kemampuan dari tiap anggota kelompok. Adanya penghargaan 
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kelompok di dalam model pembelajaran STAD membuat siswa lebih 

termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Dalam penerapan model pembelajaran STAD siswa tidak hanya 

tergantung pada gurunya, disini guru merupakan fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Guru yang menggunakan model pembelajaran ini harus mampu 

mengatur kelas dan mempu menjelaskan materi yang ada dengan baik, dimana 

model ini guru menyampaikan materi secara singkat dan memberikan bantuan 

kepada kelompok ketika anggota dalam kelompok tersebut tidak dapat 

menjelaskannya. 

Selain metode pembelajaran yang kurang tepat diterapkan dalam 

pembelajaran, faktor buku teks juga dapat mempengaruhinya. Bentuk-bentuk 

bahan ajar konvensional biasanya seperti buku-buku teks pelajaran yang 

diperjual belikan di toko-toko buku, buku sumbangan dari pemerintah, 

dan/atau LKS yang dibeli melalui para penyalur yang sering datang ke 

sekolah-sekolah. Peningkatan kualitas pembelajaran bisa dilakukan dari 

berbagai aspek variabel pembelajaran yang terkait langsung dengan kualitas 

pembelajaran adalah tersedianya buku teks yang berkualitas. Namun buku-

buku teks yang berkualitas masih sangat kurang. Buku-buku teks yang 

dipergunakan di sekolah, dirancang hanya lebih ditekankan pada misi 

penyampaian pengetahuan (Wena, 2009:229).  

Para pengarang buku teks kurang memikirkan bagaimana buku 

tersebut agar mudah dipahami peserta didik sehingga dapat meningkatkan 
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hasil belajar peserta didik. Bahan ajar yang dibuat oleh penulis adalah modul 

pembelajaran. Sistem pembelajaran modul akan menjadikan pembelajaran 

lebih efisien, efektif dan relevan jika dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional yang cenderung bersifat klasikal dan dilaksanakan dengan tatap 

muka, pembelajaran modul ternyata memiliki keunggulan atau kelebihan. 

Kelebihan dari pembelajaran modul salah satunya yaitu berfokus pada 

kemampuan individual peserta didik karena pada hakekatnya mereka 

memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas 

tindakan-tindakannya. Modul dimaksudkan untuk mempermudah peserta 

didik mencapai seperangkat tujuan yang telah ditetapkan. 

Modul adalah salah satu bentuk media cetak yang berisi satu unit 

pembelajaran yang dilengkapi berbagai komponen-komponen sehinggga 

memungkinkan peserta didik yang mempergunakannya dapat mencapai tujuan 

secara mandiri, dengan sekecil mungkin bantuan dari guru, mereka dapat 

mengontrol mengevaluasi kemampuan sendiri yang selanjutnya dapat 

menentukan mulai dari mana kegiatan belajar selanjutnya harus dilakukan. 

Modul termasuk bahan ajar dalam bentuk visual atau cetak. Modul dapat 

memberikan penguasaan materi, adanya tujuan yang jelas dan spesifik, dapat 

memotivasi siswa, bersifat fleksibel dan dapat menumbuhkan kerja sama yang 

baik antar peserta didik.  Keunggulan pembelajaran dengan modul antara lain 

dapat memberikan feedback/ umpan balik kepada peserta didik karena 

kesulitan segera dapat diperbaiki dan tidak dibiarkan begitu saja.  
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Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini cukup efektif dalam 

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

hasilnya menyatakan bahwa model ini cukup efektif. Nagib M.A Balfaqih 

yang menyatakan bahwa penerapan STAD lebih efektif dibanding dengan 

pembelajaran konvensional. Selain itu, menurut Peni (2008) yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terbukti bahwa 

model STAD mampu meningkatkan hasil belajar. Sedangkan menurut Sri 

Ngatini (2009) dalam pembelajaran yang sama mengatakan bahwa 

penggunaan metode STAD dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

siswa pada mata pelajaran kewirausahaan.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “EFEKTIVITAS MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS 

ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) BERBANTUAN MODUL 

TERHADAP HASIL BELAJAR KEWIRAUSAHAAN PADA SISWA 

KELAS X JURUSAN PEMASARAN SMK NEGERI 1 BATANG”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

permasalahan yang menjadi bahan pengkajian dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 
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1. Apakah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbantuan modul dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran kewirausahaan kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku 

wirausaha kelas X Pemasaran SMK Negeri 1 Batang tahun ajaran 2012/2013?  

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata sebelum diberikan 

treatment (pre-test) dengan nilai rata-rata setelah diberikan treatment (post-

test) dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul mata pelajaran kewirausahaan kompetensi dasar identifikasi 

sikap dan perilaku wirausaha pada siswa kelas X Pemasaran SMK Negeri 1 

Batang tahun ajaran 2012/2013? 

3. Apakah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbantuan modul lebih efektif jika dibandingkan dengan 

pembelajaran tanpa menggunakan model STAD pada mata pelajaran 

kewirausahaan kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha 

kelas X Pemasaran SMK Negeri 1 Batang tahun ajaran 2012/2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas. Maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan kompetensi dasar 
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identifikasi sikap dan perilaku wirausaha kelas X Pemasaran SMK Negeri 1 

Batang tahun ajaran 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui bahwa ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

modul dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah berbantuan modul 

pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan kompetensi dasar 

identifikasi sikap dan perilaku wirausaha kelas X Pemasaran SMK Negeri 1 

Batang tahun ajaran 2012/2013. 

3. Untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul pada mata pelajaran kewiausahaan kompetensi dasar 

identifikasi sikap dan perilaku wirausaha kelas X SMK Negeri 1 Batang tahun 

ajaran 2012/2013. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Setiap orang melakukan tentunya mempunyai tujuan tertentu, sehingga 

kegiatan yang dilakukan mengandung manfaat baik untuk diri sendiri maupun 

pihak lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis, yaitu : 

A. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu pendekatan dalam menerapkan model pembelajaran guna 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat Kewirausahaan bagi 

siswa SMK. 
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B. Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru atau tenaga pendidik, sebagai bahan pertimbangan dan 

informasi bagi guru dan calan guru Kewirausahaan dalam memilih 

pendekatan atau metode pembelajaran yang sesuai dengan efisien serta 

efektif dalam kegiatan belajar mengajar Kewirausahaan, sehingga dapat 

membangkitkan minat dan hasil belajar siswa terhadap mata diklat 

Kewirausahaan. 

2. Bagi Siswa, melatih siswa agar meningkatkan peran aktif siswa dalam 

proses belajar mengajar, dapat memahami materi pelajaran dengan mudah 

sehingga mampu meningkatkan hasil belajar dan menambah semangat 

belajar siswa, mengurangi kebosanan dan kejenuhan siswa dalam 

mengikuti mata pelajaran Kewirausahaan. 

3. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan akan memberikan perbaikan 

kondisi pembelajaran Kewirausahaan pada siswa kelas X Jurusan 

Pemasaran, yang akan membantu penciptaan paduan pembelajaran, dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pendekatan atau metode 

pembelajaran yang akan diterapkan bagi perbaikan dimasa yang akan 

datang. 

4. Bagi Peneliti, untuk menambah pengalaman dalam pembelajaran dan 

menyelesaikan tugas belajar yang sedang ditunaikan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian belajar dan hasil belajar 

2.1.1  Pengertian Belajar 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan (Ali Mahmud, 

2004:14). Perubahan perilaku dalam proses belajar adalah akibat dari interaksi 

dengan lingkungan, interaksi ini biasanya berlangsung secara disengaja 

kesenjangan itu sendiri tercermin dari adanya faktor- faktor berikut: 

1. Kesiapan (readiness) yaitu kapasiti baik fisik maupun mental untuk 

melakukan sesuatu. 

2. Motivasi yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu.  

3. Tujuan yang ingin dicapai.  

Teori-teori belajar menurut Ali Mahmud (2004:15), teori belajar dapat 

dikelompokkan dalam dua macam yaitu: 

1. Asosiasi dan gestalt 

Sebelum muncul dan berkembang kedua teori asosiasi ataupun gestalt, 

sebenarnya sudah muncul teori- teori tentang belajar menurut psikologi daya 

(faculty theory). Belajar menurut teori ini adalah meningkatkan kemampuan 

daya-daya melalui latihan. Nilai suatu bahan pelajaran terletak pada 

formalnya, bukan pada nilai materiilnya. Jadi apa yang dipelajari tidak 
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penting dipersoalkan. Sebab yang penting dari suatu bahan pelajaran adalah 

pengaruhnya dalam membentuk daya-daya tertentu (Ali Mahmud, 2004:16).  

2. Teori belajar asosiasi 

Penelitian tentang belajar secara lebih cermat pada umumnya baru dimulai 

pada awal abad ke dua puluh. Herman Ebbinghaus (1913) dan Bryan and 

Halter dalam Ali Muhamad, (2004:16) meletakkan dasar-dasar eksperimen 

tentang belajar. Ebbinghaus mengadakan eksperimen tentang nonsence 

syllables atau suku-suku kata tidak bermakna yang dilakukan terhadap dirinya 

sendiri, ia menemukan tentang kemampuan mengingat dengan asosiasi 

verbal. Ia pun menemukan pula tentang kurva ingatan dan lupa (Skinnet, 

1974:339) 

3. Teori belajar gestalt 

Pandangan para ahli psikologi gestalt tentang belajar berbeda dengan ahli 

psikologi asosiasi. Psikologi gestalt memandang bahwa belajar terjadi bila 

diperoleh insight (pemahaman). Insight timbul secara tiba-tiba, bila individu 

telah dapat melihat hubungan antara unsur-unsur dalam situasi problematis 

(Gagne, 1970:14).  

Beberapa prinsip umum tentang belajar menurut Gagne (dalam Ali 

Muhamad, 2004:19)  

a. Proses belajar adalah kompleks namun terorganisasi.  

b. Motivasi sangat penting dalam belajar.  
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c. Belajar berlangsung dari yang sederhana meningkat kepada yang 

kompleks. 

d. Belajar melibatkan proses pembedaan dan penggeneralisasian berbagai 

respon. 

Selain itu, belajar merupakan suatu proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan 

persepsi seseorang. Oleh karena itu dalam menguasai konsep tentang dasar 

belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang 

peranan penting dalam proses psikologis.  

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar 

psikologi. Berikut disajikan beberapa pengertian tentang belajar :  

1. Gage dan Berliner (1983:252) menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. 

2. Morgan et.al. (1986:140) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik dan 

pengalaman. 

3. Slavin (1994:152) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman.  
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4. Gagne (1977:3) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling kait-mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku 

(Gagne, 1997:4). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

a. Peserta didik. Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, 

warga belajar dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan 

belajar. 

b. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta 

didik disebut stimulus. 

c. Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan 

yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari 

kegiatan belajar sebelumnya. 

d. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut 

respon. 

Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, 

kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terjadi interaksi 

antara stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu 

sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan 
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perilaku, maka perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa peserta didik 

telah melakukan kegiatan belajar.  

Dari beberapa definisi belajar dapat disimpulkan bahwa pengertian 

belajar adalah aktivitas atau kegiatan psiko fisik yang menimbulkan 

perubahan pribadi seutuhnya, baik berupa secara kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

perkembangan ke arah yang lebih baik.  

 

2.1.2  Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena 

itu apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam 

peserta didikan, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik 

setelah melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan peserta 

didikan. Tujuan peserta didikan merupakan deskripsi tentang perubahan 

perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukan bahwa 

belajar telah terjadi (Gerlach dan Ely, 1980). Perumusan tujuan peserta 

didikan itu, yakni hasil belajar yang diinginkan pada diri peserta didik, lebih 

rumit karena tidak dapat diukur secara langsung.  
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Tujuan peserta didikan merupakan bentuk harapan yang 

dikomunikasikan melalui pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan 

yang diinginkan pada diri peserta didik, yakni pernyataan tentang apa yang 

diinginkan peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman belajar. 

Kerumitan pengukuran hasil belajar itu karena bersifat psikologis.  

Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu 

dalam belajar memiliki beberapa peranan penting, yaitu: 

1. Memberikan arah pada kegiatan peserta didikan. Bagi pendidik, tujuan 

peserta didikan akan mengarahkan pemilihan strategi dan jenis kegiatan 

yang tepat. Kemudian bagi peserta didik, tujuan itu mengarahkan peserta 

didik untuk melakukan kegiatan belajar yang diharapkan dan mampu 

menggunakan waktu seefisien mungkin. 

2. Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian 

peserta didikan pembinaan bagi peserta didikan (remidial teaching).  

3. Sebagai bahan komunikasi.  

Hasil belajar juga merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan-keterampilan. 

Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa : 

a. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tertulis.  

b. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. 



18 

 

 
 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri.  

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam rangka urusan dan koordinasi, sehingga 

terwujud otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Anni (2006:7) tiga taksonomi 

yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan 

ranah psikomotorik. Namun Bloom hanya merinci kategori jenis perilaku 

pada ranah kognitif, sedangkan kategori jenis perilaku pada ranah afektif dan 

ranah psikomotorik dirinci oleh para pengikutnya.  

a. Ranah Kognitif (cognitive domain) 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori berikut:  

1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi pembelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. 

2) Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna 

dari materi pembelajaran. 

3) Penerapan (application) 
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Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis yang mengacu pada kemampuan memecahkan material ke 

dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya.  

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian 

dalam rangka membentuk struktur yang baru. 

6) Penilaian (evaluation) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

materi pembelajaran (pernyataan, novel, puisi, laporan) untuk tujuan 

tertentu. 

b. Ranah Afektif (affective domain) 

Kategori tujuan pembelajaran afektif sebagai berikut: 

1) Penerimaan (receiving) 

Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan 

ranngsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik, 

dan sebagainya). 

2) Penanggapan (responding) 

Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri siswa. 

3) Penilaian (valuing) 
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Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa.  

4) Pengorganisasian (organization) 

Pengorganisasian berkaitan dengan serangkaian nilai-nilai yang 

berbeda, memecahkan kembali konflik antar nilai, dan mulai 

menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal.  

5) Pembentukan Pola Hidup (organization by a value complex) 

Pada tingkat ranah afektif ini, individu siswa memiliki sistem nilai 

yang mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama sehingga 

mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya hidupnya.  

c. Ranah Psikomotorik (psychomotoric domain) 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth 

Simpson dalam Anni (2007:10) adalah sebagai berikut: 

1) Persepsi (perception) 

Persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik.  

2) Kesiapan (set) 

Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu.  

3) Gerakan Terbimbing (guided response) 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam 

belajar keterampilan kompleks. 

4) Gerakan terbiasa (mechanism) 
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Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja gerakan yang 

telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan 

dengan sangat meyakinkan dan mahir.  

5) Gerakan kompleks (complexs overt response) 

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari 

tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. 

6) Penyesuaian (adaptation) 

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan 

sangat baik sehingga individu siswa dapat memodifikasi pola-pola 

gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru. 

7) Kreativitas (originality) 

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu.  

 

2.1.2.1  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Proses belajar yang dilakukan oleh siswa merupakan kunci 

keberhasilan dalam belajar. Menurut Slameto (2010:54-72) ada beberapa hal 

yang mempengaruhi hasil belajar. Hal itu digolongkan menjadi dua faktor, 

antara lain: 
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1. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu 

sendiri yang sedang mengalami proses belajar yang meliputi tiga aspek 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Faktor jasmaniah 

1. Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik, bebas dari penyakit. Proses belajar 

akan terganggu apabila kesehatan seseorang terganggu. Selain itu, 

siswa juga akan cepat lelah dan kurang bersemangat.  

2. Cacat Tubuh 

Cacat tubuh merupakan sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurnanya mengenai tubuh atau badan. Siswa yang cacat 

akan terganggu belajarnya. 

b. Faktor psikologi 

1. Intelegensi 

Intelegensi merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang 

baru dengan cepat dan efektif, menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan 

cepat. Intelegensi berpengaruh besar terhadap kemajuan belajar. Siswa 

yang mempunyai tingkat intelegensi lebih tinggi akan lebih berhasil 

daripada siswa yang tingkat intelegensinya rendah.  
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2. Perhatian  

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-

mata tertuju kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Untuk mencapai 

hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian yang 

besar terhadap bahan yang dipelajarinya.  

3. Minat  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat berpengaruh besar terhadap hasil 

belajar karena apabila pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan 

minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh. 

4. Bakat  

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

Hasil belajar siswa akan lebih baik jika mereka mampu mempelajari 

sesuatu sesuai bakat yang dimiliki.  

5.  Motif  

Motif merupakan keadaan internal organisem yang mendorong untuk 

berbuat sesuatu. Siswa yang mempunyai motif yang tinggi dan kuat, 

akan memperbesar usahanya untuk mencapai hasil yang baik, begitu 

pula sebaliknya. 
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6. Kematangan  

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Belajar akan berhasil jika siswa sudah siap (matang).  

7. Kesiapan  

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Siswa 

akan lebih berhasil dalam belajarnya manakala mereka sudah ada 

kesiapan dalam dirinya. 

c. Faktor kelelahan 

Kelelahan disini terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

Kelelahan itu mempengaruhi individu dalam belajar. Agar siswa dapat 

belajar maka harus menghindari kelelahan dan diusahakan kondisi bebas 

dari kelelahan. 

 

2. Faktor ekstern 

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar individu, 

diantaranya: 

a. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara 

orang tua mendidik anaknya, hubungan anak dengan anggota keluarga 

yang lainnya, suasana yang ada di dalam rumah terkait dengan 
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kejadian yang sering dialami didalam keluarga, dimana anak berada 

dan belajar serta kondisi ekonomi dalam keluarga.  

b. Faktor sekolah meliputi : 

1. Kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut.  

2. Relasi siswa dengan guru dan siswa yang lainnya.  

3. Disiplin sekolah yang ditetapkan di sekolah tersebut.  

4. Kondisi dan fasilitas belajar di sekolah. 

5. Metode pengajaran yang ditetapkan di sekolah tersebut. Metode 

pengajaran yang kurang tepat atau kurang baik maka akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga siswa akan 

mendapatkan hasil yang kurang baik pula.  

c. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa 

dalam masyarakat. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada mata pelajaran 

kewirausahaan kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha di 

SMK Negeri 1 Batang lebih menekankan pada faktor eksternal yaitu metode 

mengajar yang digunakan. Oleh karena itu sebagai upaya memperbaiki serta 

meningkatkan hasil belajar siswa maka dilakukan treatment menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul dengan harapan 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Hasil belajar yang dicapai merupakan indikator sejauh mana materi 

kewirausahaan khususnya materi identifikasi sikap dan perilaku wirausaha 

tersebut dikuasai dan dipahami oleh siswa. Dengan pembelajaran yang efektif 

dan optimal, serta penentuan metode yang tepat dalam proses belajar di 

sekolah maka akan diperoleh hasil belajar yang maksimal.  

Hasil belajar adalah suatu kecakapan atau hasil yang telah diperoleh 

dari proses pembelajaran dengan penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang ditunjukkan dengan nilai. Dalam penelitian ini, hasil belajar ditunjukkan 

dengan nilai pre-test dan post test dengan bentuk soal obyektif sejumlah 40 

soal. 

 

2.2 Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambar 

seberapa jauh target dapat tercapai (Mulyasa,2004:132). Sedangkan menurut 

Slameto mengajar yang efektif adalah mengajar yang membawa siswa efektif 

pula. Mengajar yang efektif perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penguasaan bahan pelajaran. 

Guru harus menguasai bahan pelajaran sebaik mungkin.  

b. Cinta kepada yang diajarkan. 

Guru yang mencintai pelajaran yang diberikan akan berusaha mengajar 

dengan efektif agar pelajaran itu dapat menjadi milik siswa sehingga bagi 

hidupnya kelak. 
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c. Pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

Pengetahuan yang dibawa siswa dari lingkungan keluarganya dapat 

memberi sumbangan yang besar bagi guru untuk mengajar.  

d. Variasi metode 

Variasi metode dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa. 

e. Seorang guru harus menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menguasai 

dan mendalami semua bahan pelajaran maka harus selalu menambah 

ilmunya. 

f. Bila guru mengajar harus selalu memberikan pengetahuan yang aktual dan 

dipersiapkan sebaik-baiknya. Pengetahuan aktual akan menarik siswa 

karena mereka saat itu sedang mengalami peristiwa itu juga sehingga 

pelajaran guru akan menimbulkan rangsangan yang efektif bagi belajar 

siswa. 

g. Guru harus berani memberikan pujian yang dapat mengakibatkan siswa 

mempunyai sikap yang positif.  

h. Seorang guru harus mampu menimbulkan semangat belajar secara 

individual.   

Seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan belajar 

mengajar secara efektif. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan yang 

cukup mengenai prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam merancang 

kegiatan belajar mengajar. Menurut Mulyasa (2005: 99) kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, 
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pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau 

setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, 

mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan 

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya 

pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%). 

 Dengan kriteria di atas dapat diketahui seberapa baik kualitas 

pembelajaran yang dilaksanakan. Kriteria efektivitas dalam penelitian ini 

mengacu pada peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan 

perbedaan hasil belajar siswa sebelum dilakukan perlakuan (treatment) dan 

sesudah dilakukan treatment yang akan dibandingkan dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh SMK Negeri 1 

Batang sebesar 76 serta peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

seluruhnya atau setidaknya sebagian besar 75% (Mulyasa, 2005:99).  

 

2.3 Metode Pembelajaran 

Metode menurut Djamarah (2005:46) adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Slameto 

(2010:82) metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Surakhmad dalam Suryosubroto 

(2009:140) metode pembelajaran adalah cara-cara pelaksanaan dari pada 
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proses pengajaran, atau soal bagaimana teknisnya suatu bahan pelajaran 

diberikan kepada siswa-siswa di sekolah. Sehingga semakin tepat metode 

yang digunakan, diharapkan semakin efektif pula pencapaian tujuan 

pembelajaran tersebut. Tetapi khususnya dalam pengajaran di sekolah, ada 

beberapa faktor lain yang ikut berperan serta dalam menentukan efektifnya 

metode mengajar, antara lain adalah faktor yang berasa l dari guru sendiri, 

faktor anak, dan faktor lingkungan belajar (Suryosubroto,2009:141).  

Surakhmad dalam Djamarah (2005:78-82), menyatakan bahwa 

pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya: 

a. Anak didik 

Anak didik manusia berpotensi yang menghayatkan pendidikan. Dan 

gurulah yang berkewajiban untuk mendidik serta yang secara langsung 

berhadapan. Sehingga seorang guru harus mampu merencanakan dan memilih 

metode pembelajaran yang tepat karena melihat kondisi siswa yang heterogen 

agar mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Oleh 

sebab itu anak didik mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode 

pengajaran. 

b. Tujuan  

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar 

mengajar. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari arah yang rendah hingga 

yang tinggi, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan 
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kulikuler atau tujuan kurikulum, tujuan instutisional, dan tujuan pendidikan 

nasional. Sedangkan dalam tujuan pembelajaran yang dikenal ada dua ya itu 

TIU (Tujuan Instruksional Umum) dan TIK (Tujuan Instruksional Khusus).  

Perumusan tujuan tersebut mempengaruhi dalam bagaimana proses 

pembelajaran dan pemilihan metode yang digunakan. Sehingga metode yang 

guru pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang akan diisi ke dalam 

diri setiap anak didik. Jadi penggunaan metode yang harus sesuai dan tepat 

dengan tujuan pembelajaran dan bukan sebaliknya. Karena itu kemampuan 

yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus 

mendukung sepenuhnya. 

c. Situasi 

Situasi kegiatan belajar mengajar yang diciptakan guru tidak 

selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu bisa saja guru ingin 

menciptakan situasi belajar di alam terbuka, dalam hal ini tentunya guru harus 

menentukan metode yang tepat sesuai situasi yang diciptakan. Oleh sebab itu 

situasi yang diciptakan mempengaruhi pemilihan metode yang digunakan.  

d. Fasilitas 

Fasillitas merupakan hal yang mempengaruhi dalam melakukan 

pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang 

menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap atau tidaknya fasilitas 

belajar juga akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar.  

e. Guru  
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Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Ada guru yang 

suka berbicara, tetapi guru yang lain suka berbicara. Seorang guru yang 

berlatar belakang sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru yang 

berlatar belakang bukan sarjana pendidikan dan keguruan. Kepribadian, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman mengajar merupakan permasalahan 

intern guru yang dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode 

pembelajaran. 

Selain faktor yang mempengaruhi pemilihan metode dalam proses 

pembelajaran di sekolah, seorang guru juga harus mengetahui kedudukan 

metode tersebut sebagai salah satu komponen yang ikut berperan dalam 

berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran di sekolah. Adapun kedudukan 

metode dalam proses pembelajaran menurut Djamarah (2005:72-74) adalah: 

a) Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik.  

 Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman dalam Djamarah (2005:73) adalah 

motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. 

Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat 

membangkitkan belajar seseorang. 

b) Metode sebagai strategi pengajaran. 

Menurut Roestiyah dalam Djamarah (2005:74) guru harus memiliki 

strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena 

pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memilih strategi 

adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut 
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metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi 

pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

c) Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan.  

Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar 

mengajar akan dibawa. Dengan memanfaatkan metode secara tepat dan 

efektif, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. 

Berdasarkan teori diatas, maka seorang guru harus mengetahui 

kedudukan metode yang digunakan serta mampu menentukan metode yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah siswa dapat belajar secara efisien dan 

seefektif mungkin, sehingga hasil belajar yang dicapai dapat optimal.  

 

2.4 Pembelajaran Kooperatif  

2.4.1  Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sikap atau perilaku bersama 

dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang 

teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua atau lebih dimana keberhasilan 

kerja sangat dipengaruhi keterlibatan setiap anggota dalam kelompok itu 

sendiri. 

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 
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belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam 

kelompok belum menguasai bahan pelajaran.  

 

2.4.2  Unsur-unsur dalam Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya 

terdapat elemen-elemen yang saling berkaitan antara elemen yang satu dengan 

elemen yang lainnya. Menurut Wena (2009:190-192) elemen-elemen tersebut 

adalah: 

a. Saling ketergantungan positif 

Saling ketergantungan dalam hal ini adalah hubungan yang saling 

membutuhkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Suasana 

saling ketergantungan tersebut dapat diciptakan melalui berbagai strategi, 

yaitu: 

1. Saling ketergantungan dalam pencapaian tujuan.  

2. Saling ketergantungan dalam menyelesaikan tugas.  

3. Saling ketergantungan bahan atau sumber belajar.  

4. Saling ketergantungan peran. 

5. Saling ketergantungan hadiah. 
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b. Interaksi tatap muka. 

Menurut Nurhadi dan Senduk dalam Wena (2009:191) interaksi tatap 

muka menuntut para siswa dalam kelompok saling bertatap muka 

sehingga mereka dapat melakukan dialog dengan guru, selain itu juga 

melakukan dialog dengan sesama siswa. Sehingga dalam proses belajar 

para siswa dapat menjadi sumber belajar bagi para temannya. Sehingga 

sumber belajar mereka lebih bervariasi.  

c. Akuntabilitas individual. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berbentuk kelompok, maka 

setiap anggota harus belajar dan menyumbangkan pikiran demi 

keberhasilan dalam kelompok. Kondisi belajar yang demikian mampu 

menumbuhkan tanggung jawab (akuntabilitas) pada masing-masing 

siswa. Tanpa adanya tanggung jawab dari masing-masing siswa, maka 

keberhasilan kelompok tersebut akan sulit dicapai. 

d. Keterampilan menjalin hubungan antarpribadi.  

Pembelajaran kooperatif dituntut untuk membimbing siswa agar dapat 

berkolaborasi, bekerja sama dan bersosialisasi antar anggota kelompok.  

Menurut Lie dalam Wena (2009:192) ada tiga hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam pengelolaan kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif, yaitu pengelompokkan, semangat pembelajaran 

kooperatif, dan penataan ruang kelas. Ketiga faktor tersebut harus 
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diperhatikan dan dijadikan sebagai pedoman guru dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif di dalam kelas.  

Unsur-unsur dasar dalam melakukan pembelajaran kooperatif menurut 

Lungdren 1994 dalam Isjoni (2009:16-17) adalah sebagai berikut: 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mareka “tenggelam atau 

berenang bersama”.  

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta 

didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri 

sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi.  

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 

d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di antara para 

anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.  

f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoeh 

keterampilan bekerja sama selama belajar.  

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  
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2.4.3 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional 

yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu 

diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran 

kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya (Slavin, 

1994:26). 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh 

Ibrahim, et.al (2000:8), yaitu: 

1)  Hasil belajar akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, 

juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah 

menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat 

meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar. Di samping mengubah norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran kooperatif dapat memberi 

keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang 

bekerja bersama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu. 



37 

 

 
 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara 

luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi 

peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja 

dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur 

penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu sama lain.  

3) Pengembangan keterampilan sosial. 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan 

kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-

keterampilan sosial, penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak 

muda masih kurang dalam keterampilan sosial.  

 

2.4.4  Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Siswa belajar dalam kelompoknya secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 

b) Kelompok yang dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

c) Dimungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang berbeda (heterogen).  

d) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu.  
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Siswa perlu diajari keterampilan khusus-keterampilan khusus dalam 

melaksanakan pembelajaran kooperatif agar siswa mampu bekerja sama 

dalam kelompoknya dengan baik. 

Keterampilan-keterampilan kooperatif secara terinci dalam 3 tingkatan 

keterampilan menurut Lungdren (1994) dalam Trianto (2007:46) adalah 

sebagai berikut: 

1) Keterampilan kooperatif tingkat awal, antara lain: 

a. Berada dalam tugas, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

b. Mengambil giliran dan berbagi tugas, yaitu menggantikan teman 

dengan tugas dan tanggungjawab tertentu dalam kelompok.  

c. Mendorong adanya partisipasi, memotivasi semua anggota kelompok 

untuk memberikan kontribusi.  

d. Menggunakan kesepakatan yaitu dengan menyamakan persepsi. 

2) Keterampilan kooperatif tingkat menengah antara lain: 

a. Mendengarkan dengan aktif yaitu menggunakan peran fisik atau 

verbal sebagai indikator menyerap informasi secara energik.  

b. Bertanya yaitu meminta penjelasan dan klarifikasi dari sebuah 

informasi. 

c. Menafsirkan yaitu menyusun sebuah pemahaman terhadap informasi 

dengan kalimat yang berbeda. 



39 

 

 
 

d. Memeriksa ketepatan, membandingkan jawaban, dan memastikan 

kebenaran sebuah jawaban. 

3) Keterampilan kooperatif tingkat mahir, antara lain: 

Mengolaborasi yaitu memperluas konsep, membuat kesimpulan dan 

menghubungkan pendapat dengan topik tertentu.  

2.4.5  Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Dalam eksperimen pembelajaran kooperatif dilakukan dengan 

mengikuti tahapan yang telah ada. Terdapat enam langkah utama atau tahapan 

di dalam memulai pembelajaran kooperatif yang akan dilihat dalam tabel 

tahapan pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah laku Guru 

Fase 1: Guru menyampaikan semua tujuan Menyampaikan tujuan dari pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran memot ivasi 

siswa tersebut dan memotivasi siswa belajar.  

Fase 2: Guru menyajikan informasi 

kepada siswa. 

Menyajikan in formasi dengan jalan 

demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase 3: Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok belajar. 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase 4: Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

pada saat mereka mengerjakan tugas dan 

belajar mereka. 

Fase 5: Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

Fase 6: Memberikan penghargaan Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar ind ividu 

dan kelompok. 

      (Sumber: Ibrahim, dkk. 2000:10) 
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a. Keuntungan model pembelajaran kooperatif 

Adapun beberapa keuntungan pembelajaran kooperatif menurut Isjoni 

(2009:34-36) antara lain: 

1. Pembelajaran Aktif. 

Model pembelajaran kooperatif mengharuskan setiap siswa aktif 

berinteraksi satu sama lain. 

2. Keterampilan Sosial. 

Siswa belajar berinteraksi dengan siswa lain, mengembangkan 

keterampilan interpersonal, komunikasi, kepemimpinan, berkompromi 

dan berkolaborasi. 

3. Saling Ketergantungan. 

Ketergantungan positif dan kepercayaan kelompok dikembangkan dengan 

adanya interaksi siswa untuk mencapai tujuan yang sama.  

4. Akutabilitas Individu 

Apabila kelompok mencapai keberhasilan dan sukses itu adalah akibat 

dari input dari setiap individu yang ada dalam kelompok. Setiap siswa 

belajar untuk mendapatkan pengakuan dari apa yang mereka lakukan. 

Pada model pembelajaran kooperatif ini selalu digunakan suatu 

mekanisme untuk menguji siswa secara individu maupun secara 

kelompok. 
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b. Kelemahan model pembelajaran kooperatif 

Adapun beberapa kelemahan pembelajaran kooperatif (Isjoni,2009:36-

38) antara lain: 

1. Kecocokan Antara Siswa. 

Untuk membentuk kelompok kadang-kadang sangat sulit untuk 

menggabungkan siswa yang mau bekerja sama dengan baik. Guru harus 

mengetahui siswanya dengan baik untuk membentuk kelompok yang 

dapat berfungsi dengan baik. 

2. Ketergantungan Siswa. 

Guru yang hanya mempunyai siswa yang pintar untuk 

mengkoordinasikan belajar pada kelompoknya akan menggagalkan tujuan 

pembelajaran kooperatif. Guru harus membagi pengelolaan kelompok 

sehingga benar-benar terjadi kolaborasi. 

3. Memerlukan Waktu Yang Banyak. 

Model pembelajaran kooperatif ini memerlukan waktu yang lebih banyak 

untuk mempelajari materi pelajaran dibandingkan dengan model 

pembelajaran lainnya. 

4. Individualist 

Siswa yang suka bekerja secara independen tidak menyukai model 

pembelajaran kooperatif ini.  

5. Keterbatasan Logistik/Bahan 
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Guru harus menyiapkan banyak informasi yang menjadi tanggung jawab 

siswa untuk mempelajarinya, kemudian harus menyiapkan bahan-bahan 

untuk pengujian. 

 

2.5 Metode Ceramah 

Metode pembelajaran ceramah adalah metode yang boleh dikatakan 

metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah digunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didiknya dalam proses belajar 

mengajar (Djamarah, 2005:97). Menurut Surakhmad dalam Suryosubroto 

(2009:155) yang dimaksud dengan ceramah sebagai metode mangajar adalah 

penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

ceramah adalah suatu cara dalam penyampaian pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru secara lisan secara langsung terhadap siswanya. Sedangkan peranan 

siswa dalam metode ceramah yang penting adalah mendengarkan dengan teliti 

dan mencatat yang pokok-pokok penjelasan yang dikemukakan oleh guru.  

Sebagai metode pembelajaran maka metode ceramah mempunyai 

kelebihan dan kekurangan dalam teknik pembelajarannya. Menurut 

Suryosubroto (2009:156) kelebihan dan kelemahannya adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan  

1. Guru dapat menguasai seluruh arah kelas.  

2. Organisasi kelas sederhana.  
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b. Kelemahan 

1. Guru sukar mengetahui sampai di mana siswa-siswanya sudah 

memahami penjelasannya. 

2. Siswa sering memberi pengertian lain dari hal yang dimaksudkan guru. 

Sedangkan kelebihan dan kekurangan menurut Djamarah (2005:97) 

adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan 

1. Guru mudah menguasai kelas.  

2. Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas.  

3. Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar.  

4. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

5. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.  

b. Kelemahan  

1. Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

2. Yang visual menjadi rugi, sedangkan yang auditif (mendengar) yang 

dapat menerimanya lebih banyak. 

3. Bila selalu digunakan dan terlalu lama, maka akan timbul kebosanan.  

4. Guru tidak dapat menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik 

pada ceramahnya karena ini sangat sulit.  

5. Menyebabkan siswa menjadi pasif.  
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2.6 Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division  

STAD (Student Team Achievement Division) dikembangkan oleh 

Robert Slavin dan rekan-rekan sejawatnya di Johns Hopkins University dan 

merupakan metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan 

metode yang sangat mudah diterapkan dalan pembelajaran. Seperti halnya 

dalam kebanyakan model pembelajaran kooperatif lainnya, model STAD 

didasarkan pada prinsip bahwa para siswa bekerja bersama-sama dalam 

belajar dan bertanggungjawab terhadap belajar teman-temannya dalam tim 

dan juga dirinya sendiri.  

Salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang efektif adalah Student 

Teams Achievement Divisions (STAD). STAD terdiri dari rangkaian 

pembelajaran yang sederhana, belajar kooperatif dalam memadukan 

kemampuan kelompok-kelompok dan kuis-kuis disertai penghargaan yang 

diberikan kepada kelompok-kolompok yang anggotanya paling sukses 

melampaui nilai mereka sendiri sebelumnya. 

Model STAD adalah model pembelajaran kooperatif dimana siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan perbedaan akademik, ras, 

jenis kelamin dan sebagainya sehingga tercipta kelompok belajar yang 

heterogen. Tiap anggota tim menggunakan lembar anggota akademik, dan 

kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab 

atau diskusi antar sesama anggota tim. Secara individual atau tim tiap minggu 

atau tiap dua minggu dilakukan evaluasi oleh guru untuk mengetahui 
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penguasaan mereka terhadap bahan akademik yang telah dipelajari. Tiap 

siswa dan tiap tim diberi skor atas penguasaannya terhadap bahan ajar, dan 

kepada siswa secara individu atau tim yang meraih prestasi tinggi atau 

memiliki skor sempurna akan diberi penghargaan.  

Pada pembelajaran metode kooperatif ini keberhasilan kelompok 

ditentukan oleh prestasi belajar kelompok tersebut. Sehingga agar semua 

prestasi anggota kelompok tinggi, diperlukan kerjasama diantara anggota 

dalam memahami materi yang telah diajarkan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada.  

Secara teknis penerapan model pembelajaran STAD dalam proses 

pembelajaran adalah (1) membentuk kelompok yang anggotanya 4 atau 5 

orang secara heterogen (2) guru memberikan penjelasan materi dan siswa 

duduk dalam kelompoknya, selanjutnya siswa melakukan diskusi sesuai 

dengan arahan guru. (3) setelah diskusi guru memberikan tes/kuis yang harus 

dikerjakan oleh siswa secara individu, (4) pemberian penghargaan yang rata-

rata nilai setiap anggotanya paling bagus.  

Secara umum STAD terdiri dari 5 komponen utama, yaitu: 

a. Presentasi Kelas 

Kegiatan penyajian materi dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas yang dilakukan 

oleh guru dengan metode ceramah, demonstrasi atau diskusi, tetapi bisa juga 

memasukkan presentasi audiovisual. Slavin (2008:144) mengungkapkan 
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bahwa “Perbedaan presentasi kelas dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa 

presentasi tersebut haruslah berfokus pada unit-unit STAD”. Dengan cara ini, 

para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi 

perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan sangat 

membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka menentukan 

skor tim mereka. 

Lebih jelasnya bahwa pada tahap ini guru memulai dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran khusus dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang 

materi yang akan dipelajari. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan 

apersepsi dengan tujuan mengingatkan siswa terhadap materi pra syarat yang 

telah dipelajari agar siswa dapat menghubungkan materi yang akan disajikan 

dengan pengetahuan yang dimiliki.  

b. Tim Kelompok 

Tim adalah figur yang paling penting dalam pembelajaran STAD. Pada tiap 

pointnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang 

terbaik untuk tim, dan tim juga harus melakukan yang terbaik untuk 

membantu tiap anggotanya. Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang 

mewakili seluruh bagian dari kelas. Setiap tim harus mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda atau heterogen, baik dalam penguasaan materi, jenis 

kelamin, ras, maupun suku. Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan 

bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khusus lagi adalah 

untuk mempersiapkan anggotanya untuk mengerjakan kuis dengan baik. 
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“Dalam kelas kooperatif para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling 

mendiskusikan dan beragumentasi untuk mengasah pengetahuan yang telah 

mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-

masing” (Slavin, 2008:4).  

Tahap kerja kelompok ini merupakan tahapan yang paling penting dan 

merupakan ciri khas dari pembelajaran STAD. Kerja kelompok ini 

memerlukan satu atau dua jam pelajaran untuk masing-masing kelompok 

menuntaskan materi yang telah diberikan. Anggota kelompok bekerja sama 

untuk menyelesaikan LKS yang telah disiapkan dan guru perlu memeriksa 

bahwa setiap anggota kelompok dapat menjawab seua pertanyaan dalam LKS. 

Guru perlu memotivasi para siswa dalam kelompok untuk saling bekerja sama 

karena selama sesi kelompok inilah para siswa akan saling mengajari dan 

belajar dari temannya. 

Dalam tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Sehingga 

untuk membantu dalam proses ini, guru berkeliling dari satu kelompok ke 

kelompok lainnya, sambil mengajukan pertanyaan dan memotivasi siswa 

untuk menjelaskan jawabannya. 

c. Kuis  

Pada tahap ini guru menyelenggarakan tes untuk mengukur pengetahuan yang 

diperoleh siswa dalam bentuk sebuah kuis. Kuis ini dilakukan setelah sekita r 

satu atau dua periode setelah guru memberikan presentasi dan sekitar satu atau 

dua periode praktik tim, para siswa akan mengerjakan kuis individual. “Para 
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siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis. 

Sehingga tiap siswa bertanggungjawab secara individu untuk memahami 

materinya” (Slavin, 2008:144). Tanggungjawab individual ini memotivasi 

siswa untuk memberi penjelasan satu sama lain, karena satu-satunya cara bagi 

tim untuk berhasil adalah dengan membuat semua anggota tim menguasa i 

informasi atau kemampuan yang diajarkan (Slavin, 2008:12).  

d. Skor Perkembangan Individu 

Skor perkembangan individu diperoleh dari perbandingan antara skor awal 

(pre-test) sebelum diadakannya pembelajaran dengan skor yang diperoleh 

siswa setelah diadakannya pembelajaran kooperatif tipe STAD (post-test). 

Berdasarkan pre-test setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya berdasarkan skor 

tes yang diperolehnya.  

Tabel 2.2 

Tabel Skor Perkembangan Individu  

Skor Individu Skor Perkembangan Individu 

Lebih dari 10 poin di bawah skor 
awal. 

5 

Antara 10 sampai 1 poin di bawah 
skor awal. 

10 

Tetap atau naik sampai dengan 10 20 

Naik lebih dari 10 30 

Tetap di puncak atau maksimal 30 

 

Contoh Perhitungan : Seorang siswa dalam kelompok belajar memperoleh 

skor awal (pre-test) yaitu 20 dari skor maksimal yang harus diperoleh 
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(misalnya skor maksimal adalah 30). Kemudian setelah melaksanakan post-

test siswa tersebut mendapatkan nilai 25 maka nilai perkembangan yang 

disumbangkan siswa tersebut untuk kelompoknya adalah 20 (karena nilai 

post-test yang diperoleh adalah 5 poin diatas skor pre-test). 

e. Pengakuan / Penghargaan Tim  

Salah satu hal yang membangkitkan motivasi belajar siswa adalah dengan 

memberikan sebuah penghargaan. Begitupun dalam kelompok, penghargaan 

yang diberikan dapat membuat sebuah kelompok lebih kompak dan lebih aktif 

untuk belajar. Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang 

lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu (Slavin, 

2008:146). Sebuah tim akan mendapatkan penghargaan atau hadiah jika 

mereka dapat melampaui kriteria yang telah ditentukan. Skor tim siswa akan 

digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Penghargaan yang 

akan diperoleh tim tersebut berdasarkan skor rata-rata tim dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Tabel Penghargaan Tim 

Rata-rata Skor Kelompok Penghargaan 

15 Good Team (Tim Baik) 

20 Great Team (Tim Hebat) 

25 Super Team (Tim Istimewa) 

 

Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

mempunyai langkah- langkah sebagai berikut: 
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a) Tahap Penyajian Materi Pelajaran. 

Pada tahap ini, bahan atau materi pelajaran kewirausahaan diperkenalkan 

melalui pengajaran secara langsung. Dalam penyajian ini, maka perlu 

ditekankan pada:  

1) Pendahuluan  

Dalam pendahuluan guru menekankan pada apa yang akan dipelajari 

peserta didik dan mengapa itu penting. Hal ini dilaksanakan untuk memotivasi 

siswa dalam mempelajari konsep yang telah diajarkan.  

2) Pengembangan  

a) Menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. 

b) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah 

memahami makna dan bukan hafalan.  

c) Memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut benar 

atau salah.  

d) Beralih pada konsep yang lain jika siswa menguasai pokok 

masalahnya.  

3) Praktek Terkendali  

a) Menyuruh siswa mengerjakan soal atau pertanyaan yang diberikan.  

b) Memanggil peserta didik secara acak untuk menyelesaikan soal.  

c) Memberikan tugas.  
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b) Kegiatan kelompok  

Selama kegiatan kelompok, masing-masing siswa bertugas untuk mempelajari 

materi yang telah disajikan oleh guru dan membantu teman sekelompoknya 

untuk menguasai materi pelajaran tersebut. Guru memberikan lembar kegiatan 

dan kemudian siswa mengerjakan secara mandiri dan selanjutnya saling 

mencocokan jawabannya dengan teman sekelompoknya. Apabila diantara 

teman sekelompoknya tersebut ada yang kurang memahami materi tersebut, 

maka anggota kelompok yang lain bertugas membantunya.  

Guru menekankan bahwa lembar kegiatan untuk dipelajari bukan 

untuk diisi atau diserahkan pada guru. Apabila peserta didik mempunyai suatu 

permasalahan, sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu pada anggota 

kelompoknya kemudian jika tidak ada yang bisa maka baru ditanyakan pada 

gurunya.  

c) Kuis (individu)  

Kuis dilaksanakan secara individu. Siswa tidak diijinkan bekerja sama kepada 

siswa yang lain dalam mengerjakan kuis. Hal ini untuk mengetahui 

pemahaman materi setiap individu dan selanjutnya diadakan perbaikan skor 

dimana pemberian skor didasarkan skor pre-test dan post-test.  

Menurut penelitian Francis A. Adesoji dan Tunde L. Ibraheem (2009) 

mengenai efektivitas penggunaan metode STAD sebagai salah satu metode 

pembelajaran kooperatif pada pembelajaran yang menunjukkan pengaruh 

prestasi belajar yang meningkat daripada metode pembelajaran konvensional. 
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Keutamaan dari metode STAD jika dibandingkan dengan metode 

konvensional yaitu membuat sikap siswa berkembang lebih positif baik bagi 

dirinya sendiri, anggota kelompoknya, kedewasaanya dan proses 

pembelajaran pada umumnya (The Journal Of International Social Research, 

Volume 2/6 Winter 2009). 

 

2.7 Tinjauan Tentang Modul Pembelajaran 

2.7.1 Pengertian Modul dan Fungsi Modul 

Pengajaran melalui modul merupakan salah satu bentuk inovasi 

pendidikan yang pernah ada di Indonesia yang digunakan dalam berbagai 

penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal (Sanjaya, 

2010:331). Menurut Surahman (2010:2) (dalam Prastowo,2011:105) 

mengatakan bahwa modul adalah satuan program pembelajaran terkecil yang 

dapat dipelajari oleh peserta didik secara perseorangan (self instructional), 

setelah peserta didik menyelesaikan satu satuan dalam modul, selanjutnya 

peserta didik dapat melangkah maju dan mempelajari satuan modul 

berikutnya. Sedangkan menurut Walter Dick dan Lou Cary (1985) (dalam 

Wena,2009:231) mengatakan bahwa modul diartikan sebagai unit 

pembelajaran yang berbentuk cetak. Mengajar terpadu yang memiliki satu 

tema terpadu, menyajikan kepada peserta didik keterangan-keterangan yang 

diperlukan untuk menguasai dan menilai pengetahuan dan keterampilan yang 

ditentukan, dan berfungsi sebagai satu komponen dari keseluruhan kurikulum.  
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Modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdir i 

sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian dalam kegiatan belajar yang disusun 

untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara 

khusus dan jelas (Nasution, 2010:205). Menurut Jerrold E, Kemp dalam Wena 

(2011:231) modul diartikan sebagai paket pembelajaran mandiri berisi satu 

topik atau unit materi pelajaran dan memerlukan waktu belajar beberapa jauh 

untuk satu minggu. Dari definisi tersebut Kemp (1978) dalam Wena 

(2011:231) mengetengahkan modul ditinjau dari fungsi sebagai media belajar 

mandiri, ini modul berupa satu topik atau unit materi pelajaran dan ketentuan 

waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari modul.  

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 

yang dikemukakan oleh Suryobroto (1983) dalam Wena (2010:231) 

pengertian modul adalah satu unit program belajar mengajar terkecil, yang 

secara rinci menggariskan:  

1. Tujuan instruksional yang akan dicapai. 

2. Topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar.  

3. Pokok-pokok yang akan dipelajari.  

4. Kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas.  

5. Peranan guru dalam proses belajar mengajar.  

6. Alat dan sumber belajar yang digunakan.  

7. Kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati siswa secara berurutan.  

8. Lembaran kerja yang harus diisi oleh siswa.  
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9. Program evaluasi yang akan dilaksanakan.  

Dari definisi tersebut BP3K melengkapi batasan modul dengan 

memberikan rincian tentang isi modul sebagai satu unit program be lajar 

mengajar. Berpijak pada pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa modul merupakan salah satu bentuk media cetak yang berisi satu unit 

pembelajaran, yang dilengkapi dengan berbagai komponen sehingga 

memungkinkan siswa-siswa yang mempergunakannya dapat mencapai tujuan 

secara mandiri, dengan sekecil mungkin bantuan dari guru, mereka dapat 

mengontrol mengevaluasi kemampuan sendiri, yang selanjutnya dapat 

menentukan mulai dari mana kegiatan belajar selanjutnya harus dilaksanakan.  

Menurut Prastowo (2011:107), sebagai salah satu bentuk bahan ajar, 

modul memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Bahan ajar mandiri. Maksudnya, penggunaan modul dalam proses 

pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar 

sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan peserta didik memerlukan bimbingan guru. 

b. Pengganti fungsi pendidik. Maksudnya, modul sebagai bahan ajar yang harus 

mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami 

oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka. Modul yang 

mudah dipahami oleh peserta didik, akan meminimalisir bantuan dari guru.  

c. Sebagai alat evaluasi. Maksudnya, dengan modul peserta didik dituntut untuk 

dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi 
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yang telah dipelajari. Jika peserta didik yang telah menguasai materi, peserta 

didik tersebut dapat melanjutkan ke materi berikutnya, tetapi jika belum 

menguasai, peserta didik harus mengulang materi tersebut.  

d. Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Maksudnya, karena modul 

mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, maka 

modul juga memilih fungsi sebagai bahan rujukan bagi peserta didik.  

 

2.7.2 Karakteristik Modul 

Menurut Vembriarto (dalam Prastowo, 2011:110) terdapat lima 

karakteristik dari bahan ajar, antara lain: 

a. Modul merupakan unit (paket) pengajaran terkecil dan lengkap.  

b. Modul memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan 

sistematis. 

c. Modul memuat tujuan belajar (pengajaran) yang dirumuskan secara 

eksplisit dan spesifik. 

d. Modul memungkinkan siwa belajar sendiri (independent), karena modul 

memuat bahan yang bersifat self-instructional. 

e. Modul adalah realisasi pengakuan perbedaan individual, yakni salah 

satu perwujudan pengajaran individual.  
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2.7.3 Struktur Modul Pembelajaran 

Dikcson dan Leonard dalam Wena (2011:232-233) mengemukakan 

ada 12 unsur dalam modul yaitu: 

a. Topik statement, yaitu sebuah kalimat yang menyertakan pokok masalah 

yang akan diajarkan. 

b. Rational, yaitu penyertaan singkat yang mengungkapkan rasional dan 

kegunaan materi tersebut untuk siswa. 

c. Consept statement and prerequisite, yaitu pernyataan yang mendefinisikan 

ruang lingkup dan sekuen dari konsep-konsep dalam hubungannya dengan 

konsep lain dalam bidang pokok. 

d. Concept, yaitu abstraksi atau ide pokok dari materi pelajaran yang tertuang 

di dalam modul. 

e. Behavioral abjectives, yaitu pernyataan tentang kemampuan apa yang harus 

dikuasai siswa.  

f. Pretes, yaitu tes untuk mengukur kemampuan awal yang dimiliki siswa 

sebelum mengikuti pelajaran.  

g. Suggest teacher techniques, yaitu petunjuk kepada guru tentang metode apa 

yang diterapkan dalam membantu siswa. 

h. Suggest student activities, yaitu aktivitas yang harus dilakukan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

i. Multimedia resources, yaitu menunjukkan sumber dan berbagai pilihan 

materi yang dapat digunakan ketika mengerjakan modul.  
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j. Post test and evaluation, yaitu guru menerapkan kondisi dan kriteria 

penilaian terhadap penampilan siswa. 

k. Remidiation plans, yaitu untuk membantu siswa yang lemah dalam 

mencapai kriteria tertentu. 

l. General ressessment potential, yaitu mengacu pada kebutuhan penilaian 

terus menerus dari unsur-unsur modul. 

 

2.7.4 Unsur-Unsur Modul Pembelajaran 

Suryosubroto (1983) dalam Wena (2011:233) mengemukakan tentang 

unsur-unsur modul adalah sebagai berikut:  

a. Pedoman guru, yang berisi petunjuk untuk guru agar pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara efisien. Selain itu, juga memberikan petunjuk tentang 

macam-macam petunjuk yang harus dilaksanakan oleh kelas, waktu yang 

disediakan untuk modul itu, alat pelajaran yang harus digunakan, dan 

petunjuk evaluasi. 

b. Lembaran kegiatan siswa, yang berisi materi pelajaran yang harus 

dikuasai oleh siswa.  

c. Lembaran kerja, yaitu lembaran yang digunakan untuk mengerjakan tugas 

yang harus dikerjakana. 

d. Kunci lembaran kerja, yaitu jawaban atas tugas-tugas, agar siswa dapat 

mencocokan pekerjaannya, sehingga dapat mengevaluasi sendiri hasil 

pekerjaannya.  
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e. Lembaran tes, yaitu alat evaluasi yang dipergunakan untuk mengukur 

tercapai tidaknya tujuan yang telah dirumuskan di dalam modul. 

f. Kunci lembaran tes, yaitu alat koreksi terhadap penilaian.  

 

2.7.5 Tujuan Modul Pembelajaran  

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembelajaran melalui modul adalah 

sebagai berikut (Sanjaya, 2010:332-333): 

a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan dan 

pengajaran. 

b. Mendorong peserta didik untuk lebih aktif belajar secara mandiri.  

c. Agar proses pembelajaran tidak terlalu menggantungkan kepada guru. 

Artinya, ada atau tidak ada guru peserta didik dapat belajar.  

d. Peserta didik dapat mengikuti pelajaraan sesuai dengan kemampuan 

masing-masing. 

e. Peserta didik dapat mengetahui hasil belajarnya sendiri secara maju 

berkelanjutan, serta akan tahu letak kelemahannya sendiri.  

 

2.7.6 Keunggulan dan Keterbatasan Modul 

Beberapa keunggulan pembelajaran dengan menggunakan sistem 

modul dapat dikemukakan sebagai berikut (Nasution, 2005:204) : 

a. Memberikan feedback/balikan segera. 
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Modul memberikan feedback yang banyak dan segera sehingga peserta 

didik dapat mengetahui taraf dan hasil kerjanya. Kesalahan dapat segera 

diperbaiki dan tidak dibiarkan begitu saja.  

b. Memberikan penguasaan materi atau mastery. 

Setiap peserta didik mendapat kesempatan untuk mencapai angka 

tertinggi dengan menguasai bahan pelajaran secara tuntas. 

c. Adanya tujuan yang jelas dan spesifik. 

Modul disusun sedemikian rupa sehingga tujuannya jelas, spesifik dan 

dapat dicapai peserta didik. Dengan tujuan yang jelas, usaha peserta 

didik terarah untuk mencapai dengan segera.  

d. Dapat memotivasi siswa. 

Pengajaran yang membimbing siswa untuk mencapai sukses melalui 

langkah-langkah yang teratur tentu akan menimbulkan motivasi-

motivasi yang kuat untuk berusaha segiat-giatnya. 

e. Bersifat fleksibel. 

Pengajaran modul dapat disesuaikan dengan perbedaan siswa antara lain 

mengenai kecepatan belajar, cara belajar dan bahan pelajaran. 

f. Kerjasama. 

Pengajaran modul mengurangi atau menghilangkan sedapat mungkin 

persaingan dikalangan peserta didik oleh sebab semua dapat mencapai 

hasil yang tertinggi. Dengan sendirinya lebih terbuka jalan kearah 

kerjasama antara peserta didik dengan guru dikembangkan karena kedua 
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belah pihak merasa sama bertanggungjawab atas berhasilnya 

pengajaran. 

g. Pengajaran remidial 

Pengajaran modul dengan sengaja memberikan kesempatan untuk 

pelajaran remidial yakni perbaikan kelemahan, kesalahan atau 

kekurangan peserta didik yang segera dapat ditemukan sendiri oleh 

peserta didik berdasarkan evaluasi yang diberikan secara kontinyu, 

peserta didik tidak perlu mengulangi pelajaran itu seluruhnya akan tetapi 

hanya berkenaan dengan kekurangannya itu.  

Selain keunggulan, modul juga memiliki keterbatasan yaitu 

sebagai berikut, Mulyasa (2006): 

a. Penyusunan modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu. Sukses 

atau gagalnya modul tergantung pada penyusunnya.  

b. Sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan, serta 

membutuhkan manajemen pendidikan yang sangat berbeda dari 

pembelajaran konvensional. 

Dukungan berupa sumber belajar pada umumnya cukup mahal 

karena setiap peserta didik harus mencari sendiri. Berbeda dengan 

pembelajaran konvensional dimana sumber belajar seperti alat peraga 

dapat digunakan bersama-sama dalam pembelajaran.  
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2.7.7 Langkah-langkah Menyusun Modul 

Dalam menyusun sebuah modul, ada empat tahapan yang harus dilalui 

(Prastowo, 2011: 118-131), antara lain: 

a. Analisis kurikulum 

Tahap pertama ini bertujuan untuk menentukan materi-materi mana 

yang memerlukan bahan ajar. Dalam menentukan materi, analisis 

dilakukan dengan cara melihat inti materi yang diajarkan serta 

kompetensi dan hasil belajar kritis yang harus dimiliki oleh peserta 

didik. 

b. Menentukan judul modul. 

Untuk menentukan judul modul, maka kita harus mengacu kepada 

kompetensi-kompetensi dasar atau materi pokok yang ada di dalam 

kurikulum. Satu kompetensi dapat dijadikan sebagai judul modul 

apabila kompetensi itu tidak terlalu besar.  

c. Penulisan modul. 

Ada lima hal penting yang hendaknya dijadikan acuan dalam proses 

penulisan modul, antara lain : 

1) Permusan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

Rumusan kompetensi dasar pada suatu modul adalah spesifikasi 

kualitas yang semestinya telah dimiliki oleh peserta didik setelah 

mereka berhasil menyelesaikan modul tersebut.  

2) Penentuan alat evaluasi atau penilaian. 
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Poin ini adalah mengenai criterion items, yaitu sejumlah 

pertanyaan atau tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan peserta didik dalam menguasai suatu kompetensi 

dasar dalam bentuk tingkah laku.  

3) Penyusunan materi. 

Materi atau isi modul sangat bergantung pada kompetensi dasar 

yang akan dicapai. Apabila yang digunakan dalam materi adalah 

modul referensi-referensi mutakhir yang memiliki relevansi dari 

berbagai sumber, maka ini akan sangat baik.  

4) Urutan pengajaran. 

Perlu diketahui bahwa dalam kaitannya dengan urutan pengajaran, 

maka urutan pengajaran dapat diberikan di dalam petunjuk 

menggunakan modul.  

 

2.8 Tinjauan Tentang Mata Pelajaran Kewirausahaan 

2.8.1 Karakteristik Mata Pelajaran Kewirausahaan 

Kewirausahaan adalah mata pelajaran yang diajarkan di SMK yang 

mempelajari tentang peluang usaha disertai dengan tindakan yang 

membuahkan hasil (Mardiyatmo, 2004:2). Mata pelajaran kewirausahaan 

bertujuan agar peseta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku 

wirausaha. Isi mata pelajaran Kewirausahaan difokuskan pada perilaku 

wirausaha sebagai fenomena empiris yang terjadi di lingkungan peserta didik. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik dituntut lebih aktif untuk 

mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungannya. 

Pembelajaran kewirausahaan dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa 

kepemimpinan, yang sangat terkait dengan cara mengelola usaha untuk 

membekali peserta didik agar dapat berusaha sendiri. 

Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia 

secara utuh (holistic), sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman dan 

keterampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahan 

dapat diimplementasiakan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan 

pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh 

kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor), peserta didik secara 

bersama-sama sebagai suatu  komunitas pendidikan. Pendidikan 

kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi 

jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan 

kewirausahaan dan direalisasikan oleh peserta didik ke dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah 

dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek yaitu : 

1. Pendidikan Kewirausahaan Terintegrasi Dalam Seluruh Mata Pelajaran 

Pengertian pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam proses  

pembelajaran adalah penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam 

pembelajaran sehingga hasil yang diperolehnya berupa kesadaran akan 

pentingnya nilai-nilai, terbentuknya karakter wirausaha dan pembiasaan nilai-
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nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui 

proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas 

pada semua mata pelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, selain untuk 

menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, 

juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, 

menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai kewirausahaan dan 

menjadikannya perilaku. Langkah ini dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran di seluruh 

mata pelajaran yang ada di sekolah. Langkah pengintegrasian ini bisa 

dilakukan pada saat menyampaikan materi, melalui metode pembelajaran 

maupun melalui sistem penilaian. 

Dalam pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan ada banyak nilai 

yang dapat ditanamkan pada peserta didik. Apabila semua nilai-nilai 

kewirausahaan tersebut harus ditanamkan dengan intensitas yang sama pada 

semua mata pelajaran, maka penanaman nilai tersebut menjad i sangat berat. 

Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai kewirausahaan dilakukan secara 

bertahap dengan cara memilih sejumlah nilai pokok sebagai pangkal tolak 

bagi penanaman nilai-nilai lainnya. Selanjutnya nilai-nilai pokok tersebut 

diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Dengan demikian setiap mata 

pelajaran memfokuskan pada penanaman nilai-nilai pokok tertentu yang 

paling dekat dengan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan. Nilai-

nilai pokok kewirausahaan yang diintegrasikan ke semua mata pelajaran pada 



65 

 

 
 

langkah awal ada 6 (enam)  nilai pokok yaitu: mandiri, kreatif pengambil 

risiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan dan kerja keras. 

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan 

pendidikan kewirausahaan mengusahakan agar peserta didik mengenal dan 

menerima nilai-nilai kewirausahaan sebagai milik mereka dan bertanggung 

jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, 

menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu 

nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar 

melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan 

yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan. 

2. Pendidikan Kewirausahaan Melalui Pengembangan Diri 

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan 

pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter termasuk 

karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui 

kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan 

kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan 

ekstra kurikuler. 

Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan 

pengembangan  kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, 

dengan memperhatikan kondisi sekolah/madrasah.  

Pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan 

peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, 

dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, 

kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, 

kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Pengembangan diri 

meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram 

direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegiatan tidak terprogram dilaksanakan 

secara langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah 

yang diikuti oleh semua peserta didik. Dalam program pengembangan diri, 

perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan 

melalui pengintegrasian kedalam kegiatan sehari-hari sekolah misalnya 

kegiatan ‘business day’ (bazar, karya peserta didik, dll). 

3. Perubahan Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan dari Teori ke Praktik  

Dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada 

pencapaian tiga kompetansi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, 

pemahaman konsep dan skill, dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian 

kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Mata 

pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang secara langsung (eksplisit) 
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mengenalkan nilai-nilai kewirausahaan, dan sampai taraf tertentu menjadikan 

peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Salah satu 

contoh model pembelajaran kewirausahaan yang mampu menumbuhkan 

karakter dan perilaku wirausaha dapat dilakukan dengan cara mendirikan 

kantin kejujuran, dsb. 

4. Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan ke dalam Bahan/Buku Ajar  

Bahan/buku ajar merupakan komponen pembelajaran yang paling 

berpengaruh terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada proses 

pembelajaran. Banyak guru yang mengajar dengan semata-mata mengikuti 

urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran (task) yang telah 

dirancang oleh penulis buku ajar, tanpa melakukan adaptasi yang berarti. 

Penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan dapat dilakukan ke dalam bahan 

ajar baik dalam pemaparan materi, tugas maupun evaluasi.  

Salah satu pokok bahasan yang ada dalam pelajaran kewirausahaan 

adalah mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan. Karakteristik 

wirausahawan menurut Leland F. Hendie dan Jacob Satzky adalah the pattern 

of behavior characteristic for given individual. Jadi menurut para ahli 

psikologi behavioristik, sifat-sifat watak dapat disamakan dengan sifat tingkah 

laku. 

Karakteristik wirausahawan menurut pendapat Bygrave yang terkenal 

dengan istilah 10 D adalah dream, decisiveness, doers, determination, 

dedication, devation, details, destiny, dollars, dan distribute. 
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B.N Marbun (1993) memiliki pendapat mengenai karakteristik 

wirausahawan, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Karakteristik Wirausahawan Menurut B. N Marbun 

Ciri-ciri Watak 

Percaya Diri Keyakinan, ketergantungan, 

individualistik, optimisme. 

Berorientasi pada tugas dan 
hasil 

Kebutuhan akan prestasi, 
berorientasi pada laba, 

ketekunan dan ketabahan, kerja 
keras, mempunyai dorongan 
kuat. 

Pengambilan risiko Enerjik dan berinisiatif, 

kemampuan mengambil risiko, 
suka pada tantangan. 

Kepemimpinan  Bertingkah laku sebagai 

pemimpin, dapat bergaul 
dengan orang lain, menanggapi 
saran-saran dan kritik. 

Kerorisinilan  Inovatif, kreatif, dan fleksibel, 
mempunyai banyak sumber, 
serba bisa. 

Berorientasi ke masa depan  Pandangan ke masa depan, 

perseptif. 

 Sumber: Mardiyatmo (2004:4) 

Menurut Fadel Muhammad ada tujuh ciri identitas seorang 

wirausahawan yaitu: kepemimpinan, inovasi, cara pengambilan keputusan, 

sikap tanggap terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien, visi masa 

depan, dan sikap dalam menghadapi risiko. Sedangkan menurut Drs. Wasty 

Soemanto, M.Pd ciri seorang wirausaha adalah memiliki moral yang tinggi, 

sikap mental wiraswasta, kepekaan terhadap arti lingkungan, serta 

keterampilan wirausaha. 
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Sedangkan menurut Mc. Celland, wirausaha memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Keinginan untuk berprestasi. 

2. Keinginan untuk bertanggung jawab. 

3. Preferensi kepada risiko-risiko menengah. 

4. Persepsi kepada kemungkinan hasil.  

5. Rangsangan oleh umpan balik. 

6. Aktivitas energik. 

7. Orientasi ke masa depan. 

8. Keterampilan dalam pengorganisasian.  

9. Sikap tentang uang. 

Dari beberapa pendapat dari para ahli mengenai karakteristik 

wirausahawan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada enam 

karakteristik utama seorang wirausaha, sebagai berikut: 

1. Sikap dan perilaku disiplin 

Menurut S. Nasution, disiplin adalah usaha untuk mengatur perilaku 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya bentuk kelakuan 

yang harus dicapai, dilarang atau diharuskan.  

2. Komitmen tinggi. 

Komitmen tinggi adalah fokus pikiran yang diarahkan pada tugas dan 

usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal.  
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3. Jujur. 

Jujur merupakan salah satu kunci keberhasilan seorang wirausaha dalam 

menjalankan usahanya. Wirausahawan yang tidak memiliki kejujuran dan 

disiplin tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. 

4. Kreatif dan Inovatif. 

Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

menciptakan suatu ide-ide yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya. Sedangkan inovasi adalah pengenalan hal-hal yang baru. 

5. Mandiri. 

Pribadi mandiri adalah dia yang tahu siapa dan apa dia. Maksud dari dia 

adalah seorang manusia yang tahu apa yang sedang dilakukannya, karena 

dengan sadar apa yang akan dituju. Manusia wiraswata memiliki potensi 

untuk berprestasi, mampu menolong dirinya di dalam mengatasi 

permasalahan hidupnya, dan mampu mengatasi kemiskinan lahir batin.  

6. Realistis.  

Realistis adalah kenyataan. Berpikir secara realistis merupakan cara 

berpikir sesuai dengan akal sehat. Pola berpikir yang realistis akan 

mengambangkan seseorang menuju kesuksesan. Dengan melihat kenyataan 

yang ada, seseorang akan berpikir lebih maju, baik untuk memecahkan 

masalah, berusaha untuk lebih baik, berinstrokpeksi diri untuk menutupi 

kekurangan sehingga menimbulkan sikap optimis dan mandiri.  
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) telah dilakukan 

oleh Sri Ngatini (2009), dengan hasil penelitian bahwa metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada ma ta 

pelajaran kewirausahaan siswa kelas XI TMO-D SMK Negeri 2 Surakarta. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harnawita (2008), dengan hasil 

penelitian bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa.  

Peneltian terdahulu tentang modul telah dilakukan oleh Santosa 

(2009), dengan hasil penelitiannya yaitu, optimalisasi penggunaan modul 

dapat meningkatkan penguasaan materi integral siswa kelas XII IPA 3 SMA 

Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2007/2008, optimalisasi penggunaan 

modul dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar. Sementara itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Sunyoto (2006), dengan hasil penelitiannya 

yaitu, prestasi belajar siswa SMK bidang keahlian Teknik Mesin yang 

menggunakan modul pembelajaran interaktif dalam pembelajaran lebih baik 

daripada prestasi belajar siswa yangmemperoleh materi pelajaran sama tetapi 

tanpa menggunakan MPI, penggunaan MPI dalam pembelajaran siswa SMK 

bidang keahlian Teknik Mesin lebih efektif daripada pembelajaran tanpa 

menggunakan MPI. 
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2.10 Kerangka Berpikir 

Kewirausahaan merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di 

sekolah menengah kejuruan yang diperlukan dalam dunia pendidikan. Oleh 

karena itu pembelajaran kewirausahaan harus ditingkatkan, karena pada saat 

ini pelajaran kewirausahaan adalah salah satu pelajaran yang membosankan. 

Kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi dengan cara siswa belajar 

memahami konsep-konsop kewiausahaan. Sedangkan peran guru yaitu harus 

mampu membuat siswa senang dan semangat dalam mengikuti pelajaran 

kewirausahaan dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi. 

Belajar merupakan proses penting bagus perubahan perilaku manusia 

dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan (Anni, 2007:2). 

Seseorang dapat dikatakan memahami proses belajar dan dapat menerapkan 

pengetahuan yang didapat dari belajar pada kehidupan nyata apabila ia 

mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.  

Hasil belajar siswa akan diperoleh ketika melakukan proses belajar 

mengajar yang didalamnya meliputi siswa dan guru yang saling berinteraksi. 

Hasil belajar tersebut dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, huruf maupun 

kalimat yang mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh siswa dalam 

periode tertentu. Hasil belajar yang dicapai mencerminkan kemampuan siswa 

dalam mempelajari suatu materi mata pelajaran. Hasil yang dicapai oleh siswa 

tidak semata-mata hanya disebabkan oleh kemampuan dalam diri siswa itu 
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sendiri (internal) melainkan banyak faktor lain (eksternal) yang juga 

mempengaruhinya. Menurut Slameto (2010:54-72) menerangkan bahwa 

faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: faktor intern meliputi 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor 

ekstern yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Hasil belajar yang optimal merupakan indikator keberhasilan 

seseorang dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu dalam proses 

pembelajaran seorang guru harus mampu mengetahui seberapa besar 

kemampuan dari anak didiknya serta mampu melakukan inovasi- inovasi saat 

proses pembelajaran berlangsung, salah satunya adalah penggunaan metode 

pembelajaran yang bervariasi dan pemanfaatan media sebagai alat bantu 

komunikasi dalam penyampaian materi pelajaran yang akan diajarkan.  

Metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat proses 

belajar mengajar. Dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan 

muncul interaksi timbal balik antara siswa dengan guru. Dimana interaksi 

tersebut terlihat ketika aktivitas siswa lebih besar dibandingkan aktivitas guru. 

Penggunaan metode yang bervariasi akan menumbuhkan motivasi siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain penggunaan metode 

pembelajaran yang inovatif, guru juga dituntut mampu mengembangkan 

media pembelajaran guna membantu dalam penyampaian materi pelajaran 
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kepada siswa sehingga akan diperoleh hasil belajar yang optimal dan 

mencapai kiteria ketuntasan minimal.  

Dalam pembelajaran kewirausahaan model STAD yang berisi 

konstruktivis, siswa atau peserta didik lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka saling mendiskusikan 

masalah-masalah tersebut dengan temannya. Melalui diskusi dalam 

pembelajaran kooperatif akan terjalin komunikasi di mana siswa sa ling 

berbagi ide atau pendapat. Melalui diskusi akan terjadi elaborasi kognitif yang 

baik, sehingga dapat meningkatkan daya nalar, keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran dan memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya.  

Selain menggunakan metode pembelajaran yang tepat, pembelajaran 

akan lebih efektif jika menggunakan bahan ajar seperti modul. Modul 

dimaksudkan untuk mempermudah peserta didik mencapai seperangkat tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Modul berbentuk media cetak yang berisi satu unit pembelajaran, 

dilengkapi dengan berbagai komponen sehinggga memungkinkan peserta 

didik yang mempergunakannya dapat mencapai tujuan secara mandiri, dengan 

sekecil mungkin bantuan dari guru, mereka dapat mengontrol mengevaluasi 

kemampuan sendiri yang selanjutnya dapat menentukan mulai dari mana 

kegiatan belajar selanjutnya harus dilakukan. Modul dapat memberikan 

penguasaan materi, adanya tujuan yang jelas dan spesifik, dapat memotivasi 
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siswa, bersifat fleksibel dan dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antar 

peserta didik.  Keunggulan pembelajaran dengan modul antara lain dapat 

memberikan feedback/ umpan balik kepada peserta didik karena kesulitan 

segera dapat diperbaiki dan tidak dibiarkan begitu saja.  

Dari uraian diatas dapat dapat digambarkan dalam kerangka berfikir 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Kelas Kontrol 

Proses Belajar Mengajar Kewirausahaan Kompetensi 

Identifikasi Sikap dan Perilaku Wirausaha.  
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berbantuan modul. 
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Metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) berbantuan modul pembelajaran lebih efektif 

dibandingkan dengan metode ceramah berbantuan modul 

pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan kompetensi dasar 

identifikasi sikap dan perilaku wirausaha pada  siswa kelas X 

Pemasaran SMK Negeri 1 Batang. 
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2.11 Hipotesis Penelitian 

Mengacu pada kerangka berfikir, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

 : Model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X PM SMK 

Negeri 1 Batang. 

 

 :  Ada perbedaan hasil belajar siswa pada proses pembelajaran 

Kewirausahaan berbantuan modul kompetensi dasar identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan modul pembelajaran dengan metode ceramah berbantuan 

modul pembelajaran pada siswa kelas X PM SMK Negeri 1 Batang. 

 

 : Model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang 

menggunakan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran kompetensi 

dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha siswa kelas X PM SMK 

Negeri 1 Batang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan pada 

siswa kelas X Pemasaran (PM) SMK Negeri 1 Batang tahun ajaran 2012/2013, 

yang terdiri dari dua kelas yaitu X PM 1 dengan jumlah 33 siswa dan X PM 2 

dengan jumlah 33 siswa.  

Tabel 3.1 

Populasi penelitian 

Kelas Jumlah 

X PM 1  33 

X PM 2 33 

Jumlah 66 

                               Sumber: dokumentasi sekolah 

 
Karena di SMK Negeri 1 Batang jurusan Pemasaran hanya terdapat dua 

kelas maka kondisi awal siswa yaitu berada pada kedudukan yang sama duduk di 

kelas X PM, diajar oleh guru yang sama Ibu Sri Setyani S.Pd guru kewirausahaan 

kelas X PM, mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan metode 

pembelajaran yang sama dapat dikatakan homogen dan normal. Penelitian ini 

ditetapkan dua kelas yaitu kelas X PM 1 sebagai kelas eksperimen dan X PM 2 

sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen akan mendapatkan perlakuan dengan 

diberikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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berbantuan modul sedangkan kelas kontrol menggunakan metode ceramah 

bervariasi berbantuan modul pembelajaran. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (Y) dan variabel 

bebas (X) yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

kewirausahaan Kompetensi Dasar Identifikasi Sikap dan Perilaku Wirausaha Pada 

Siswa Kelas X Pemasaran SMK Negeri 1 Batang Tahun Ajaran 2012/2013.  

b. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbantuan modul pembelajaran.  

 

3.3 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

modul pembelajaran lebih efektif daripada menggunakan metode pembelajaran 

ceramah berbantuan modul pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan. 

Desain penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 

Desain Penelitian 

Kelompok Tes awal 

(pre-test) 

Perlakuan 

(treatment) 

Tes akhir 

(post-test) 

Kelas eksperimen T1 X T2 

Kelas kontrol T1 - T2 

     (Sukardi,2005:185) 

Keterangan: 

X  = treatment dengan metode STAD. 

-       = tidak menggunakan treatment. 

T1 = tes awal (pre-test) untuk kelompok eksperimen dan kontrol.  

T2 = tes awal (post-test) untuk kelompok eksperimen dan kontrol.  

Kelas eksperimen diterapkan modul pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul pembelajaran sedangkan pada kelas kontrol diterapkan metode 

ceramah berbantuan modul pembelajaran kompetensi dasar identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha. Untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada kedua kelas 

tersebut diberikan pre-test sebelum diberikan perlakuan. Sedangkan pada akhir 

pembelajaran dilakukan post-test untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan langkah- langkah pembelajaran yang akan dilakukan baik pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang dituangkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  
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2. Menyusun modul pembelajaran pada kompetensi dasar identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha sebagai bahan ajar.  

3. Menyusun instrumen penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan Materi 

Materi yang diajukan dalam penelitian ini adalah kompetensi dasar 

identifikasi sikap dan perilaku wirausaha.  

b. Menentukan Bentuk Soal Tes 

Bentuk soal tes yang digunakan adalah soal obyektif berbentuk pilihan 

ganda dengan lima alternatif jawaban. Alasan peneliti menggunakan tes 

obyektif dalam bentuk pilihan ganda karena tes bentuk pilihan ganda 

memiliki kelebihan sebagai berikut (Arikunto, 2006:164): 

1) Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih 

presentatif mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif.  

2) Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat 

menggunakan kunci tes.  

3) Pemeriksaannya dapat diwakilkan oleh orang lain.  

4) Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi.  

5) Menentukan Alokasi Waktu dan Jumlah Butir Soal Tes 

Jumlah waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan tes adalah 

sebanyak 60 menit terdiri dari 40 butir soal pilihan ganda.  
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c. Menyusun Kisi-Kisi Soal Tes. 

Kisi-kisi tes disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah yaitu 

KTSP. Kisi-kisi soal tes dapat dilihat pada lampiran.  

d. Penyusunan Butir-Butir Soal Tes 

Setelah kisi-kisi disusun, selanjutnya membuat butir-butir soal dengan 

ruang lingkup dan jenjang yang sesuai dengan kisi-kisi. 

e. Penilaian dan Penskoran. 

Cara pemberian skor tes dalam penelitian ini adalah untuk jawaban benar 

diberi skor 1 dan untuk jawaban salah diberi skor 0.  

4. Pelaksanaan Tes Uji Coba. 

Setelah instrumen tersususun, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan uji 

coba perangkat tes pada kelas uji coba. 

5. Analisis Uji Coba Perangkat. 

Menganalisis data hasil uji coba perangkat tes pada kelas uji coba, yaitu pada 

SMK Negeri 1 Kandeman kelas X Teknik Pemesinan yang bukan termasuk 

sekolah untuk penelitian. Hal ini untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

taraf kesukaran, dan daya pembeda soal. 

6. Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat dengan melihat hasil analisis.  

7. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran pada kelas 

eksperimen yaitu X PM 1 dan metode ceramah berbantuan modul 

pembelajaran pada kelas kontrol yaitu X PM 2. Dimana sebelum 
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pelaksanaan pembelajaran peneliti beberapa hari sebelum pembelajaran 

sudah membagikan modul pembelajaran yang akan digunakan sebagai bahan 

ajar pada saat pembelajaran dan menyuruh siswa untuk mempelajari modul 

tersebut. 

8. Melakukan pengukuran hasil belajar siswa pada kelas eksperiman dan kelas 

kontrol melalui post tes. 

9. Menganalisis data hasil tes dengan program SPSS 16. 

10. Menyusun hasil penelitian. 

 

3.4.1 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Setelah dianalisis menggunakan uji normalitas dan homogenitas diketahui 

bahwa data populasi berdistribusi normal dan homogen, didapat 2 (dua) sampel 

yaitu kelas X PM 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X PM 2 sebagai kelas 

kontrol, yang memiliki tingkat homogen mendekati sama dilihat dari standar 

deviasi dan mean, maka kedua kelas tersebut sudah dapat diberi perlakuan, yaitu 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran pada kelas eksperimen (kelas X PM 1) dan metode ceramah 

berbantuan modul pembelajaran pada kelas kontrol (kelas X PM 2). 

Adapun pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian sebagai berikut: 
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a. Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 

 Pertemuan 1 (2x45 menit) 

1. Persiapan 

  Dalam tahap ini guru mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan, antara 

lain menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), bahan ajar modul pembelajaran yang akan digunakan. 

2. Pelaksanaan  

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam kemudian memeriksa 

kehadiran peserta didik, kebersihan dan kerapihan kelas. (5 menit)  

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

mengenalkan bahan ajar dan metode pembelajaran yang akan digunakan. (5 

menit). 

c. Guru menjelaskan materi tentang pengertian kewiraussahaan, (30 menit). 

d. Guru membagi siswa dalam 5 kelompok untuk mendiskusikan contoh kasus 

yang ada di sekitar kita tentang wiausaha (10 menit). 

e. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas (25 menit).  

3.  Penutup  

 Guru menutup pelajaran. Guru meminta siswa mempelajari materi 

selanjutnya dan untuk mengerjakan latihan soal yang ada di modul . (5 menit). 
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Pertemuan 2 (2x45 menit) 

1. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan, antara 

lain menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), bahan ajar modul yang akan digunakan.  

2. Pelaksanaan 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan melakukan apersepsi 

dengan menyakan materi yang diajarkan sebelumnya. (5 menit)  

b. Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal yang terdapat dalam 

modul secara individual, dengan memperhatikan ketepatan agar siswa dapat 

melakukan kecepatan atau keterampilan menurut waktu yang ditentukan. (50 

menit) 

c. Guru meneliti kesukaran atau hambatan yang dialami siswa. (10 menit) 

d. Guru menunjukkan kepada siswa jawaban yang telah benar, dan memperbaiki 

jawaban yang salah. (20 menit) 

3.    Penutup  

Guru menutup pelajaran dengan meminta siswa untuk mempelajari isi modul 

dan mengerjakan latihan soal yang ada di modul yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya.(5 menit) 
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Pertemuan 3 (2x45 menit) 

1. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan, 

antara lain menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), bahan ajar modul pembelajaran yang akan digunakan.  

 

2. Pelaksanaan 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan menanyakan latihan 

soal yang telah dikerjakan. (5 menit ) 

b. Guru bersama siswa membahas latihan soal yang telah dikerjakan siswa di 

rumah. (20 menit) 

c. Guru meminta siswa untuk mereview materi tentang identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha dan meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal yang 

terdapat di dalam modul (60 menit) 

3.  Penutup 

Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

(5 menit) 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran Pada Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 (2x45 menit) 

1. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan 

antara lain menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), modul pembelajaran  yang akan digunakan.  

2. Pelaksanaan 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam kemudian memeriksa 

kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas .(10 menit)  

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ungin dicapai dan 

menyampaikan literatur yang akan digunakan. (10 menit) 

c. Guru memotivasi siswa. (10 menit) 

d. Guru menjelaskan materi tentang identifikasi sikap dan perilaku wirausaha 

secara singkat. (55 menit). 

3.    Penutup  

   Guru menutup pelajaran dan meminta siswa mempelajari materi selanjutnya. 

(5 menit). 
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Pertemuan 2 (2x45 menit) 

1. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan 

antara lain menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), modul pembelajaran yang akan digunakan.  

2. Pelaksanaan 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan melakukan appersepsi 

dengan menanyakan materi yang telah diajarkan sebelumnya. (5 menit)  

b. Guru menjelaskan materi jurnal penyesuaian dan memberi pertanyaan pendek 

setelah siswa selesai mempelajarinya. (20 menit) 

c. Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal. (50 menit) 

d. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. (10 menit) 

 

3. Penutup  

Guru menutup pelajaran dengan meminta siswa untuk mempelajari isi modul 

yang membahas jurnal penyesuaian. (5 menit) 
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Pertemuan 3 (3x45 menit) 

1. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan 

antara lain menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), modul pembelajaran yang akan digunakan.  

2. Pelaksanaan 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan melakukan apersepsi 

dengan menanyakan materi yang telah diajarkan. (5 menit ) 

b. Guru menjelaskan materi secara jurnalpenyesuaian (35 menit)  

c. Guru bersama siswa membahas latihan soal yang dikerjakan siswa pada 

pertemuan sebelumnya . (40 menit) 

3. Penutup 

Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

(10 menit). 

 

3.8.1 Pelaksanaan Akhir Tes 

Setelah pelaksanaan eksperimen selesai, maka peneliti melakukan tes 

akhir (post-test) untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dari data hasil tes tersebut 

dilakukan analisis untuk membandingkan hasil yang diperoleh antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif yang meliputi metode deskriptif dan metode statistik. Analisis data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan program SPSS versi 16 karena SPSS 

versi 16 memiliki fasilitas untuk memudahkan proses analisis data sehingga lebih 

efektif dan efisien. Selain itu, tingkat ketelitian hasil perhitungan lebih akurat.  

 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan data non tes, yaitu data observasi aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

3.5.2 Analisis Statistik  

Metode statistik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kondisi 

awal siswa melalui uji normalitas populasi dan uji homogenitas populasi guna 

mengetahui bahwa seluruh sampel berdistribusi normal dan dalam keadaan 

homogen. Selanjutnya uji yang digunakan untuk hipotesis dalam dalam penelitian 

ini adalah paired sample t-test dan independent sample t-test. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan hasil belajar 

antara kelas eksperimen yang dalam pembelajarannya menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran dengan kelas 

kontrol yang pembelajarannya menggunakan metode ceramah berbantuan modul 
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pembelajaran dan untuk mengetahui apakah pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar dibandingkan kelas kontrol yang 

pembelajarannya menggunakan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran.  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Metode Observasi  

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan informasi pelakasanaan 

pembelajaran Kewirausahaan yang berlangsung di SMK Negeri 1 Batang, baik 

pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol. Metode observasi ini 

menggunakan lembar observasi siswa untuk mengamati kegiatan dalam proses 

belajar serta tingkat keaktifan siswa  dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh pengamat. 

 

b. Metode Tes 

Metode tes ini bertujuan untuk mengambil data kemampuan siswa yang 

akan digunakan untuk uji hipotesis. Tes yang digunakan adalah berupa tes 

objektif dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri dari lima alternatif pilihan 

jawaban. Tes dalam penelitian ini dilaksanakan sebelum siswa mendapat 

treatment (pre-test) dan setelah mendapatkan treatment (post-test). Tes ini 
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dilakukan pada kelompok kontrol dan kelompok ekeperimen. Pemberian skortes 

dalam penelitian ini adalah untuk jawaban benar diberi skor 1 dan untuk jawaban 

salah diberi skor 0. 

 

3.7 Analisis Instrumen Penelitian 

3.7.1 Validitas butir soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila 

mempunyai validitas tinggi (Arikunto, 2006:168). Untuk melihat validitas 

instrumen maka menggunakan rumus korelasi Product Moment. Menurut 

Arikunto (2006:170) adalah: 

 x  

Keterangan : 

rpbi  : koefisien biserial 

Mp : rata- rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt : rata- rata skor total yang menjawab salah pada butir soal 

St : standar deviasi skor total 

p : proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q : proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal  

(Arikunto, 2002:79) 
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Hasil perhitungan rpbis dikonstultasikan pata tabel kritis rpbis dengan 

taraf signifikan 5%. Jika rpbis > rtabel maka item soal tersebut valid (Arikunto, 

2008:79). 

Berikut adalah hasil uji coba validitas instrument : 

Tabel 3.3 

Uji Validitas Instrumen 

 

23 0,41229 0,339 Valid 

24 0,64224 0,339 Valid 

25 0,61646 0,339 Valid 

26 0,75919 0,339 Valid 

27 0,54618 0,339 Valid 

28 0,27012 0,339 Tidak 

29 0,61583 0,339 Valid 

30 0,43813 0,339 Valid 

31 0,71911 0,339 Valid 

32 0,38635 0,339 Valid 

33 0,69442 0,339 Valid 

34 0,56055 0,339 Valid 

35 0,61583 0,339 Valid 

36 0,66146 0,339 Valid 

37 0,07544 0,339 Tidak 

38 0,6058 0,339 Valid 

39 0,61446 0,339 Valid 

40 0,18447 0,339 Tidak 

41 0,73891 0,339 Valid 

42 0,60629 0,339 Valid 

43 0,4281 0,339 Valid 

44 0,74718 0,339 Valid 

45 0,46289 0,339 Valid 

 

No Rxy Rtabel Kriteria 

1 0,39931 0,339 Valid 

2 0,455 0,339 Valid 

3 0,61646 0,339 Valid 

4 0,64865 0,339 Valid 

5 0,44585 0,339 Valid 

6 0,19404 0,339 Tidak 

7 0,39544 0,339 Valid 

8 0,48851 0,339 Valid 

9 0,5375 0,339 Valid 

10 0,62414 0,339 Valid 

11 0,58152 0,339 Valid 

12 0,4595 0,339 Valid 

13 0,50538 0,339 Valid 

14 0,55897 0,339 Valid 

15 0,41597 0,339 Valid 

16 0,4821 0,339 Valid 

17 0,67237 0,339 Valid 

18 0,28712 0,339 Tidak 

19 0,50232 0,339 Valid 

20 0,36107 0,339 Valid 

21 0,72746 0,339 Valid 

22 0,68776 0,339 Valid 
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Apabila dalam perhitungan diperoleh rpbis > rtabel, maka butir soal 

dinyatakan valid. Dengan n = 34 maka rtabel = 0,339. 

Berdasarkan tabel 3.5 diatas diketahui bahwa dari 45 soal terdiri 5 soal 

yang tidak valid yaitu soal nomer 6, 18, 28, 37 dan 40. Soal yang tidak valid itu 

akan dibuang karena dari kelima soal tersebut pada kisi-kisi soal sudah ada yang 

mewakilinya. 

 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2002:154). Untuk mengetahui reliabilitas tes dalam penelitian ini 

digunakan rumus KR-21 yaitu : 

 

Keterangan : 

R11 = reliabilitas instrumen 

K = banyaknya butir soal 

M = skor rata- rata 

Vt = varian total 

(Arikunto, 2006:189) 

 
Nilai r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

signifikan 5 %. Jika nilai r11  ≥  rtabel  maka instrumen tersebut reliabel.  
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Tabel 3.4 

Kriteria reliabilitas  

Interval Reliabilitas  Kriteria 

0.0 <  rxy ≤ 0.2 Sangat rendah 

0.2 < rxy ≤ 0.4 Rendah 

0.4 < rxy ≤ 0.6 Cukup 

0.6 < rxy ≤ 0.8 Tinggi 

0.8 < rxy ≤ 1.0 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen diperoleh r11 sebesar 0,338 

dengan taraf signifikan 5 % dan n = 40. Harga ini menunjukkan bahwa instrumen 

tersebut reliabel dan termasuk dalam kriteria rendah. 

 

3.7.3 Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran adalah taraf kesukaran item soal yang dinyatakan 

dengan indeks yang disimbolkan dengan P (proporsi). Proporsi adalah 

perbandingan antara siswa yang menjawab soal secara benar dengan seluruh 

siswa yang menjawab soal. Indeks kesukaran digunakan untuk mengetahui butir 

soal termasuk dalam kategori sukar, sedang, mudah. Teknik perhitungannya 

adalah dengan menghitung yang gagal menjawab benar atau memperoleh skor 

nilai di bawah lulus untuk setiap soal. Rumus yang digunakan untuk menguji 

indeks kesukaran adalah : 

 

Keterangan : 

IK  : indeks kesukaran 
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JB A  : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JB B  : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JS A  : banyaknya siswa pada kelompok atas 

JS B  : banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Tabel 3.5 

Kriteria indeks kesukaran adalah sebagai berikut : 

Interval IK Kriteria 

IK = 0,00 
0.00 < IK ≤ 0.30 

0.30 < IK ≤ 0.70 
0.70 < IK ≤ 1.00 

IK = 1,00 

Terlalu Sukar 
Sukar 

Sedang 
Mudah 

Terlalu Mudah 

Dari hasil uji instrumen indeks/tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.6 

Uji Tingkat Kesukaran 

 

23 0,559 Sedang 

24 0,735 Mudah 

25 0,794 Mudah 

26 0,853 Mudah 

27 0,529 Sedang 

28 0,147 Sukar 

29 0,706 Mudah 

30 0,235 Sukar 

31 0,735 Mudah 

32 0,706 Mudah 

33 0,765 Mudah 

34 0,794 Mudah 

35 0,706 Mudah 

36 0,735 Mudah 

37 0,206 Sukar 

38 0,559 Sedang 

39 0,471 Sedang 

40 0,971 Mudah 

41 0,676 Sedang 

42 0,412 Sedang 

43 0,382 Sedang 

44 0,647 Sedang 

45 0,735 Mudah 

 

Setelah indeks tingkat kesukaran dipeoleh, maka harga indeks kesukaran 

tersebut diinterpretasikan pada kriteria sesuai tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

No IK Kriteria 

1 0,471 Sedang 

2 0,676 Sedang 

3 0,794 Mudah 

4 0,735 Mudah 

5 0,206 Sukar 

6 0,824 Mudah 

7 0,265 Sukar 

8 0,735 Mudah 

9 0,559 Sedang 

10 0,676 Sedang 

11 0,794 Mudah 

12 0,265 Sukar 

13 0,824 Mudah 

14 0,735 Mudah 

15 0,529 Sedang 

16 0,735 Mudah 

17 0,794 Mudah 

18 0,706 Mudah 

19 0,618 Sedang 

20 0,559 Sedang 

21 0,706 Mudah 

22 0,765 Mudah 
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Tabel 3.7 

Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Indeks Tingkat 

Kesukaran 

Kriteria 

0-15% Sangat sukar, sebaiknya 

dibuang. 

16% - 30% Sukar. 

31% - 70% Sedang. 

71% - 85% Mudah. 

86% - 100% Sangat mudah, sebaiknya di 
buang. 

 

Berdasarkan hasil uji coba instrument tes diperoleh dengan kriteria sukar 

sebanyak 5 soal tetapi pada soal nomor 28 dan 37 di buang karena indeks tingkat 

kesukaran sama-sama mencapai 15%, sedang 15 soal, dan mudah 25 soal tetapi 

untuk nomor 6, 18, dan 40 dibuang karena indeks tingkat kesukaran sama-sama 

mencapai 97%.  

 

3.7.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

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

rendah). Untuk mengetahui daya pembeda soal menggunakan rumus :  

 

Keterangan : 

DP : daya pembeda soal 

JBA : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 
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JSA : banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSA = JSB 

(Arikunto, 2002:211) 

Tabel 3.8 

Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

Interval Daya Pembeda Kriteria 

    DP ≤ 0.00 

0.0 <  DP ≤ 0.20 
0.20 < DP ≤ 0.40 

0.40 < DP ≤ 0.70 
0.70 < DP ≤ 1.00 

Sangat Jelek  

Jelek  
Cukup 

Baik 
Baik Sekali 

 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh soal yang mempunyai daya pembeda 

dengan kriteria jelek sebanyak 4 soal, cukup sebanyak 22 soal, dan soal dengan 

kriteria baik sebanyak 19 soal. 

Tabel 3.9 

Rekapitulasi Hasil Analisis Daya Pembeda 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba soal yang terdiri dari uji validitas, 

reliabilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda dipero leh kesimpulan bahwa 

terdapat 40 soal uji coba layak untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

 

           

Kriteria 

Nomor soal Jumlah  Keterangan 

Baik  2,7,9,10,14,16,17,21,22,24,31, 

36,38,39,41,42,43,44,45 

 Dipakai 

Cukup 1,3,4,5,8,11,12,13,15,19,20, 

23,25,26,27,29,30,32,33,34,35 

 Dipakai 

Jelek 6,18,28,37,40  TidakDipakai 
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3.7.5 Penentuan Instrumen 

Berdasarkan hasil analisis instrument yang telah diuji cobakan meliputi 

analisis validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran maka diperoleh 40 

soal untuk soal pre-test dan post-test. 

 

3.8 Analisis Data Penelitian 

3.8.1 Uji Hipotesis 1 (Peningkatan Hasil Belajar) 

  Uji hipotesis menggunakan program SPSS 16 Paired Sample T Test pada 

nilai  pre test – post test kelas eksperimen dan pre test – post test kelas kontrol 

dengan taraf signifikansi 5%. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan 

antara rata-rata nilai sebelum diberikan treatment (pre-test) dengan rata-rata nilai 

setelah diberikan treatment (post-test) dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran. Hipotesis yang digunakan 

adalah : 

Ho : tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pre-test dengan 

rata-rata  nilai  post-test. 

H1 : ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pre-test dengan rata-rata 

nilai post-test. 

Berdasarkan probabilitas :   

Ho diterima jika signifikan > 0,05  

Ho ditolak jika signifikan < 0,05  

(Priyatno 2009: 101)    
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3.8.2 Uji Hipotesis 2 (Perbedaan Hasil Belajar) 

Hipotesis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar antara kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan modul pembelajaran dengan kelas yang tidak menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Cara mengukurnya menggunakan 

SPSS 16. Hasil belajar di uji dengan independent sample t-test. 

Hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho : tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

H1 : ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. 

Berdasarkan probabilitas :  

Ho diterima jika signifikan > 0,05  

Ho ditolak jika signifikan < 0,05      

(Priyatno 2009: 95) 

 

3.8.3 Uji Hipotesis 3 (Tingkat Efektivitas) menggunakan Hasil Desain 

Randomized Control Group Pre-Test dan Post-Test 

Desain ini menggunakan desain randomized control group pre-test dan 

post-test. 
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Tabel 3.10 

Desain Randomized control group pre-test dan post-test 

Kelompok R Tes awal 

(pre-test) 

Perlakuan 

(treatment) 

Tes akhir 

(post-test) 

Kelas eksperimen R P1 X P2 

Kelas kontrol R P3 - P4 

 (Jogiyanto,2005) 

 Keterangan: 

 T = treatment dengan metode STAD. 

 R = proses randomized. 

 P1 = rata-rata pre-test kelas eksperimen. 

P2 = rata-rata post-test kelas eksperimen. 

P3 = rata-rata pre-test kelas kontrol. 

P4 = rata-rata post-test kelas kontrol. 

Efek dari eksperimen ini adalah (P2 – P1) – (P4 – P3) atau (P2 – P4) – 

(P3 – P1) (Jogiyanto,2005:108). Proses eksperimen dilakukan dengan 

memberikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada kelompok treatment (eksperimen), tetapi tidak pada kelompok 

kontrol. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1.   Analisis Deskriptif 

4.1.1.1. Deskripsi Objek Penelitian 

 Pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini dilaksanakan pada kelas X PM 

di SMK Negeri 1 Batang mata pelajaran kewirausahaan dengan kompetensi dasar 

identifikasi sikap dan perilaku wirausaha yang merupakan penelitian eksperimen 

dimana hanya difokuskan pada dua kelas saja yaitu kelas ekperimen (X PM 1) dan 

kelas kontrol (X PM 2). Jumlah siswa yang ada pada kelas ekperimen dan kelas 

kontrol sama yaitu berjumlah 33 siswa, dimana pada kelas eksperimen (X PM 1) 

berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 1 siswa laki- laki (3,03%)  dan 32 siswa 

perempuan (96,97%). Sedangkan jumlah siswa untuk kelas kontrol (X PM 2) 

berjumlah 33 siswa yang keseluruhan adalah siswa perempuan (100%).  

  Pada prinsipnya penelitian pada kedua kelas baik eksperimen maupun kontrol 

melalui tiga tahap yang sama yaitu pre-test, pembelajaran dan post-test. Akan tetapi 

metode pembelajaran kedua kelas berbeda. Pre-test digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik tentang materi kompetensi dasar identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha sebelum diadakan pembelajaran. Post-test digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik pada kompetensi dasar identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha setelah mengikuti pembelajaran. 
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Perbedaan mendasar dari kedua kelas yaitu dalam perlakuan yang diberikan 

pada saat pembelajaran. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan model 

pembelajara kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran, sedangkan pada 

kelas kontrol dengan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran. Waktu 

pembelajaran yang digunakan dari kedua kelas relatif sama yaitu 10 jam pelajaran 

dengan 5 kali pertemuan termasuk pre-tes dan post-test. 

Dalam penelitian ini, peneliti bertugas sebagai pengajar dimana 

peneliti melakukan pengajaran di dalam kelas dengan didampingi oleh 

Ibu Sri Setyani, S.Pd selaku guru mata pelajaran yang ada di sekolah 

tersebut dan Nur Laeliyah sebagai seorang observer yang bertugas 

mencatat keaktifan siswa. 

Pada lembar penilaian keaktifan siswa memuat 9 indikator. 

Berikut tabel hasil observasi aktivitas siswa selama pembelajaran :  

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa selama Pembelajaran 
Aspek Penilaian  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pe

rt 

1 

Pe

rt 

2 

Pe

rt 

3 

Pe

rt 

1 

Pe

rt 

2 

Pe

rt 

3 

1. Mencatat setiap 

penjelasan. 

68

% 

85

% 

94

% 

70

% 

82

% 

88

% 

2. Menyimak pertanyaan 

yang disampaikan. 

79

% 

88

% 

91

% 

73

% 

79

% 

76

% 

3.  Kesungguhan 

mengerjakan tugas. 

91

% 

76

% 

94

% 

73

% 

73

% 

76

% 

4. Menganalisis masalah 

(soal) cerita pengusaha. 

70

% 

88

% 

91

% 

76

% 

82

% 

79

% 

5. Bekerjasama secara baik 

dengan kelompoknya. 

88

% 

82

% 

67

% 

_ _ _ 

6. Semua anggota kelompok  

mempunyai tujuan yang 

sama. 

79

% 

85

% 

91

% 

_ _ _ 

7. Beran i dan aktif dalam 73 94 91 _ _ _ 
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dalam presentasi di depan 

kelas. 

% % % 

8. Tidak berbagi jawaban 

soal kepada teman. 

18

% 

12

% 

12

% 

30

% 

24

% 

15

% 

Rata-rata Klasikal 74

% 

80

% 

81

% 

65 

% 

68

% 

67

% 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 

 Data aktivitas siswa diperoleh dari lembar aktivitas siswa yang di amati 

selama 3 kali pertemuan dalam mata pelajaran kewirausahaan kompetensi dasar 

identifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Dalam penilaian lembar aktivitas terdapat 8 

aspek penilaian, aspek pertama berkaitan dengan mencatat setiap penjelasan, aspek 

kedua menyimak pertanyaan yang disampaikan guru, aspek ketiga kesungguhan 

dalam mengerjakan tugas, aspek keempat menganalisis masalah (soal) cerita 

pengusaha, aspek kelima bekerjasama secara baik dengan kelompoknya, aspek 

keenam semua anggota kelompok  mempunyai tujuan yang sama, aspek ketujuh 

berani dan aktif dalam dalam presentasi di depan kelas, dan aspek kedelapan tidak 

berbagi jawaban soal kepada teman. 

 Dari hasil observasi siswa pada kelas kontrol dari pertemuan pertama sampai 

ketiga dapat disimpulkan bahwa aspek pertama mengenai mencatat setiap penjelasan 

diperoleh nilai tertinggi terdapat di pertemuan ke tiga dengan nilai 88% sedangkan 

nilai terendah terdapat pada pertemuan pertama sebesar 70%. Untuk aspek kedua 

mengenai menyimak pertanyaan yang disampaikan diperoleh nilai tertinggi terdapat 

pada pertemuan kedua sebesar 79% dan nilai terendah sebesar 73% pada pertemuan 

pertama. Aspek ketiga mengenai kesungguhan dalam mengerjakan tugas diperoleh 

nilai tertinggi terdapat pada pertemuan ketiga dengan nilai 76% dan nilai terendah 
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pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua sebesar 73%. Aspek keempat 

mengenai menganalisis masalah dalam cerita wirausaha diperoleh nilai tertinggi 

terdapat pada pertemuan kedua dengan nilai sebesar 82% dan nilai terendah pada 

pertemuan pertama sebesar 76%. Aspek kedelapan pertemuan pertama memiliki nilai 

tertinggi sebesar 30% dan nilai terendah terdapat pada pertemuan ketiga dengan nilai 

15%. Dari hasil observasi pada pertemuan pertama sampai ke tiga di peroleh rata-rata 

klasikal tertinggi pada pertemuan kedua sebesar 68% dan rata-rata klasikal terendah 

sebesar 65% terdapat pada pertemuan pertama.  

 Sedangkan hasil observasi siswa pada kelas eksperimen pada pertemuan 

pertama sampai ke tiga untuk aspek pertama mengenai mencatat setiap panjelasan 

diperoleh bahwa nilai tertinggi terdapat pada pertemuan ketiga dengan nilai 94% 

sedangkan nilai terendah terdapat pada pertemuan pertama dengan nilai 68%. Aspek 

kedua mengenai menyimak pertanyaan yang disampaikan guru untuk pertemuan 

ketiga memiliki nilai tertinggi sebesar 91% dan nilai terendah sebesar 79% terdapat 

pada pertemuan pertama. Aspek ketiga mengenai kesungguhan mengerjakan tugas 

terdapat nilai tertinggi pada pertemuan ketiga dengan nilai 94% dan nilai terendah 

sebesar 76% terdapat pada pertemuan kedua. Aspek keempat mengenai menganalisis 

soal cerita pada pertemuan ketiga memperoleh nilai tertinggi sebesar 91% sedangkan 

nilai terendah terdapat pada pertemuan pertama dengan nilai 70%. Aspek kelima 

mengenai bekerja sama secara baik dengan kelompoknya diperoleh nilai tertinggi 

pada terdapat pada pertemuan pertama sebesar 88% sedangkan nilai terendah 67% 

pada pertemuan pertama. Aspek keenam mengenai semua anggota kelompok 
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mempunyai tujuan yang sama diperoleh nilai tertinggi terdapat pada pertemuan ketiga 

dengan nilai sebesar 91% sedangkan pertemuan pertama memperoleh nilai terendah 

sebesar 79%. Aspek ketujuh mengenai berani dan aktif dalam presentasi di depan 

kelas diperoleh nilai tertinggi terdapat pada pertemuan kedua sebesar 94% dan nilai 

terendah terdapat pada pertemuan pertama dengan nilai 73%. Aspek kedelapan 

mengenai tidak berbagi jawaban dengan teman diperoleh pada pertemuan kedua 

memperoleh nilai tertinggi sebesar 24% dan nilai terendah terdapat pada pertemuan 

ketiga dengan nilai sebesar 12%. Dari hasil observasi diperoleh rata-rata klasikal 

tertinggi terdapat pada pertemuan ketiga dengan nilai sebesar 84% dan rata-rata 

klasikal terendah sebesar 70% terdapat pada pertemuan pertama.  

 Dari pengamatan aktivitas siswa dilihat dari aspek tersebut, pada kelas 

eksperimen secara klasikal siswa mengalami peningkatan aktivitas pada setiap 

pertemuan. Pada pertemuan pertama secara klasikal yaitu sebesar 74%, pertemuan 

kedua sebesar 80% dan pertemuan ketiga sebesar 81%. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa lebih dari 75% siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar 

sehingga dapat dikatakan pembelajaran tersebut berhasil. Tetapi peningkatan aktivitas 

siswa pada kelas kontrol lebih rendah dibandingkan dengan kelas eksperimen. 

Keterlibatan siswa secara aktif kurang dari 75% sehingga dikatakan pembelajaran 

kurang berhasil.  
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4.1.2 Analisis Pengujian Tahap Awal 

Setelah diketahui popolasi berdistribusi normal dan mempunyai varian yang 

sama (homogen) maka dilakukan pengambilan sampel yang dilihat dari standar 

deviasi dan mean yang mendekati sama. Kemudian kedua kelas tersebut diberi pre-

test, dari hasil pre-test maka dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

kesamaan dua rata-rata dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data Pre-Test 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk menguji apakah data 

yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji 

normalitas data pre-test kelas eksperimen dan kontrol dengan 

menggunakan program SPSS dengan One-Sample Kolomogorov–

Smirnov Test  diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data Pre test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kelaseksperi

men 

Kelaskontro

l 

N 33 33 

Normal Parametersa Mean 71.9091 73.2424 

Std. Deviation 8.02482 7.58712 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .108 .128 

Positive .108 .128 

Negative -.086 -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z .623 .738 

Asymp. Sig. (2-tailed) .833 .648 

a. Test distribution is Normal.   
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kelaseksperi

men 

Kelaskontro

l 

N 33 33 

Normal Parametersa Mean 71.9091 73.2424 

Std. Deviation 8.02482 7.58712 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .108 .128 

Positive .108 .128 

Negative -.086 -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z .623 .738 

Asymp. Sig. (2-tailed) .833 .648 

    

 Sumber: data penelitian tahun 2012 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan hasil uji normalitas 

menggunakan One-Sample Kolmogorov pada kolom Asymp.Sig. (2-

tailed) diperoleh signifikansi untuk kelas eksperimen sebesar 0,833 

dan kelas kontrol 0,648. Kedua nilai tersebut lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05 maka kedua data tersebut berdistribusi normal.  

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data Pre-Test 

Hasil uji homogenitas data pre-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut : 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Homogenitas Pre Test 

 

 

 

 
 

Sumber: Data penelitian diolah tahun 2012 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan hasil uji homogenitas diketahui 

nilai signifikansi untuk kelas X PM 1 sebagai kelas eksperimen, dan X 

PM 2 sebagai kelas kontrol adalah 0,513. Karena nilai signifikansi 

0,513 lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas berdasarkan nilai pre-test adalah 

homogen karena memiliki varians yang sama.  

 

4.1.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Data Pre-Test  

Uji kesamaan dua rata-rata data pre-test ini digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua 

kelompok sampel penelitian. Uji kesamaan dua rata-rata dianalisis 

menggunakan program SPSS 16 Independent Sample T-test dengan 

hipotesis terima H0 jika Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 dan terima Ha 

jika Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05. 

Hasil uji perbedaan rata-rata data pre-test kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Test of Homogeneity of Variances 

nilaipretest    

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.434 1 64 .513 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Kesaman Dua Rata-Rata 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 

Error 
Differe

nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nil
ai 

Equal 
variances 
assumed 

.434 .513 
-

.649 
64 .490 

-
.13333

3 

1.9224
5 

-
5.1738

7 

2.5072
1 

Equal 

variances 
not 

assumed 

  

-
.649 

63.8
00 

.490 
-

.13333
3 

1.9224
5 

-
5.1741

0 

2.5074
4 

 Sumber: Data Penelitian yang diolah 2012 

Group Statistics  

 

kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilaipretest 1 33 71.9091 8.02482 1.39694 

2 33 73.2424 7.58712 1.32075 

Sumber : Data Penelitian yang diolah tahun 2012 

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 4.4 di atas diperoleh 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,490 > dari taraf signifikansi α 5% atau tingkat 

kesalahan 0,05 dan diperoleh rata-rata (Mean) kelas eksperimen 71,90 

dan kelas kontrol 73,24 yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan. Hal ini menunjukan bahwa antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif sama. 
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4.1.3 Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Tujuan dari tahap pelaksanaan penelitian ini adalah untuk membandingkan 

dan mengetahui hasil belajar kewirausahaan kompetensi dasar identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan modul pembelajaran dengan pembelajaran menggunakan metode 

ceramah berbantuan modul pembelajaran. Terdapat dua kelas dalam penelitian ini 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dimana kelas eksperimen akan diberikan 

perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul pembelajaran sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan 

metode ceramah berbantuan modul pembelajaran. Penelitian ini dilakukan sebanyak 

5 kali pertemuan, dengan 3 kali pembelajaran dan 2 kali tes yaitu pre-test dan post-

test.  

 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

berbantuan modul pembelajaran. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen dibagi 

menjadi tiga tahapan kegiatan pembelajaran yaitu: 

a. Kegiatan awal pembelajaran pada tanggal 17 Juli 2012 dilakukan pre-test untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi identifikasi 

sikap dan perilaku wirausaha selama 60 menit dengan mengerjakan 40 soal 

pilihan ganda. 
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b. Pada tanggal 24 Juli 2012 yaitu kegiatan inti peneliti sebagai guru 

menyampaikan prosedur pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) berbantuan modul 

pembelajaran serta membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk 

masing-masing kelompok. Selanjutnya siswa secara berkelompok 

memperhatikan penyampaian materi menggunakan modul pembelajaran dan 

masing-masing anggota bertugas jika ada salah satu dari anggota kelompok 

yang belum paham maka kewajiban anggota yang sudah memahami materi 

tersebut harus menjelaskan ke anggota yang belum paham sampai semua 

anggota dalam kelompok tersebut memahami materi identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha. Kegiatan selanjutnya setelah penyampaian materi 

menggunakan modul yang dilanjutkan dengan mengerjakan soal. Soal tersebut 

dikerjakan secara berkelompok dimana tiap-tiap anggota kelompok mempunyai 

kewajiban untuk ikut andil atau bekerja sama dalam menyelesaikan salah satu 

soal dan harus dapat mempertanggung jawabkan hasil diskusi tersebut di depan 

kelas. Dalam pembelajaran STAD siswa dituntut harus selalu aktif dalam 

kegiatan diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Pembelajaran 

ini dilakukan 2 x 45 menit.  

c. Kegiatan akhir pada tanggal 31 Juli 2012 dilakukan post-test untuk mengetahui 

sejauh mana siswa dapat menguasai dan memahami materi identifikasi sikap 

dan perilaku wirausaha yang telah diajarkan, serta pemberian penghargaan 
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untuk kelompok yang memperoleh skor tertinggi dan memberikan kesimpulan 

tentang materi yang diajarkan.  

Proses pembelajaran kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Kegiatan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

I Kegiatan Awal : 
a. Memberi salam dan mengabsen. 

b. Apersepsi materi: Tanya jawab tentang 
materi yang akan disampaikan. 
c. Pre-test 

 
5  menit 

10 menit 
 
45 menit 

II Kegiatan Inti: 

a. Guru menyampaikan materi yang akan 
disampaiakan. 

b. Pembelajaran menggunakan modul dan 
pembagian kelompok terdiri dari 4-5 
siswa. 

c. Siswa berdiskusi tentang materi yang 
ada di modul, dan mengerjakan soal 

yang diberikan guru yang berkaitan 
dengan materi yang disampaikan 
secara bekelompok. 

d. Melakukan presentasi di depan kelas.  

 

100 menit 

III Kegiatan Akhir: 
a. Post-test dikerjakan secara individu. 

b. Bersama-sama menarik kesimpulan 
dan pemberian penghargaan untuk 
kelompok dengan skor tertinggi. 

c. Menutup pelajaran dengan salam 

 
45 menit 

15 menit 
 
 

5 menit 
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4.1.3.2 Proses pembelajaran pada kelas kontrol 

Proses pembelajaran pada kelas kontrol hampir sama dengan kelompok 

eksperimen, tetapi ada perbedaan yaitu terletak pada penggunaan metode 

pembelajaran untuk proses pembelajarannya. Untuk kelas kontrol pelaksanaan 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode ceramah berbantuan modul 

pembelajaran, yaitu guru memberikan penjelasan-penjelasan dan informasi tentang 

kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha, setelah itu guru 

memberikan latihan soal, kemudian guru dan siswa membahas soal latihan tersebut. 

Seperti halnya di kelas eksperimen, dalam kelas kontrol proses pembelajarannya 

terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: 

a. Awal pembelajaran pada tanggal 17 Juli 2012 diadakan pre-test terlebih dahulu 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa.  

b. Pertemuan berikutnya yaitu tanggal 24 Juli 2012 dilakukan kegiatan inti yaitu 

dilaksanakannya proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

berbantuan modul pembelajaran yang terdiri dari dua kali pertemuan dengan 

alokasi waktu empat jam pelajaran.  

c. Kegiatan akhir pada tanggal 31 Juli 2012 dilakukan post-test untuk mengetahui 

sejauh mana siswa mengerti dan memahami materi identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha yang telah diajarkan.  

Proses pembelajaran kelas kontrol dengan menggunakan metode ceramah 

berbantuan modul pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.6 

Kegiatan Pembelajaran Kelas Kontrol 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

I Kegiatan Awal : 
a. Memberi salam dan mengabsen. 

b. Apersepsi materi: Tanya jawab tentang 
materi yang akan disampaikan. 
c. Pre-test 

 
5  menit 

10 menit 
 
45 menit 

II Kegiatan Inti: 

a. Guru menyampaikan materi yang akan 
disampaiakan. 

b. Siswa mengerjakan soal yang diberikan 
guru yang berkaitan dengan materi yang 
disampaikan secara individu. 

c. Membahas soal yang dikerjakan secara 
individu. 

 

100 menit 

III Kegiatan Akhir: 

a. Post-test dikerjakan secara individu. 
b. Bersama-sama menarik kesimpulan dan 

pemberian penghargaan untuk kelompok 

dengan skor tertinggi. 
c. Menutup pelajaran dengan salam 

 

45 menit 
15 menit 
 

 
5 Menit 

 

4.1.3 Hasil Belajar  

Hasil belajar dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

4.7. 

Tabel 4.7  

Hasil Belajar Kewirausahaan Identifikasi Sikap dan Perilaku Wirausaha  

Sumber variasi 
Eksperimen Kontrol 

Pre test Post test Pre test Post test 

Jumlah 2380 2755 2422,5 2617,5 

Rata-rata 72,12 83,48 73,41 79,32 

Maksimal 90 97,5 90 95 

Minimal 55 67,5 50 67,5 

Σ tuntas 11 30 12 28 

% tuntas 33,33% 90,91% 36,36% 84,85% 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2012 
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Berdasarkan data diatas terlihat bahwa kelas ekperimen dan 

kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan memiliki tingkat 

kemampuan yang tidak jauh berbeda, dapat dilihat dari nilai pre-test 

kelas eksperimen sebesar 55 dan kelas kontrol sebesar 50. Banyaknya 

siswa yang mencapai nilai tuntas pada saat dilakukan pre-test juga 

tidak terlalu berbeda yaitu kelas eksperimen ada 11 orang siswa 

sedangkan kelas kontrol ada 12 orang siswa Nilai tertinggi dari kedua 

kelas pada saat pre tes juga berada pada nilai yang sama yaitu 90.  

Setelah mendapatkan perlakuan terlihat bahwa kelas eksperimen mengalami 

peningkatan. Dapat terlihat dari nilai tertinggi yang dicapai yaitu 97,5 sedangkan 

untuk kelas kontrol adalah sebesar 95. Nilai rata-rata pada kelas eksperimen setelah 

diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan modul pembelajaran adalah sebesar 83,48 dengan jumlah 

ketuntasan mencapai 90,91% sedangkan pada kelas kontrol dengan menggunakan 

metode ceramah berbantuan modul pembelajaran nilai rata-ratanya sebesar 79,32 

dengan jumlah ketuntasan sebesar 81,82%.  

 

4.1.5 Analisis deskriptif 

4.1.5.1 Deskripsi hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan (Pre Test) 

Deskripsi hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran yaitu jumlah siswa pada kelas eksperimen sebanyak 33 siswa dan 
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kelas kontrol sebanyak 33 siswa dengan nilai rata-rata (mean) kelas eksperimen (X 

PM 1) yaitu sebesar 71,9091 dan kelas kontrol (X PM 2) sebesar 73,2424 sedangkan 

nilai standar deviasi untuk kelas eksperimen (X PM 1) sebesar 8,02482 dan kelas 

kontrol (X PM 2) sebesar 7,58712. Untuk nilai minimum kelas eksperimen (X PM 

1) sebesar 55 dan kelas kontrol (X PM 2) sebesar 50. Sedangkan untuk nilai 

maksimum pada kelas eksperimen (X PM 1) dan kelas kontrol (X PM 2) sama yaitu 

sebesar 90. Untuk memperjelas data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:  

Tabel 4.8 

Deskripsi hasil belajar siswa sebelum diberikan pelakuan (Pre Test) 

Descriptive Statistics  

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

kelaseksperimen 33 55.00 90.00 72.1212 7.98243 

kelaskontrol 33 50.00 90.00 73.4091 7.62444 

Valid N 
(listwise) 

33 
    

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2012 

 

4.1.5.2 Deskripsi Hasil Belajar Siswa setelah diberikan perlakuan (PostTest) 

Deskripsi hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan (treatment) 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul pembelajaran dan menggunakan metode ceramah dengan 

berbantuan modul pembelajaran meliputi jumlah siswa untuk kelas eksperimen 

sebanyak 33 siswa dan kelas kontrol sebanyak 33 siswa dengan nilai rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen (X PM 1) adalah sebesar 83,48 dengan nilai minimum 
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sebesar 67,5 dan nilai maksimum sebesar 97,5 sedangkan nilai rata-rata hasil belajar 

untuk kelas kontrol (X PM 2) sebesar 79,31 dengan nilai minimum 67,5 dan nilai 

maksimum 95. Dari data tersebut berarti terlihat adanya selisih antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen sebesar 4,17. Nilai standar deviasi untuk kelas eksperimen 

(X PM 1) adalah sebesar 7,01392 dan untuk kelas kontrol (X PM 2) sebesar 

5,80519. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 : 

Tabel 4.9 

Deskripsi hasil belajar siswa setelah diberikan pelakuan (Post-Test) 

 

Descriptive Statistics  

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

kelaseksperimen 33 67.50 97.50 83.4848 7.01392 

kelaskontrol 33 67.50 95.00 79.3182 5.80519 

Valid N 
(listwise) 

33 
    

Sumber :Data penelitian diolah tahun 2012 
 

 
 

4.1.6 Pengujian Hasil Belajar Setelah Diberikan Perlakuan (Post Test) 

4.1.6.1 Uji Normalitas Hasil Post Test 

Hasil uji normalitas data post test kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

menggunakan SPSS 16 dapat dilihat pada table 4.10 berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Post Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kelaseksperimen Kelaskontrol 

N 33 33 

Normal Parametersa Mean 83.4848 79.0303 

Std. Deviation 7.01392 5.87625 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .162 .185 

Positive .162 .185 

Negative -.106 -.183 

Kolmogorov-Smirnov Z .930 1.065 

Asymp. Sig. (2-tailed) .353 .206 

a. Test distribution is Normal.   

    

  Sumber : Data penelitian diolah tahun 2012 

Berdasarkan hasil analisis tersebut pada kolom Asymp.Sig. (2-tailed) 

diperoleh probabilitas signifikansi kelas eksperimen sebesar 0,353 dan kelas kontrol 

sebesar 0,206. Kedua nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi = 0,05 yang 

berarti kedua data tersebut berdistribusi normal. 

 

4.1.6.2 Uji Homogenitas Post Test 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software SPSS 16 dengan uji Levene 

Statistic, hasil uji homogenitas data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut : 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Homogenitas 

 

 

 

 

 

 
     Sumber: Data penelitian diolah tahun 2012  

 
Hasil perhitungan uji homogenitas dengan bantuan SPSS diperoleh Sig = 

0,139 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti 

bahwa kedua kelompok homogen. Angka Levene Statistic menunjukan semakin 

kecil nilainya, maka akan semakin besar homogenitasnya.  

 

4.1.6.3 Analisis Penguji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis 1 (Peningkatan Hasil Belajar) 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan kompetensi 

dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha kelas X PM di SMK Negeri 1 

Batang. Untuk menguji hipotesis ini maka digunakan uji paired sample t-test, data 

yang digunakan untuk melakukan uji ini adalah data nilai pre-test kelas eksperimen 

dan data nilai post-test kelas eksperimen. 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilaiposttest    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.244 1 64 .139 
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1) Hasil uji peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 

Hasil uji peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dengan menggunakan 

SPSS 16 dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4.12 

Hasil uji paired t-test kelas eksperimen 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretest 71.9091 33 8.02482 1.39694 

posttest 83.4848 33 7.01392 1.22097 

     Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 
 

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

pretest – 

posttest 

-

1.157
5E1 

6.91254 1.20332 

-

14.0268
4 

-
9.12468 

-
9.620 

32 .000 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 

 

Berdasarkan tabel Paired Sample t-test diperoleh signifikansi = 

0,000 kurang dari taraf signifikan ( ) = 0,05, maka H 0 ditolak. Artinya ada 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sebelum perlakuan 

dengan rata-rata nilai sesudah perlakuan. Pada tabet t diperoleh t 

hitung negatif, artinya rata-rata sebelum perlakuan lebih rendah dari 
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pada rata-rata sesudah perlakuan. Sehingga dapat disimpulkan terjadi 

peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dari pre-test ke post-test. 

SMK Negeri 1 Batang menetapkan indikator keberhasilan belajar siswa 

adalah minimal 85% dari jumlah siswa mampu menyelesaikan soal 76% (sesuai 

KKM). Berdasarkan perhitungan berikut hasil ketuntasan hasil belajar kelas 

eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan : 

 

Tabel 4.13. 

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Kelas 

Pretest Posttest 

Jum

lah 
Tunt

as 

Tidak 

Tunt

as 

Tunt

as 

Tida

k 

tunt

as 

Eksperi

men 

11 

(33,3
3%) 

22 

(66,6
7%) 

30 

(90,9
1%) 

3 

(9,09
%) 

33 

Sumber: Data penelitian diolah 2012  
 

Tabel di atas terlihat bahwa hasil belajar pada pembelajaran 

kelas eksperimen mengalami peningkatan ketuntasan dari sebelumnya 

mencapai ketuntasan 33,33% dan sesudah mencapai ketuntasan 

90,91% > 75% sehingga berkategori mencapai ketuntasan klasikal dan 

mengalami  peningkatan ketuntasan sebesar 90,91%.  

Berdasarkan hasil analisis uji peningkatan ketuntasan hasil 

belajar di atas, maka hipotesis 1 ini dapat diterima yang menyatakan 

bahwa proses pembelajaran berbantuan modul pembelajaran pada 

kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha yang 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

modul pembelajaran dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar 

siswa kelas X PM SMK Negeri 1 Batang. 

 

2) Hasil uji peningkatan hasil belajar kelas kontrol 

Hasil uji peningkatan hasil belajar kelas kontrol dengan menggunakan SPSS 

16 dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.14 

Hasil uji paired t-test kelas control 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretest 73.4091 33 7.62444 1.32724 

posttest 79.3182 33 5.80519 1.01055 

 Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 
 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio
n 

Std. 

Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 
1 

pretest – 
posttest 

-
5.909

09 

4.45543 .77559 
-

7.48892 

-

4.32926 

-

7.619 
32 .000 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2012 
 

 Berdasarkan tabel Paired Sample t-test diperoleh signifikansi = 

0,000 kurang dari taraf signifikan ( ) = 0,05, maka H 0 ditolak. Artinya ada 
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perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sebelum perlakuan 

dengan rata-rata nilai sesudah perlakuan. Pada tabet t diperoleh t 

hitung negatif, artinya rata-rata sebelum perlakuan lebih rendah dari 

pada rata-rata sesudah perlakuan artinya rata-rata sebelum perlakuan 

lebih rendah dari pada rata-rata sesudah perlakuan. Sehingga dapat 

disimpulkan terjadi peningkatan hasil belajar kelas kontrol dari pre-

test ke post-test. 

SMK Negeri 1 Batang menetapkan indikator keberhasilan belajar siswa 

adalah minimal 75% dari jumlah siswa mampu menyelesaikan soal 76% (sesuai 

KKM). Berdasarkan perhitungan berikut hasil ketuntasan hasil belajar kelas kontrol 

sebelum dan sesudah perlakuan: 

Tabel 4.15. 

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Kelas 

Pretest Posttest 

Juml

ah 
Tunta

s 

Tidak 

Tunta

s 

Tunta

s 

Tidak 

tuntas  

Kont

rol 

12 

(36,36
%) 

21 

(63,64
%) 

28 

(84,85
%) 

5 

(15,15
%) 

33 

Sumber: Data penelitian diolah 2012  

 
Tabel di atas terlihat bahwa hasil belajar pada pembelajaran 

kelas kontrol mengalami peningkatan ketuntasan dari sebelumnya 

mencapai ketuntasan 36,36% dan sesudah mencapai ketuntasan 

84,85% > 75% sehingga berkategori mencapai ketuntasan klasikal dan 

mengalami peningkatan ketuntasan sebesar 76%.   
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Berdasarkan hasil analisis uji ketuntasan hasil belajar di atas, 

maka hipotesis 1 ini dapat diterima yang menyatakan bahwa proses 

pembelajaran berbantuan modul pada kompetensi dasar identifikasi 

sikap dan perilaku wirausaha yang menggunakan metode ceramah 

dapat meningkatkan ketuntaskan hasil belajar siswa kelas X PM SMK 

Negeri 1 Batang. 

  Berdasarkan uji hipotesis 1 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengna 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lebih tinggi dibandingkan dengna 

pembelajaran yang menggunakan metode ceramah.  

 

2. Uji Hipotesis 2 (Perbedaan Hasil Belajar) 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen yang menerapkan model pembelajaan kooperatif tipe STAD berbantuan 

modul pembelajaran dan kelas kontrol yang tanpa menerapkan metode ceramah 

berbantuan modul pembelajaran pada mata pelajaran kewirausahaan kompetensi 

dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha pada siswa kelas X Pemasaran SMK 

Negeri 1 Batang Tahun Ajaran 2012/2013. 

Untuk menguji hipotesis ini, maka digunakan uji independent sample-test atas 

nilai post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji hipotesis data post-

test dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.16 

Hasil uji independent sample t-test 

Group Statistics  

 

kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilaiposttest 1 33 83.4848 7.01392 1.22097 

2 33 79.3182 5.80519 1.01055 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 
Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 

Error 
Differe

nce 

95% 

Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nilai Equal 

variances 
assumed 

2.244 .139 
2.62

9 
64 .011 

4.1666
7 

1.5849
2 

1.0004
2 

7.3329
1 

Equal 

variances 
not 
assumed 

  

2.62
9 

61.8
39 

.011 
4.1666

7 
1.5849

2 
.99829 

7.3350
5 

  Sumber: Data penelitian diolah tahun 2012 

Berdasarkan tabel, Sig(2-tailed) Equal variances assumed = 0,011 kurang dari 

taraf signifikan ( ) = 0,05, maka H 0  
ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada tabel Group Statistic 

terlihat rata-rata (mean) untuk kelas eksperimen adalah 83,12 sedangkan untuk kelas 
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kontrol adalah 79,32 artinya bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi dari 

pada rata-rata nilai kelas kontrol. 

Berdasarkan uji hipotesis 2 dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan antara 

nilai rata-rata kelas eksperimen dengan nilai rata-rata kelas kontrol. Untuk nilai rata-

rata kelas eksperimen adalah 83,48 sedangkan untuk nilai rata-rata kelas kontrol 

adalah 79,32 artinya bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi dari pada 

rata-rata nilai kelas kontrol. 

 

3. Uji Hipotesis 3 (Hasil Randomized Control Group Pre-Test Post-Test) 

Penelitian ini menggunakan desain Randomized Control Group 

Pre-Test Post-Test. Desain ini menggunakan pre-test dan sampel 

kontrol atau group control. Perbedaannya adalah group control di 

desain eksperimen ini, ekuivalen dengan group treatmennya dengan 

cara randomisasi (R), yaitu subyek dipilih secara random. Adapun 

hasil desain Control Group Pre-Test Post-Test sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Randomized Control Group Pre-Test Post-Test 
 

Group R Rata-rata nilai 
sebelum 

treatment 
(Pre-Test) 

 Pemberian 
treatment 

 Rata-rata 
nilai setelah 

treatment 
(Post-Test) 

Eksperimen  R 72,12    83,10 

Kontrol  R 73,41    77,31 
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Tabel 4.17 menunjukkan efek dari pemberian pembelajaran 

dengan tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan modul pembelajaran sebesar 79,32 – 73,41 = 5,91. 

Terdapat di grup kontrol yang meliputi efek histori dan maturity. 

Sedangakan efek setelah diberi treatment dengan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dengan 

bantuan modul pembelajaran yaitu 83,48 – 72,12 = 11,36. Sehingga 

efek total dari pemberian pembelajaran dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dengan 

bantuan modul pembelajaran adalah sebesar (83,48 – 72,12) – (79,32 – 

73,41) = 5,45. Komponen yang pertama adalah efek histori yaitu 

sebesar 11,36 yaitu akibat peristiwa lain dan efek dari treatment yaitu 

sebesar 5,45. Dari hasil desain pretest-posttest dapat diketahui 

efektivitas pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Efektivitas total pembelajaran identifikasi sikap dan peilaku wirausaha  

Kelompok Pre-test Post-test Selisih 

Eksperimen 72,12 83,48 11,36 

Kontrol 73,41 79,32 5,91 

Efektivitas   5,45 

Sumber: Data Penelitian yang diolah tahun 2012 

 Berdasarkan tabel 4.18 kelas eksperimen menunjukkan hasil rata-rata 

pre-test sebesar 72,12. Setelah dilakukan treatment yaitu penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 
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pembelajaran, hasil post-test mengalami kenaikan yang signifikan 

dibandingkan pre-test yaitu dengan rata-rata nilai 83,48. Pada kelas 

kontrol nilai pre-test sebesar 73,41 dan nilai post-test sebesar 79,32, 

mengalami kenaikan sebesar 5,91. Sedangkan tingkat efektivitas 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (Student Teams Achievement Division) berbantuan modul 

pembelajaran sebesar 5,45. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dan 

peningkatan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

sehingga pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran lebih efektif 

dibandingkan dengan metode ceramah berbantuan modul 

pembelajaran. 

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, untuk mengetahui ada 

perbedaan hasil belajar siswa pada proses pembelajaran Kewirausahaan berbantuan 

modul pembelajaran kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran dengan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran dan untuk 
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mengetahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan metode 

ceramah berbantuan modul pembelajaran kompetensi dasar identifikasi sikap dan 

perilaku wirausaha siswa kelas X PM SMK Negeri 1 Batang. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X PM semester 1 SMK Negeri 1 Batang 

pada kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Karena di SMK 

Negeri 1 Batang jurusan Pemasaran hanya terdapat dua kelas maka keadaan tersebut 

sudah dipastikan homogen dan normal dilihat dari kondisi awal siswa yang dijadikan 

sampel penelitian berawal dari keadaan yang sama yaitu berada pada kedudukan yang 

sama yaitu duduk dikelas X PM, diajar oleh guru yang sama Ibu Sri Setyani S.Pd 

selaku guru kewirausahaan kelas X PM, mendapatkan materi pelajaran yang sama 

dengan metode pembelajaran yang sama yaitu ceramah. Dalam penelitian ada dua 

kelas yang dijadikan sebagai penelitian yaitu kelas X PM 1 sebagai kelas eksperimen 

dan X PM 2 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen akan mendapatkan 

pembelajaran dengan diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran sedangkan kelas kontrol 

menggunakan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran.  

Sebelum diberikan perlakuan kelas kontrol dan kelas eksperimen akan diberikan 

pre-test dengan tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal masing-masing siswa 

pada setiap kelas. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil kemampuan 

awal rata-rata siswa untuk kelas eksperimen adalah sebesar 72,12 dan kelas kontrol 

sebesar 73,41. Hal ini menunjukan bahwa kedua kelas tersebut memiliki kemampuan 
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awal yang tidak jauh berbeda dengan kata lain antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif sama. 

Setelah diberikan pre-test untuk kedua kelas, kemudian masing-masing kelas 

akan diberikan sebuah perlakuan yaitu untuk kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran dan kelas 

kontrol menggunakan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran pada 

kompetansi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Proses pembelajaran 

berlangsung selama 3 kali pertemuan dan di setiap pertemuan Nur Laeliyah sebagai 

observer mengamati aktivitas siswa dalam mengikuti poses pembelajaran.  

Setelah 3 kali pertemuan maka siswa kelas kontrol maupun siswa kelas 

eksperimen diberikan post-test bertujuan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa 

setelah diberikan sebuah perlakuan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat ditunjukan dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan uji paired t-test, hasil  yang didapat yaitu sig.2 tailed sebesar 0,000 < 

0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai 

sebelum perlakuan (pre-test) dengan rata-rata nilai setelah perlakuan (pos-test) baik 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Berdasarkan perbandingan selisih nilai 

post-pre test diketahui bahwa selisih nilai post-pre test kelas eksperimen lebih tinggi 

dibanding selisih nilai kelas kontrol yaitu sebesar 11,36 untuk kelas eksperimen > 

dari 5,91 untuk kelas kontrol. Ketuntasan belajar kelas eksperimen secara klasikal 
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bebesar 90,91% > dari ketuntasan klasikal kelas kontrol yang hanya sebesar 

84,85%. Mengacu pada batas ketuntasan secara klasikal yang ditetapkan SMK 

Negeri 1 Batang yaitu sebesar 75% maka proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas karena hasilnya menunjukkan 

ketuntasan klasikal sebesar 90,91%. Selain itu pembelajaran dikelas eksperimen 

dikatakan berhasil karena siswa mampu mencapai KKM yang ditetapkan sekolah 

yaitu sebesar 83,48, dimana nilai tersebut lebih besar dibanding nilai batas 

ketuntasan yaitu 76. 

Hasil dari nilai post-test adalah terbukti penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran lebih efektif dibandingkan 

dengan menggunakan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran. Berdasarkan 

perhitungan tingkat efektivitas bahwa penerapan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran memperoleh tingkat 

efektivitas sebesar 5,45. Hal ini lebih diperkuat dengan uji hipotesis yang telah 

dilakukan dengan hasil Sig (2-tailed) Equal variances assumed = 0,011 < taraf 

signifikan = 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah melakukan penelitian diperoleh 

hasil rata-rata untuk kelas eksperimen sebesar 83,48 dan untuk kelas kontrol sebesar 

79,32. Gambaran ini menunjukan bahwa ada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen setelah diberikan pelakuan. Post-test diberikan kepada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen dengan bobot soal yang sama dan dengan jumlah soal yang sama. 
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Sebelumnya soal-soal tersebut telah di uji cobakan validitas dan reliabilitasnya 

kepada kelas di luar populasi. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul pembelajaran sangat membantu siswa terutama dalam pemecahan 

masalah yaitu dalam mengerjakan latihan soal, karena pada saat diskusi kelompok 

antara satu siswa dengan siswa yang lain saling bantu membantu dan saling 

berinteraksi. Selain itu penggunaan modul yang variatif dan sistematis menjadikan 

siswa merasa mudah untuk mempelajari materi dan membantu terlaksananya 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran, karena didalam modul terdapat banyak contoh soal, materi yang 

memadai untuk dipelajari dan terdapat latihan soal untuk dikerjakan siswa. Modul 

pembelajaran ini juga bisa digunakan kapan saja, dimana saja secara mandiri 

sehingga memudahkan siswa untuk belajar dan tidak lagi bergantung kepada guru 

mata pelajaran.  

Selain dinilai dari hasil awal dan akhir selama pembelajaran, efektivitas 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD bebantuan modul 

pembelajaran juga dinilai berdasarkan perbandingan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Penilaian atas aktivitas 

siswa baik di kelas eksperimen maupun kontrol dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali 

pertemuan. Berdasarkan hasil analisis aktivitas siswa selama 3 kali pertemuan di 

kelas eksperimen dan kontrol (tabel 4.1), dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol.  
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Pada pertemuan pertama untuk kelas eksperimen aspek 1 sebesar 68%, aspek 

2 sebesar 79%, aspek 3 sebesar 91%, aspek 4 sebesar 70%, aspek 5 sebesar 88%, 

aspek 6 sebesar 79%, aspek 7 sebesar 73%, dan aspek 8 sebesar 18%. Pada 

pertemuan kedua, aspek 1 sebesar 85%, aspek 2 sebesar 88%, aspek 3 sebesar 76%, 

aspek 4 sebesar 88%, aspek 5 sebesar 82%, aspek 6 sebesar 85%, aspek 7 sebesar 

94%, dan aspek 8 sebesar 24%. Pertemuan ketiga aspek 1 sebesar 94%, aspek 2 

sebesar 91%, aspek 3 sebesar 94%, aspek 4 sebesar 91%, aspek 5 sebesar 67%, aspek 

6 sebesar 91%, aspek 7 sebesar 91%, dan aspek 8 sebesar 12%.  

Pada kelas kontrol, pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga aktifitas siswa 

pada aspek 1 sebesar 70%, aspek 2 sebesar 73%, aspek 3 sebesar 73%, aspek 4 

sebesar 76%, aspek 5 sebesar 76%, aspek 6 sebesar 70%, aspek 7 sebesar 73%, dan 

aspek 8 sebesar 30%. Pada pertemuan kedua aspek 1 sebesar  82%, aspek 2 sebesar 

79%, aspek 3 sebesar 73%, aspek 4 sebesar 82%, dan aspek 8 sebesar 24%. Pada 

pertemuan ketiga untuk aspek 1 sebesar 88%, aspek 2 sebesar 76%, aspek 3 sebesar 

76%, aspek 4 sebesar 79%, dan aspek 8 sebesar 15%.  

 Peningkatan aktivitas siswa yang lebih baik pada kelas eksperimen antara lain 

disebabkan oleh penggunaan metode dan bahan ajar yang digunakan pada proses 

pembelajaran. Penggunaan metode konvensional seperti ceramah terus menerus tanpa 

ada variasi metode ataupun media membuat siswa menjadi bosan dan malas berfikir 

dalam pembelajaran kewirausahaan. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar yang 

akan dicapai oleh siswa kurang optimal. Djamarah (2006:97) mengungkapkan bahwa 

suatu metode dan media yang sama digunakan dalam waktu yang lama tanpa ada 
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inovasi maka akan membuat siswa bosan dan menyebabkan siswa menjadi pasif. 

Maka dari itu untuk meningkatkan minat, dan motivasi siswa dalam belajar 

diperlukan sebuah inovasi pembelajaran seperti adanya penggunaan metode dan 

media pembelajaran. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang setidaknya dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar. Konsep belajar dengan kelompok dapat saling membantu 

antara siswa satu dengan yang lain dalam memahami materi kewirausahaan 

khususnya kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Kombinasi 

antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan menggunakan 

modul pembelajaran sangatlah tepat karena selama pembelajaran penggunaan model 

pembelajaran koopeatif tipe STAD berbantuab modul pembelajaran membantu 

menyediakan teori dan latihan soal yang dapat dikerjakan secara bersama-sama setiap 

kelompok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selain itu modul pembelajaran 

dapat digunakan untuk pengayaan sehingga membantu siswa untuk memahami materi 

dan memperdalam ilmu mereka terutama dalam pembelajaran Kewirausahaan.  

Secara umum proses pembelajaran yang dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Selama penelitian  

berlangsung peneliti dibantu oleh observer yang mencatat mengamati aktifitas siswa 

selama proses kegiatan belajar mengajar. Dari hasil penelitian yang didapat 

menunjukan bahwa model kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar dan efektif digunakan untuk proses belajar siswa.  
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Penggunaan modul dikatakan efektif sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh Sunyoto tahun 2006 mengenai penggunaan modul dalam peningkatan hasil 

belajar diperoleh perbedaan yang signifikan, dimana rata-rata kelompok eksperimen 

lebih tinggi daripada kelompok kontrol.  

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data beserta pengamatan yang 

dilakukan, dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu maka peneliti 

menyimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul mampu meningkatkan hasil belajar dan lebih efektif digunakan 

daripada metode ceramah berbantuan modul pembelajaran, khususnya pada 

kompetensi dasar identifikasi sikap dan perilaku wirausaha pada proses belajar 

Kewirausahaan di SMK N 1 Batang, secara klasikal ketuntasan siswa mencapai 75% 

dan hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mulyasa (2010:99). 

Melihat hasil analisis dan pengujian data serta hasil penelitian terdahulu maka 

peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran berbeda dengan 

hasil belajar metode ceramah berbantuan modul pembelajaran dan terbukti bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

pembelajaran dan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran mampu 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan modul pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar.  

2. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul 

dapat membedakan nilai rata-rata hasil belajar. Nilai Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran dapat 

membedakan nilai rata-rata hasil belajar. Nilai rata-rata kelas eksperimen 

adalah 83,12 sedangkan untuk nilai rata-rata kelas kontrol adalah 79,32 

artinya bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi dari pada rata-rata 

nilai kelas kontrol. 

3. Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan modul pembelajaran lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran tanpa menggunakan metode pembelajaran STAD berbantuan 

modul pembelajaran pada hasil belajar kewirausahaan kompetensi dasar 

sikap dan perilaku wirausaha pada siswa kelas X PM SMK Negeri 1 Batang.  
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan yaitu: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan modul pembelajaran 

dapat meningkatkan dan menuntaskan hasil belajar siswa jika dibandingkan 

dengan yang tidak menggunakan metode kooperatif tipe STAD berbantuan 

modul pembelajaran, sehingga guru kewirausahaan SMK Negeri 1 Batang 

hendaknya dapat mengimplementasikan metode kooperatif tipe STAD 

berbantuan modul pembelajaran sebagai alternatif dalam pembelajaran 

kewirausahaan pada kompetensi dasar yang lain yang membutuhkan 

keterampilan dan analisis untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dapat digunakan oleh guru pada saat proses belajar 

mengajar. 

3. Guru disarankan lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran dan dalam 

mengembangkan bahan ajar.  
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Lampiran 1 

 
DAFTAR RESPONDEN UJI COBA  

SMK NEGERI 1 KANDEMAN BATANG 

No. 

Responden 

Nama Jenis Kelamin 

UC-1 Adam Bagus Kurniawan Laki- laki 

UC-2 Adi Arohman Laki- laki 

UC-3 Ahmad Nadheri Laki- laki 

UC-4 Amat Fauzi Laki- laki 

UC-5 Amat Saeful Laki- laki 

UC-6 Arlan Afandi Laki- laki 

UC-7 Aziz Hussein Laki- laki 

UC-8 Danang Hermanto Laki- laki 

UC-9 Denny Priyatno Laki- laki 

UC-10 Dwi Endar Diantra Laki- laki 

UC-11 Edi Sukirno  Laki- laki 

UC-12 Eko Bahtiar Laki- laki 

UC-13 Eko Prasetia Teguh Ariyanto Laki- laki 

UC-14 Faisal Amir Laki- laki 

UC-15 Fandi Agustiyarso Laki- laki 

UC-16 Hamid Nur Soleh Laki- laki 

UC-17 Iwan Santoso Laki- laki 

UC-18 Maisaroh Perempuan 

UC-19 Maliki Laki- laki 

UC-20 Misbakhul Munir Laki- laki 

UC-21 Muhamad Toha Laki- laki 

UC-22 Muhammad Harun Effendi Laki- laki 

UC-23 Muhlisin Laki- laki 

UC-24 Nana Dipo Setiawan Laki- laki 

UC-25 Noviyanto Laki- laki 

UC-26 Nur Rohman Laki- laki 

UC-27 Purwanto Laki- laki 

UC-28 Rizal Fatkhurohman Laki- laki 

UC-29 Rizki Stianto Sugandhi Laki- laki 

UC-30 Singgih Prasetya Laki- laki 

UC-31 Sunariyo Laki- laki 

UC-32 Sutrisno Laki- laki 

UC-33 Tahroni Laki- laki 

UC-34 Taufiq Salam Laki- laki 
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Lampiran 2 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Batang 
Mata Pelajaran : Kewirausahaan 

Kelas    : X 
Alokasi Waktu : 60 menit 

Jumlah soal  : 45 
 

Komp

etensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajara

n 

Indikator Aspek yang dinilai J

u

m

l

a

h

 

S

o

a

l 

C

1 

C

2 

C

3 

Mengi

dentifi
kasi 
sikap 

dan 
perilak
u 

wiraus
aha 

 Pengertian 

kewirausahaan. 

 Karakteristik 

wirausahawan 
yang meliputi: 
disiplin, 

komitmen 
tinggi, jujur, 

kreatif dan 
inovatif, 
mandiri dan 

realistis. 

 Cara 

mengidentifikas
i 10 kegagalan 

dan 
keberhasilan 
seseorang 

berdasarkan 
karakteristik 

wirausahawan. 

 Pengertian 

kewirausahaan, 
wirausaha, dan 
wirausahawan. 

 Disiplin, 
komitmen 

tinggi, kreatif 
dan inovatif, 

mandiri dan 
selalu bekerja 
dengan prestasi. 

 

 Keberhasilan 

dan kegagalan 
wirausahawan 
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sikap dan 

perilakunya. 
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Lampiran 3 

 

 

 

 

 

 

Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang ( X ) pada huruf 

a,b,c,atau d ! 

1. Sikap mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil 

karyanya, dalam arti dapat meningkatkan penghasilan disebut……  

a. Wirausaha 

b. Kewirausahaan 

c. Kewiraswastaan 

d. Kewiraan 

2. Mengacu kepada Inpres No. 4 Tahun 1995 tentang GNMMK (Gerakan Nasional 

Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan), maka definisi 

wirausahawan adalah…..  

a. Sikap mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil 

karyanya, dalam arti dapat meningkatkan penghasilan.  

b. Orang yang mampu melihat peluang, menilai kesempatan, mengorganisir 

sumbar daya, mengusahakan, dan berhasil.  

c. Kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif.  

d. Orang yang selalu tergantung kepada orang lain/pihak lain.  

3. Bila anda melakukan usaha dalam bidang usaha kontrakan atau sewa rumah, 

maka jenis usaha ini termasuk dalam ruang lingkup wirausaha di bidang…….  

a. Jasa 

b. Agraris 

SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Kewirausahaan 

Materi Pokok  : Sikap dan Perilaku Wirausahawan 

Guru/Peneliti  : Novita Maulidah 

Alokasi Waktu : 60 menit 
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c. Peternakan 

d. Perumahan 

4. Wirausahawan yang berusaha mengolah hasil perkebunan, misalnya kapas 

diubah menjadi benang, termasuk berusaha di lapangan usaha…..  

a. Perdagangan. 

b. Agraris. 

c. Industri dan kerajinan. 

d. Jasa. 

5. Istilah 10 D merupakan karakteristik wirausahawan yang dikemukakan…..  

a. Leland F. Hendie 

b. Jacob Satzky 

c. Bygrave 

d. B. N. Marbun 

6. Bygrave menguutarakan ada 10 karakteristik wirausahawan, yang disebut dengan 

istilah 10 D. Salah satu diantaranya adalah decivieness. Pengertian  decivieness 

dalam karakteristik wirausahawan adalah…..  

a. Seorang wirausaha adalah orang yang bebas dan tidak mau tergantung pada 

orang lain. 

b. Seorang wirausaha mempunyai keinginan terhadap masa depan pribadi dan 

bisnisnya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya.  

c. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada 

orang-orang kepercayaannya. 

d. Seorang wirausaha adalah seorang yang bekerja dengan cepat dan tepat 

dalam mengambil keputusan. 

7. Di bawah ini yang termasuk wirausahawan adalah……  

a. Bu Ani bekerja sebagai penjahit.  

b. Bu Dewi membuka usaha catering di rumahnya.  

c. Susi menjadi sekretaris di perusahaan swasta.  

d. Rina ikut bekerja kakaknya di Jakarta.  
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8. Pak Andi adalah seorang pengusaha meubel yang sukses. Karena keadaan 

ekonomi yang tidak stabil, maka usaha Pak Andi mengalami kemunduran. 

Sebagai seorang wirausaha, Pak Andi berusaha sekuat tenaga untuk 

menyelamatkan usahanya. Bahkan ketika keuangan perusahaan kritis, dia 

merelakan sebagian kekayaannya untuk menyelamatkan perusahaan. 

Karakteristik apakan yang ditunjukkan Pak Andi sebagai wirausaha dalam cerita 

di atas? 

a. Devotion 

b. Details 

c. Destiny 

d. Dedication 

9.  Apabila mengalami kegagalan, sikap apa yang seharusnya ditunjukkan oleh 

seorang wirausaha? 

a. Menyerah karena takut gagal lagi. 

b. Mencari usaha baru. 

c. Mau bekerja dari kegagalan dan berusaha bangkit lagi.  

d. Memikirkan penyebab kegagalan. 

10. Dua orang wirausaha mempunyai modal yang sama untuk mendirikan usaha. 

Wirausahawan A dan B sama-sama mendirikan usaha catering, dengan 

konsumen daerah kost mahasiswa atau karyawan. Karena usaha mereka telah 

berjalan lancar dan cukup mendapatkan keuntungan, maka wirausahawan A 

mengembangkan usaha catering untuk wilayah perkantoran dan melayani 

pesanan untuk berbagai macam acara. Sedangkan wirausahawan B masih belum 

berani mengembangkan usahanya karena ia takut mengalami kerugian. Dari 

kondisi di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa…….  

a. Wirausahawan A lebiih berani mengambil risiko daripada wirausahawan B.  

b. Wirausahawan A dan B mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. 

c. Wirausahawan A dan B berorientasi ke masa depan.  

d. Wirausahawan B akan mendapatkan keuntungan yang besar.  
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11. Menurut Wasty Sumanto, ciri-ciri manusia berkepribadian kuat adalah sebagai 

berikut, kecuali……… 

a. Sikap terhadap risiko. 

b. Memiliki moral yang tinggi. 

c. Sikap mental wirausaha. 

d. Kepekaan terhadap arti lingkungan. 

12. Di bawah ini yang menunjukkan bahwa wirausahawan memiliki karakteristik 

doers adalah………. 

a. Ani mempunyai visi yang tinggi dan mempunyai keinginan agar usahanya 

berhasil. 

b. Dalam bekerja, Pak Budi selalu bertindak cepat dan tidak pernah lambat.  

c. Beni selalu menindaklanjuti setiap keputusan yang diambil untuk usahanya.  

d. Arman tidak pernah mengenal lelah dalam menjalankan usahanya.  

13. Wirausahawan adalah seorang yang berprofesi di suatu bidang usaha untuk 

kehidupannya. Maksud dari seoranng wirausahawan yang sejati adalah….  

a. Orang yang dalam merintis usahanya tidak tergantunng pada orang lain.  

b. Orang yang mempunyai pendidikan di bidang wirausaha.  

c. Orang yang mengabdikan hidupnya pada orang lain.  

d. Orang yang belajar kesuksesan dari orang lain.  

14. Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang 

hendak dicapai. Hal ini disebut……  

a. Responbility 

b. Dream 

c. Devotion 

d. Destiny  

15. Ciri-ciri wirausaha adalah kepemimpinan, inovasi, cara mengambil keputusan, 

tanggung jawab terhadap perubahan, visi masa depan, dan sikap terhadap nasib. 

Ciri-ciri di atas adalah pendapat dari……  

a. Fadel Muhammad 
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b. Wasty Sumanto 

c. Mc. Celland 

d. Hanif Susanto 

16. Menurut Bygrave uang bukan tujuan seorang wirausahawan, tetapi uang 

dianggap sebagai……… 

a. Sasaran usahanya. 

b. Motivasi dalam berbisnis. 

c. Ukuran kesuksesan bisnisnya. 

d. Bayaran atas usaha yang dilakukan.  

17. Karakteristik wirausaha menurut Mc. Celland adalah sebagai berikut, ….. 

a. Keinginan untuk berprestasi.  

b. Sikap tanggap kepada perubahan. 

c. Keinginan untuk bertanggung jawab. 

d. Persepsi kepada kemungkinan hasil.  

18. Dalam berbisnis kita mendapatkan banyak pesaing. Kita dapat mengimbanginya 

dengan cara…… 

a. Menjelek-jelekkan pesaing. 

b. Mencari kelemahan pesaing. 

c. Membating harga barang semurah mungkin agar cepat laku. 

d. Menjadikan produk kita lebih baik dan lebih murah.  

19. Yang bukan merupakan manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari 

bisnis adalah……. 

a. Belajar mandiri. 

b. Mendapat risiko usaha. 

c. Memperoleh pengalaman hidup. 

d. Mendapatkan uang. 

20. Di bawah ini merupakan kepribadian baik yang dimiliki wirausahawan, 

kecuali………. 

a. Emosional 
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b. Tekun 

c. Ulet 

d. Pandai bergaul 

21. Toko “Anugerah” menjual barang elektronik. Saat ini ada konsumen yang ingin 

membeli televisi  model terbaru, sedangakan persediaan televisi model terbaru 

tinggal satu unit dan kondisinya cacat. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh 

pemilik toko sebagai wirausahawan yang baik adalah……  

a. Menawarkan televisi tersebut dengan harga yang murah.  

b. Menutupi kecacatan tersebut agar tetap laku.  

c. Tetap menawarkan televisi tersebut dengan sikap tidak mau tahu 

d. Menjelaskan hal yang sebenarnya kepada pelanggan dan menyarankan model 

televisi yang lain. 

22. Tamatan SMK diharapkan memiliki daya juang tinggi untuk memasuki dunia 

usaha dengan cara memiliki sifat……….  

a. Keberanian. 

b. Ilmu. 

c. Mudah putus asa. 

d. Sikap tidak tergantung pada orang lain.  

23. Apabila seorang wirausaha mengalami kegagalan, sikap apa yang seharusnya 

ditunjukkan oleh seorang wirausaha tersebut adalah………  

a. Menyerah karena takut gagal lagi.  

b. Mencari usaha baru. 

c. Mau bekerja dari kegagalan dan berusaha bengkit lagi. 

d. Memikirkan penyebab kegagalan. 

24. Sebagai seorang wiausaha, dalam menjalankan usahanya akan mendapatkan 

banyak pesaing. Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh wirausaha tersebut, jika 

mendapatkan banyak pesaing adalah……..  

a. Menjelek-jelekkan pesaing. 

b. Mencari kelemahan pesaing. 
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c. Membanting harga barang semurah mungkin agar cepat laku.  

d. Menjadikan produk kita lebih baik dan lebih murah.  

25. Sebagai seorang wirausahawan, Bu Dewi selalu tepat waktu dan tidak pernah 

telat ketika masuk kerja. Selain itu juga beliau bijaksana, tegas, dan mau 

menerima kritik dan saran dari karyawannya. Hal ini menunjukkan bahwa…..  

a. Bu Dewi dapat bertindak sebagai suri teladan bagi pegawainya.  

b. Bu Dewi takut apabila usahanya mengalami kegagalan.  

c. Bu Dewi selalu konsentrasi pada pekerjaan. 

d. Bu Dewi bersikap sok sebagai pemimpin.  

26. Untuk membina agar mempunyai keyakinan kuat atas kekuatan pribadi 

diperlukan hal-hal di bawah ini, kecuali…… 

a. Pengenalan diri sendiri 

b. Kepercayaan diri sendiri 

c. Pengenalan lingkungan 

d. Memahami kebutuhan hidup. 

27. Berikut ini adalah faktor- faktor yang terkait dengan komitmen tinggi, kecuali….. 

a. Konsisten. 

b. Tegas dan adil. 

c. Percaya diri. 

d. Dendam. 

28. Daya inisiatif yang mengarah pada kejujuran tidak dapat tumbuh pada diri 

seseorang jika ia memiliki salah satu sikap di bawah ini, kecuali…… 

a. Tertutup. 

b. Dapat memberi teladan. 

c. Cepat tanggap. 

d. Berperilaku kritis. 

29. Berperilaku jujur terhadap diri sendiri akan membuat pikiran tenang dan jernih. 

Hal ini akan membuat para wirausahawan……..  

a. Menjadi suri teladan bagi karyawan lain.  



153 

 

 
 

b. Dipercaya oleh semua kolega. 

c. Awal keberhasilan wirausahawan. 

d. Bisa menuangkan ide- ide serta rencana yang matang. 

30. Kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu disebut……..  

a. Kreativitas. 

b. Keterampilan. 

c. Imajinasi. 

d. Insting. 

31. Diantara tindakan di bawah ini yang merupakan hasil inovasi adalah……  

a. Pak Burhan menemukan harta karun.  

b. Rani membuat computer yang dapat memahami perasaan penggunanya.  

c. Sari membuat sebuah lukisan. 

d. Ibu menemukan jalan cepat untuk menuju ke kantor.  

32. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka daya kreativitas akan 

semakin…… 

a. Rendah. 

b. Sedang. 

c. Tinggi. 

d. Biasa. 

33. Perhatikan daftar hasil karya berikut : 

1) Mesin mobil    4) Handphone 

2) Sepatu Cibaduyut    5) Mesin uap 

3) Kain Songket    6) Wayang 

Karya yang merupakan hasil kreativitas dan inovasi bangsa Indonesia 

adalah…… 

a. 2, 3, 6 

b. 2, 4, 5 

c. 1, 2, 3 

d. 1, 3, 5 
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34. Orang yang tidak menggantungkan diri pada orang lain menunjukkan pribadi 

yang…… 

a. Ulet. 

b. Teladan. 

c. Rasional. 

d. Mandiri.  

35. Contoh sikap mandiri yang dimiliki seorang wirausaha adalah…..  

a. Meminta bantuan orang pintar ketika mengalami masalah keuangan. 

b. Berusaha untuk memecahkan masalah sendiri dengan pikiran jernih.  

c. Putus asa ketika menghadapi masalah.  

d. Menutup usaha karena takut mengalami kerugian yang besar.  

36. Pengaruh adanya kepercayaan terhadap diri sendiri dapat mengakibatkan hal-hal 

sebagai berikut, kecuali…… 

a. Optimisme. 

b. Cepat merasa puas. 

c. Kemandirian. 

d. Keberanian mengambik risiko. 

37. Berpikir sehat  sesuai dengan kenyataan yang ada disebut……  

a. Mandiri 

b. Jujur 

c. Realistis 

d. Komitmen tinggi 

38. Seorang wirausahawan yang realistis terhadap apa yang hendak dicapai 

berarti….. 

a. Bersikap jujur dan konsekuen. 

b. Jujur terhadap orang lain. 

c. Jujur terhadap diri sendiri.  

d. Jujur terhadap tujuan yang hendak dicapai.  

39. Kepekaan terhadap lingkungan mempunyai ciri sebagai berikut, kecuali…… 
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a. Pengenalan terhadap arti lingkungan. 

b. Mempunyai keinginan yang besar untuk menggali dan mendayagunakan 

sumber ekonomis di lingkungan setempat.  

c. Pandai dalam bergaul. 

d. Pandai menghargai dan memanfaatkan waktu.  

40. Kewirausahaan  

   

Komitmen tinggi 

 

Kepercayaan konsumen  

Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan skema di atas? 

a. Seorang wirausahawan pasti mempunyai komitmen tinggi sehingga 

konsumen akan percaya kepada mereka.  

b. Seorang wirausahawan pasti mempunyai komitmen tinggi dalam 

menjalankan usahanya akan menciptakan kepercayaan dari konsumen. 

c. Seorang wirausahawan akan mempunyai komitmen tinggi apabila sudah 

mendapatkan kepercayaan dari konsumen.  

d. Wirausahawan yang berhasil akan menumbuhkan komitmen tinggi bagi 

karyawan. 

41. Di bawah ini yang merupakan faktor- faktor yang menyebabkan kegagalan 

wirausaha, kecuali……. 

a. Tidak kompeten dalam manajerial.  

b. Kurang dapat mengendalikan keuangan.  

c. Mempunyai sikap inovatif.  

d. Tidak mempunyai sikap yang sungguh-sungguh dalam menjalankan 

usahanya. 

42. Bu Eki meminta murid-muridnya untuk membungkus kado dengan bentuk 

persegi. Dengan cepat semua murid mengerjakan, tetapi setelah dikumpulkan 

kado milik Yanuar bentuknya berbeda dengan bentuk kado teman-temannya. 
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Bungkusnya lebih menarik tidak berbentuk persegi melainkan dengan bentuk lain 

yang dengan hiasan dari sisa kertas kado. Hal ini menunjukkan bahwa Yanuar 

mempunyai sikap……  

a. Mandiri 

b. Kreatif 

c. Jujur 

d. Tidak patuh dengan perintah gurunya.  

43. Dibawah ini sifat yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha kecuali…. 

a. Percaya diri 

b. Pesimis 

c. Tanggung jawab 

d. Jujur 

44. Salah satu faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha 

barunya yaitu…….  

a. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. 

b. Rasa percaya diri yang tinggi.  

c. Dapat memanfaatkan waktu dan peluang yang ada.  

d. Selalu menerima kritik dan saran dari orang lain.  

45. Sikap mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil 

karyanya, dalam arti dapat meningkatkan penghasilan disebut……  

a. Wirausaha 

b. Kewirausahaan 

c. Kewiraswastaan 

d. Kewiraan 
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JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

1. B   16. B    31. B  

2. A   17. D   32. C 

3. D   18. D   33. A 

4. B   19. D   34. D 

5. C   20. A   35. B 

6. A   21. D   36. B 

7. B   22. A   37. C 

8. C   23. C    38. A 

9. C   24. D   39. B 

10. A   25. A   40. B 

11. D   26. C   41. C 

12. B   27. D   42. B 

13. A   28. A   43. B 

14. D   29. B    44. A 

15. A   30. A   45. B 
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Lampiran 9 

DAFTAR NILAI UAN SISWA KELAS X PEMASARAN 1 

No. Nama NEM Jenis 

Kelamin 

1. Amalia Wahyu 
Windayani 

30,30 Perempuan 

2. Andan Andriyani 24,05 Perempuan 

3. Anifa  25,75 Perempuan 

4. Anil Kholiah 26,85 Perempuan 

5. Aprillia Putri 24,65 Perempuan 

6. Ayu Agustin 25,90 Perempuan 

7. Dayu Yulistyar 28,55 Perempuan 

8. Devita Fitria 30,30 Perempuan 

9. Dian Prahastiwi 26,50 Perempuan 

10. Dwi Wulan Pangestutik 25,10 Perempuan 

11. Dyah Ayu Safitri 26,45 Perempuan 

12. Evie Septianingrum 32,05 Perempuan 

13. Erlita Arvitriani 26,85 Perempuan 

14. Fiktoriyah  24,25 Perempuan 

15. Hinori Meilani 32,45 Perempuan 

16. Indrika Oktavia 29,75 Perempuan 

17. Isah Putri 32,20 Perempuan 

18. Kiryanti  32,65 Perempuan 

19. Lilian Putri Mareta 28,20 Perempuan 

20. Lilik Karomah 31,40 Perempuan 

21. Lutfiana  33,20 Perempuan 

22. Madia Mira Shafira 28,20 Perempuan 

23. Marista Kristiowati 29,95 Perempuan 

24. Nur Septin Andriani 30,45 Perempuan 

25. Nurul Hidayah 27,85 Perempuan 

26. Siska Apriani 28,45 Perempuan 

27. Shinta Frenia 28,35 Perempuan 

28. Sulvi Amalia 32,90 Perempuan 

29. Susi Elawati 28,20 Perempuan 

30. Tedi Kurniawan 25,00 Laki-Laki 

31. Urip Wahyuningsih 27,35 Perempuan 

32. Wulan Asih Julaikha 33,40 Perempuan 

33. Zulfa Rusmalia 31,80 Perempuan 
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Lampiran 10 

DAFTAR NEM SISWA KELAS X PEMASARAN 2 

No. Nama NEM Jenis 

Kelamin 

1. Ananda Atita Wulandari 34,50 Perempuan 

2. Andani Martika. P 27,90 Perempuan 

3. Aisah Nurul. I 33,85 Perempuan 

4. Aisyah Putri 31,85 Perempuan 

5. Anis Fulansari 24,75 Perempuan 

6. Apreliana Dian. L 34,30 Perempuan 

7. Cici Wulandari 32,45 Perempuan 

8. Dina A’yunina 32,15 Perempuan 

9. Dita Ayu. C 32,10 Perempuan 

10. Fitri Arnis Za 28,50 Perempuan 

11. Harini  30,95 Perempuan 

12. Heni Noviana 30,10 Perempuan 

13. Intan Aprilia 29,25 Perempuan 

14. Julianingsih  33,50 Perempuan 

15. Mafsu Maghfiroh 30,45 Perempuan 

16. Meida Khoirini 33,30 Perempuan 

17. Meylanova  28,30 Perempuan 

18. No’imah 32,25 Perempuan 

19. Novi Andri Yani 26,50 Perempuan 

20. Nur Azizah 34,60 Perempuan 

21. Nurahmawati Amalia 26,20 Perempuan 

22. Purboningsih  33,00 Perempuan 

23. Rezza Fauziyah 29,50 Perempuan 

24. Ria Riznawati 25,10 Perempuan 

25. Rizki Citra Maulia 
Bahtera 

30,40 Perempuan 

26. Sita Okta Viani 30,25 Perempuan 

27. Siti Fatma Wati 32,20 Perempuan 

28. Tika Febriyanti 28,50 Perempuan 

29. Tri Daul Baidah 28,95 Perempuan 

30. Wahyutri Fuji. H 26,25 Perempuan  

31. Yasmira Nia Aghata 28,75 Perempuan 

32. Yesi Laela Sari 29,25 Perempuan 

33. Yogi Indah Pratiwi 29,05 Perempuan 
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Lampiran 11 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN (X PM 1) 

No. Nama 
Jenis Kelamin Kode 

Siswa 

1. 
Amalia Wahyu 

Windayani 

Perempuan 

E-1 

2. Andan Andriyani Perempuan E-2 

3. Anifa  Perempuan E-3 

4. Anil Kholiah Perempuan E-4 

5. Aprillia Putri Perempuan E-5 

6. Ayu Agustin Perempuan E-6 

7. Dayu Yulistyar Perempuan E-7 

8. Devita Fitria Perempuan E-8 

9. Dian Prahastiwi Perempuan E-9 

10. 
Dwi Wulan 

Pangestutik 

Perempuan 

E-10 

11. Dyah Ayu Safitri Perempuan E-11 

12. Evie Septianingrum Perempuan E-12 

13. Erlita Arvitriani Perempuan E-13 

14. Fiktoriyah  Perempuan E-14 

15. Hinori Meilani Perempuan E-15 

16. Indrika Oktavia Perempuan E-16 

17. Isah Putri Perempuan E-17 

18. Kiryanti  Perempuan E-18 

19. Lilian Putri Mareta Perempuan E-19 

20. Lilik Karomah Perempuan E-20 

21. Lutfiana  Perempuan E-21 

22. Madia Mira Shafira Perempuan E-22 

23. Marista Kristiowati Perempuan E-23 

24. Nur Septin Andriani Perempuan E-24 

25. Nurul Hidayah Perempuan E-25 

26. Siska Apriani Perempuan E-26 

27. Shinta Frenia Perempuan E-27 

28. Sulvi Amalia Perempuan E-28 

29. Susi Elawati Perempuan E-29 

30. Tedi Kurniawan Laki-Laki E-30 

31. Urip Wahyuningsih Perempuan E-31 

32. Wulan Asih Julaikha Perempuan E-32 

33. Zulfa Rusmalia Perempuan E-33 
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Lampiran 12 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL (X PM 2) 

No. Nama 
Jenis Kelamin Kode 

Siswa 

1. 
Ananda Atita 

Wulandari 

Perempuan 

K-1 

2. Andani Martika. P Perempuan K-2 

3. Aisah Nurul. I Perempuan K-3 

4. Aisyah Putri Perempuan K-4 

5. Anis Fulansari Perempuan K-5 

6. Apreliana Dian. L Perempuan K-6 

7. Cici Wulandari Perempuan K-7 

8. Dina A’yunina Perempuan K-8 

9. Dita Ayu. C Perempuan K-9 

10. Fitri Arnis Za Perempuan K-10 

11. Harini  Perempuan K-11 

12. Heni Noviana Perempuan K-12 

13. Intan Aprilia Perempuan K-13 

14. Julianingsih  Perempuan K-14 

15. Mafsu Maghfiroh Perempuan K-15 

16. Meida Khoirini Perempuan K-16 

17. Meylanova  Perempuan K-17 

18. No’imah Perempuan K-18 

19. Novi Andri Yani Perempuan K-19 

20. Nur Azizah Perempuan K-20 

21. Nurahmawati Amalia Perempuan K-21 

22. Purboningsih  Perempuan K-22 

23. Rezza Fauziyah Perempuan K-23 

24. Ria Riznawati Perempuan K-24 

25. 
Rizki Citra Maulia 
Bahtera 

Perempuan 

K-25 

26. Sita Okta Viani Perempuan K-26 

27. Siti Fatma Wati Perempuan K-27 

28. Tika Febriyanti Perempuan K-28 

29. Tri Daul Baidah Perempuan K-29 

30. Wahyutri Fuji. H Perempuan K-30 

31. Yasmira Nia Aghata Perempuan K-31 

32. Yesi Laela Sari Perempuan K-32 

33. Yogi Indah Pratiwi Perempuan K-33 
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Lampiran 13 

SOAL PRE-TEST dan POST-TEST 

Mata pelajaran : Kewirausahaan 

Program keahlian : Pemasaran 
Nama sekolah  : SMK Negeri 1 Batang 

Materi pokok  : Identifikasi Sikap dan Perilaku Wirausaha 
Kelas / semester : X / 1 
Alokasi waktu  : 45 menit 

Tipe    : Test obyektif  
 

Petunjuk Umum: 

1. Tulislah nama, kelas, nomer presensi anda pada lembar jawaban yang tersedia. 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan. 

3. Periksalah kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

Petunjuk Khusus: 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada pilihan a, b, c, atau d pada lembar jawaban.  

2. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, maka dapat memberikan tanda = pada 

jawaban tersebut, dan Anda dapat memilih jawaban yang lain sesuai dengan 

keinginan Anda. 

3. Telitilah terlebih dahulu sebelum lembar soal beserta lembar jawaban diserahkan 

kepada pengawas. 

 

 

 

Selamat Mengerjakan  
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1. Sikap mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil 

karyanya, dalam arti dapat meningkatkan penghasilan disebut……  

a. Wirausaha 

b. Kewirausahaan 

c. Kewiraswastaan 

d. Kewiraan 

2. Mengacu kepada Inpres No. 4 Tahun 1995 tentang GNMMK (Gerakan Nasional 

Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan), maka definisi 

wirausahawan adalah…..  

a. Sikap mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil 

karyanya, dalam arti dapat meningkatkan penghasilan. 

b. Orang yang mampu melihat peluang, menilai kesempatan, mengorganisir 

sumbar daya, mengusahakan, dan berhasil.  

c. Kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif.  

d. Orang yang selalu tergantung kepada orang lain/pihak lain.  

3. Bila anda melakukan usaha dalam bidang usaha kontrakan atau sewa rumah, 

maka jenis usaha ini termasuk dalam ruang lingkup wirausaha di bidang…….  

a. Jasa 

b. Agraris 

c. Peternakan 

d. Perumahan 

4. Wirausahawan yang berusaha mengolah hasil perkebunan, misalnya kapas 

diubah menjadi benang, termasuk berusaha di lapangan usaha…..  

a. Perdagangan. 

b. Agraris. 

c. Industri dan kerajinan. 

d. Jasa. 

5. Istilah 10 D merupakan karakteristik wirausahawan yang dikemukakan…..  

a. Leland F. Hendie 
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b. Jacob Satzky 

c. Bygrave 

d. B. N. Marbun 

6. Di bawah ini yang termasuk wirausahawan adalah……  

a. Bu Ani bekerja sebagai penjahit.  

b. Bu Dewi membuka usaha catering di rumahnya.  

c. Susi menjadi sekretaris di perusahaan swasta.  

d. Rina ikut bekerja kakaknya di Jakarta.  

7. Pak Andi adalah seorang pengusaha meubel yang sukses. Karena keadaan 

ekonomi yang tidak stabil, maka usaha Pak Andi mengalami kemunduran. 

Sebagai seorang wirausaha, Pak Andi berusaha sekuat tenaga untuk 

menyelamatkan usahanya. Bahkan ketika keuangan perusahaan kritis, dia 

merelakan sebagian kekayaannya untuk menyelamatkan perusahaan. 

Karakteristik apakah yang ditunjukkan Pak Andi sebagai wirausaha dalam cerita 

di atas? 

a. Devotion (mencintai pekerjaan dan hasil karyanya).  

b. Details (memperhatikan faktor- faktor kritis secara rinci).  

c. Destiny (bertanggung jawab kepada nasib dan tujuan yang akan dicapai). 

d. Dedication (berdedikasi tinggi terhadap usahanya).  

8.  Apabila mengalami kegagalan, sikap apa yang seharusnya ditunjukkan oleh 

seorang wirausaha yaitu…….  

a. Menyerah karena takut gagal lagi.  

b. Mencari usaha baru. 

c. Mau bekerja dari kegagalan dan berusaha bangkit lagi. 

d. Memikirkan penyebab kegagalan. 

9. Dua orang wirausaha mempunyai modal yang sama untuk mendirikan usaha. 

Wirausahawan A dan B sama-sama mendirikan usaha catering, dengan 

konsumen daerah kost mahasiswa maupun karyawan. Karena usaha mereka telah 

berjalan lancar dan cukup mendapatkan keuntungan, maka wirausahawan A 
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mengembangkan usaha catering untuk wilayah perkantoran dan melayani 

pesanan untuk berbagai macam acara. Sedangkan wirausahawan B masih belum 

berani mengembangkan usahanya karena ia takut mengalami kerugian. Dari 

kondisi di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa…….  

a. Wirausahawan A lebiih berani mengambil risiko daripada wirausahawan B.  

b. Wirausahawan A dan B mempunyai kepercayaan diri yang tinggi.  

c. Wirausahawan A dan B berorientasi ke masa depan. 

d. Wirausahawan B akan mendapatkan keuntungan yang besar.  

10. Menurut Wasty Sumanto, ciri-ciri manusia berkepribadian kuat adalah sebagai 

berikut, kecuali……… 

a. Sikap terhadap risiko. 

b. Memiliki moral yang tinggi. 

c. Sikap mental wirausaha. 

d. Mudah menyerah. 

11. Di bawah ini contoh yang menunjukkan bahwa wirausahawan memiliki 

karakteristik doers (tidak menunda kesempatan) adalah………. 

a. Ani mempunyai visi yang tinggi dan mempunyai keinginan agar usahanya 

berhasil. 

b. Dalam bekerja, Pak Budi selalu bertindak cepat dan tidak pernah lambat. 

c. Beni selalu menindaklanjuti setiap keputusan yang diambil untuk usahanya.  

d. Arman tidak pernah mengenal lelah dalam menjalankan usahanya.  

12. Wirausahawan adalah seorang yang berprofesi di suatu bidang usaha untuk 

kehidupannya. Maksud dari seoranng wirausahawan yang sejati adalah….  

a. Orang yang mempunyai pendidikan di bidang wirausaha.  

b. Orang yang mengabdikan hidupnya pada orang lain.  

c. Orang yang dalam merintis usahanya tidak tergantung pada orang lain. 

d. Orang yang belajar kesuksesan dari orang lain.  
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13. Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang 

hendak dicapai. Hal ini disebut……  

a. Responbility  

b. Dream 

c. Devotion 

d. Destiny  

14. Ciri-ciri wirausaha adalah kepemimpinan, inovasi, cara mengambil keputusan, 

tanggung jawab terhadap perubahan, visi masa depan, dan sikap terhadap nasib. 

Ciri-ciri di atas adalah pendapat dari……  

a. Fadel Muhammad 

b. Wasty Sumanto 

c. Mc. Celland 

d. Hanif Susanto 

15. Menurut Bygrave uang bukan tujuan seorang wirausahawan, tetapi uang 

dianggap sebagai……… 

a. Sasaran usahanya. 

b. Ukuran kesuksesan bisnisnya. 

c. Motivasi dalam berbisnis. 

d. Bayaran atas usaha yang dilakukan.  

16. Karakteristik wirausaha menurut Mc. Celland adalah sebagai berikut kecuali….. 

a. Keinginan untuk berprestasi.  

b. Sikap tanggap kepada perubahan. 

c. Keinginan untuk bertanggung jawab. 

d. Selalu menunda pekerjaan dan tidak suka kepada tantangan. 

17. Dalam berbisnis kita mendapatkan banyak pesaing. Kita dapat mengimbanginya 

dengan cara…… 

a. Menjelek-jelekkan pesaing. 

b. Mencari kelemahan pesaing. 

c. Membating harga barang semurah mungkin agar cepat laku.  
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d. Menjadikan produk kita lebih baik dan lebih murah.  

18. Di bawah ini merupakan kepribadian baik yang dimiliki wirausahawan, 

kecuali………. 

a. Emosional 

b. Tekun 

c. Ulet 

d. Pandai bergaul 

19. Toko “Anugerah” menjual barang elektronik. Saat ini ada konsumen yang ingin 

membeli televisi model terbaru, sedangkan persediaan televisi model terbaru 

tinggal satu unit dan kondisinya cacat. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh 

pemilik toko sebagai wirausahawan yang baik adalah……  

a. Menawarkan televisi tersebut dengan harga yang murah.  

b. Menutupi kecacatan tersebut agar tetap laku. 

c. Tetap menawarkan televisi tersebut dengan sikap tidak mau tahu 

d. Menjelaskan hal yang sebenarnya kepada pelanggan dan menyarankan model 

televisi yang lain. 

20. Tamatan SMK diharapkan memiliki daya juang tinggi untuk memasuki dunia 

usaha dengan cara memiliki sifat……….  

a. Keberanian. 

b. Ilmu. 

c. Mudah putus asa. 

d. Sikap tidak tergantung pada orang lain.  

21. Faktor tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat 

mengendalikan keuangan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan 

wirausaha gagal. Faktor diatas dikemukakan oleh…  

a. Zimmerer  

b. Munawir Yusuf. 

c. Murphy dan Peek. 

d. Maslow. 
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22. Kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan merupakan watak dari 

seorang wirausaha yang mempunyai ciri-ciri dan bersifat……  

a.  Kepemimpinan. 

b. Berorientasi kepada tugas dan hasil. 

c. Pengambil risiko. 

d. Percaya diri. 

 

23. Sebagai seorang wirausahawan, Bu Dewi selalu tepat waktu dan tidak pernah 

telat ketika masuk kerja. Selain itu juga beliau bijaksana, tegas, dan mau 

menerima kritik dan saran dari karyawannya. Hal ini menunjukkan bahwa…..  

a. Bu Dewi takut apabila usahanya mengalami kegagalan.  

b. Bu Dewi selalu konsentrasi pada pekerjaan.  

c. Bu Dewi bersikap sok sebagai pemimpin.  

d. Bu Dewi dapat bertindak sebagai suri teladan bagi pegawainya.  

24. Berikut ini adalah faktor- faktor yang terkait dengan komitmen tinggi, kecuali….. 

a. Konsisten. 

b. Tegas dan adil. 

c. Percaya diri. 

d. Dendam. 

25. Daya inisiatif yang mengarah pada kejujuran tidak dapat tumbuh pada diri 

seseorang jika ia memiliki salah satu sikap di bawah ini, kecuali…… 

a. Tertutup. 

b. Dapat memberi teladan. 

c. Cepat tanggap. 

d. Berperilaku kritis. 

26. Berperilaku jujur terhadap diri sendiri akan membuat pikiran tenang dan jernih. 

Hal ini akan membuat para wirausahawan……..  

a. Menjadi suri teladan bagi karyawan lain.  

b. Dipercaya oleh semua kolega. 
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c. Awal keberhasilan wirausahawan. 

d. Bisa menuangkan ide- ide serta rencana yang matang. 

27. Diantara tindakan di bawah ini yang merupakan hasil inovasi adalah……  

a. Pak Burhan menemukan harta karun.  

b. Rani membuat komputer yang dapat memahami perasaan penggunanya.  

c. Sari membuat sebuah lukisan. 

d. Ibu menemukan jalan cepat untuk menuju ke kantor.  

28. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka daya kreativitas akan 

semakin…… 

a. Rendah. 

b. Sedang. 

c. Tinggi. 

d. Biasa. 

29. Perhatikan daftar hasil karya berikut : 

1) Mesin mobil    4) Handphone 

2) Sepatu Cibaduyut    5) Mesin uap 

3) Kain Songket    6) Wayang 

Karya yang merupakan hasil kreativitas dan inovasi bangsa Indonesia 

adalah…… 

a. 2, 3, 6 

b. 2, 4, 5 

c. 1, 2, 3 

d. 1, 3, 5 

30. Orang yang tidak menggantungkan diri pada orang lain menunjukkan pribadi 

yang…… 

a. Ulet. 

b. Teladan. 

c. Rasional. 

d. Mandiri.  
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31. Contoh sikap mandiri yang dimiliki seorang wirausaha adalah…..  

a. Meminta bantuan orang pintar ketika mengalami masalah keuangan.  

b. Berusaha untuk memecahkan masalah sendiri dengan pikiran jernih.  

c. Putus asa ketika menghadapi masalah.  

d. Menutup usaha karena takut mengalami kerugian yang besar.  

32. Pengaruh adanya kepercayaan terhadap diri sendiri dapat mengakibatkan hal-hal 

sebagai berikut, kecuali…… 

a. Optimisme. 

b. Cepat merasa puas. 

c. Kemandirian. 

d. Keberanian mengambik risiko. 

33. Berpikir sehat  sesuai dengan kenyataan yang ada disebut…… 

a. Mandiri 

b. Jujur 

c. Realistis 

d. Komitmen tinggi 

34. Seorang wirausahawan yang realistis terhadap apa yang hendak dicapai 

berarti….. 

a. Bersikap jujur dan konsekuen. 

b. Jujur terhadap orang lain. 

c. Jujur terhadap diri sendiri.  

d. Jujur terhadap tujuan yang hendak dicapai. 

35. Kepekaan terhadap lingkungan mempunyai ciri sebagai berikut, kecuali…… 

a. Pengenalan terhadap arti lingkungan.  

b. Mempunyai keinginan yang besar untuk menggali dan mendayagunakan 

sumber ekonomis di lingkungan setempat.  

c. Pandai dalam bergaul. 

d. Pandai menghargai dan memanfaatkan waktu. 
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36. Di bawah ini yang merupakan faktor- faktor yang menyebabkan kegagalan 

wirausaha, kecuali……. 

a. Tidak kompeten dalam manajerial.  

b. Kurang dapat mengendalikan keuangan.  

c. Mempunyai sikap inovatif.  

d. Tidak mempunyai sikap yang sungguh-sungguh dalam menjalankan 

usahanya. 

37. Bu Eki meminta murid-muridnya untuk membungkus kado dengan bentuk 

persegi. Dengan cepat semua murid mengerjakan, tetapi setelah dikumpulkan 

kado milik Yanuar bentuknya berbeda dengan bentuk kado teman-temannya. 

Bungkusnya lebih menarik tidak berbentuk persegi melainkan dengan bentuk lain 

yang dengan hiasan dari sisa kertas kado. Hal ini menunjukkan bahwa Yanuar 

mempunyai sikap……  

a. Mandiri 

b. Kreatif 

c. Jujur 

d. Tidak patuh dengan perintah gurunya.  

38. Dibawah ini sifat yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha kecuali…. 

a. Percaya diri 

b. Pesimis 

c. Tanggung jawab 

d. Jujur 

39. Salah satu faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha 

barunya yaitu…….  

a. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. 

b. Rasa percaya diri yang tinggi.  

c. Dapat memanfaatkan waktu dan peluang yang ada.  

d. Selalu menerima kritik dan saran dari orang lain.  
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40. Dibawah ini yang bukan merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari 

mempelajari bisnis adalah…….  

a. Belajar mandiri. 

b. Dapat mengambil keputusan. 

c. Memperoleh pengalaman hidup. 

d. Tergantung kepada orang lain. 
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JAWABAN SOAL 

 

1. B   16. D    31. B  

2. A   17. D   32. B 

3. D   18. A   33. C 

4. C   19. D   34. D 

5. C   20. A   35. B 

6. B   21. A   36. C 

7. C   22. C   37. B 

8. C   23. D    38. B 

9. A   24. D   39. A 

10. D   25. A   40. D 

11. B   26. B    

12. C   27. B    

13. D   28. C    

14. A   29. A     

15. C   30. D    
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Lampiran 14 

Daftar Nilai Pre Test dan Post Test Siswa Kelas Eksperimen 

 

No. Nama Pre 

test 

Keterangan Post 

test 

Keterangan  

1. Amalia Wahyu W 85 Tuntas 97,5 Tuntas 

2. Andan Andriyani 62,5 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

3. Anifa  70 Tidak Tuntas 82,5 Tuntas 

4. Anil Kholiah 72,5 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

5. Aprillia Putri 65 Tidak Tuntas 82,5 Tuntas 

6. Ayu Agustin 65 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

7. Dayu Yulistyar 55 Tidak Tuntas 87,5 Tuntas 

8. Devita Fitria 72,5 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

9. Dian Prahastiwi 62,5 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

10. Dwi Wulan P 80 Tuntas 87,5 Tuntas 

11. Dyah Ayu Safitri 72,5 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

12. Evie Septianingrum 77,5 Tuntas 82,5 Tuntas 

13. Erlita Arvitriani 70 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

14. Fiktoriyah  80 Tuntas 90 Tuntas 

15. Hinori Meilani 62,5 Tidak Tuntas 82,5 Tuntas 

16. Indrika Oktavia 80 Tuntas 82,5 Tuntas 

17. Isah Putri 82,5 Tuntas 92,5 Tuntas 

18. Kiryanti  62,5 Tuntas 77,5 Tuntas 

19. Lilian Putri Mareta 65 Tidak Tuntas 72,5 Tidak Tuntas 

20. Lilik Karomah 72,5 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

21. Lutfiana  67,5 Tidak Tuntas 67,5 Tidak Tuntas 

22. Madia Mira Shafira 65 Tidak Tuntas 85 Tuntas 

23. Marista Kristiowati 75 Tidak Tuntas 87,5 Tuntas 

24. Nur Septin Andriani 62,5 Tidak Tuntas 72,5 Tidak Tuntas 

25. Nurul Hidayah 80 Tuntas 80 Tuntas 

26. Siska Apriani 70 Tidak Tuntas  92,5 Tuntas  

27. Shinta Frenia 75 Tidak Tuntas 82,5 Tuntas  

28. Sulvi Amalia 70 Tidak Tuntas 82,5 Tuntas  

29. Susi Elawati 75 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

30. Tedi Kurniawan 90 Tuntas  97,5 Tuntas  

31. Urip Wahyuningsih 82,5 Tuntas 90 Tuntas  

32. Wulan Asih Julaikha 75 Tidak Tuntas  92,5 Tuntas  

33. Zulfa Rusmalia 77,5 Tuntas 87,5 Tuntas 
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Lampiran 15 

Daftar Nilai Pre Test dan Post Test Siswa Kelas Kontrol 

 

No. Nama Pre 

test 

Keterangan Post 

test 

Keterangan  

1. Ananda Atita W 70 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

2. Andani Martika. P 50 Tidak Tuntas 67,5 Tidak Tuntas 

3. Aisah Nurul. I 65 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 

4. Aisyah Putri 65 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

5. Anis Fulansari 70 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

6. Apreliana Dian. L 90 Tuntas 95 Tuntas 

7. Cici Wulandari 65 Tidak Tuntas 70 Tuntas 

8. Dina A’yunina 65 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

9. Dita Ayu. C 75 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

10. Fitri Arnis Za 75 Tidak Tuntas 82,5 Tuntas 

11. Harini  75 Tidak Tuntas 72,5 Tidak Tuntas 

12. Heni Noviana 75 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

13. Intan Aprilia 80 Tuntas 80 Tuntas 

14. Julianingsih  72,5 Tidak Tuntas 82,5 Tuntas 

15. Mafsu Maghfiroh 80 Tuntas 90 Tuntas 

16. Meida Khoirini 70 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

17. Meylanova  77,5 Tuntas 87,5 Tuntas 

18. No’imah 90 Tuntas 90 Tuntas 

19. Novi Andri Yani 75 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

20. Nur Azizah 80 Tuntas 80 Tuntas 

21. Nurahmawati Amalia 77,5 Tuntas 82,5 Tuntas 

22. Purboningsih  77,5 Tuntas 82,5 Tuntas 

23. Rezza Fauziyah 67,5 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

24. Ria Riznawati 70 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

25. Rizki Citra Maulia B 72,5 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas 

26. Sita Okta Viani 82,5 Tuntas  82,5 Tuntas  

27. Siti Fatma Wati 77,5 Tuntas  80 Tuntas  

28. Tika Febriyanti 70 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas  

29. Tri Daul Baidah 67,5 Tidak Tuntas 72,5 Tidak Tuntas 

30. Wahyutri Fuji. H 77,5 Tuntas  80 Tuntas  

31. Yasmira Nia Aghata 70 Tidak Tuntas 77,5 Tuntas  

32. Yesi Laela Sari 77,5 Tuntas  80 Tuntas  

33. Yogi Indah Pratiwi 70 Tidak Tuntas 72,5 Tidak Tuntas 
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Lampiran 16 

DAFTAR KELOMPOK STAD 

Kelompok  Nama Anggota  

 

A 

Amalia W 

Anifa  

Ayu A 

Dayu  F 

 

B 

Anil K 

Aprillia P 

Dian  P 

Dwi W P 

 

C 

Devita F 

Evie S 

Fiktoriyah  

Lilian P M 

 

D 

Erlita. A 

Hinori M 

Indrika O 

Lilik K 

 

E 

Kiryanti  

Lutfiana 

Marista. K 

Urip. W 

 

F 

Madia. M 

Siska. A 

Susi. E. W 

Zulfa. R 

 

G 

Nur. S. A 

Shinta. F 

Sulvi. A 

Wulan. A. 

 

H 

Andan. A 

Dyah Ayu 

Isah Putri 

Nurul. H 

Tedi. K 

 

 

 

 

 



177 

 

 
 

Lampiran 18 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan   : SMK 

Mata Pelajaran  : Kewirausahaan 

Kelas/Semester  : X/I 

Sekolah   : SMK Negeri 1 Batang 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahawan 

II. Kompetensi Dasar 

Identifikasi sikap dan perilaku wirausahawan 

III. Indikator  

1. Siswa dapat memahami pengertian karakteristik wirausahawan.  

2. Siswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam karakteristik 

wirausaahawan menurut para ahli.  

3. Siswa dapat menemukan contoh wirausahawan di lingkungan sekitar 

serta dapat menganalisis karakteristik apa saja yang dimilikinya.  

IV. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model   : Kooperatif tipe STAD 

Metode Pembelajaran : ceramah, Tanya jawab, diskusi, latihan soal. 
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V. Kegiatan Belajar Mengajar 

I. Kegiatan Awal 

d) Tahap Penyajian Materi 

1) Pendahuluan  

Dalam pendahuluan guru menekankan pada apa yang akan dipelajari 

peserta didik dan mengapa itu penting. Hal ini dilaksanakan untuk memotivasi 

siswa dalam mempelajari konsep yang telah diajarkan.  

 

2) Pengembangan  

a) Menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai  

b) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah 

memahami makna dan bukan hafalan.  

c) Memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut 

benar atau salah.  

d) Beralih pada konsep yang lain jika siswa menguasai pokok 

masalahnya.  

 

3) Praktek Terkendali  

a) Menyuruh siswa mengerjakan soal atau pertanyaan yang diberikan.  

b) Memanggil peserta didik secara acak untuk menyelesaikan soal.  

c) Memberikan tugas.  

 

II. Kegiatan Inti 

e) Tahap Pembelajaran STAD 

ELABORASI: 

a. Guru meminta siswa membentuk kelompok.  
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b. Guru memberikan soal / masalah untuk dikerjakan secara 

kelompok. 

c. Guru meminta siswa untk mempresentasikan hasil diskusinya.  

PENJELASAN LANGKAH  STAD: 

1) Presentasi Kelas 

Presentasi kelas dapat dilakukan melalui pengajaran secara langsung 

stau pengajaran diskusi dengan guru, tetapi bisa juga presentasi menggunakan 

audio visual. Prasentasi kelas dalam STAD berbeda dengan pengajaran pada 

umumnya karena dalam STAD hanya ditekankan pada hal-hal pokok saja. 

Kemudian siswa harus mendalaminya melalui pembelajaran dalam kelompok. 

Dengan demikian, siswa dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam 

memperhatikan materi yang diberikan oleh guru dalam presentasi kelas karena 

hal tersebut juga akan membantu mereka dalam mengerjakan kuis yang 

nantinya juga akan mempengaruhi skor dari tim mereka.  

2) Tim Kelompok 

Tim atau kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang siswa mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen, baik dalam penguasaan 

materi, jenis kelamin, maupun suku. Fungsi utama dari tim adalah 

memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai materi yang diberikan 

dan juga untuk mempersiapkan anggota tim dalam menghadapi kuis, sehingga 

semua anggota tim dapat mengerjakan dengan baik. Setelah guru 

mempresentasikan materi, anggota tim secara bersama-sama mempelajari 

lembar kerja atau materi lain yang diberikan guru. Dalam hal ini siswa 

mendiskusikan masalah atau kesulitan yang ada, membandingkan jawaban 

dari masing-masing anggota tim dan membetulkan kesalahan konsep dari 

anggota tim. Tim merupakan hal penting yang harus ditonjolkan dalam 

STAD. Dalam setiap langkah, titik beratnya terletak pada ingatan anggota tim 
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agar bisa bekerja yang terbaik demi timnya dan cara terbaik dalam tim adalah 

bekerja sama dengan baik.  

EKSPLORASI: 

3) Kuis  

Setelah satu atau dua kali pertemuan guru mempresentasikan materi di 

kelas dan setelah satu atau dua kali tim melakukan latihan dalam 

kelompoknya, siswa diberi kuis secara individual. Jadi setiap siswa 

bertanggung jawab secara individu dalam menguasai materi pelajaran yang 

diberikan. Hasil selanjutnya adalah diberi skor. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pemahaman materi setiap individu.  

KONFIRMASI: 

4) Skor Pengembangan Individu 

Pemberian nilai pada setiap siswa jika mereka sudah mengerjakan 

tugas dengan baik. Setiap siswa diberi skor berasal dari rata-rata siswa pada 

kuis yang sama. Setelah siswa mendapatkan nilai, maka siswa berhak 

mendapatkan urutan tingkat nilai dari skor kuis dan berusaha untuk 

melampaui skor rata-rata.  

Dibalik ide skor perkembangan individu adalah untuk menyampaikan 

tujuan presentasi masing-masing siswa yang dapat dicapai jika siswa bekerja 

lebih keras dan lebih baik dari pada materi yang telah dipelajari. Keadaannya 

mungkin siswa mengalami peningkatan skor atau bahkan menurun. Kemudian 

tugas guru adalah menghitung besarnya skor perkembangan yaitu dengan 

membandingkan skor tes materi yang lalu dengan yang baru. Untuk skor tes 

dengan skala 100 berlaku ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel Pengembangan Skor Individu 

Skor Individu Skor Perkembangan 

Individu 

Turun lebih dari 10 5 

Turun sampai dengan 10 10 

Tetap atau naik sampai dengan 10 20 

Naik lebih dari 10 30 

Tetap di puncak atau maksimal 30 

 

5) Pengakuan/Penghargaan Tim 

Sebuah tim akan mendapatkan penghargaan atau hadiah jika mereka 

dapat melampaui kriteria yang telah ditentukan. Skor tim siswa akan 

digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Penghargaan yang 

akan diperoleh tim tersebut berdasarkan skor rata-rata tim dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Tabel Penghargaan Tim 

Rata-rata Skor Kelompok Penghargaan 

15 Good Team (Tim Baik) 

20 Great Team (Tim Hebat) 

25 Super Team (Tim Istimewa) 

 

f) Tahap Kegiatan Akhir Pembelajaran 

1) Melakukan refleksi bersama terhadap pemebelajaran yang sudah 

dilakukan. 

2) Bersama siswa membuat kesimpulan tentang karakteristik wirasahawan.  

3) Menutup kegiatan dengan mengucapkan salam. 

Batang,    Juli 2012 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Sri Setyani, S.Pd      Novita Maulidah 

NIP. 19730130 200604 2 009    NIM. 7101408052 
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MATERI PELAJARAN 

Pengertian wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian 

menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan 

proses kewirausahaan adalah semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan 

memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Secara ringkas 

kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif 

yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan 

nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi 

risiko. 

Ruang lingkup kewirusahaan adalah sikap mental dan sikap jiwa yang selalu 

aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan 

sangat diperlukan, baik sektor formal ataupun informal. Ruang lingkup wirausaha 

terdiri dari lapangan usaha agraris, perdagangan, industri dan kerajinan, 

pertambangan dan energi, dan lapangan usaha di bidang jasa.  

Sasaran kewirausahaan adalah sikap mental dan jiwa yang selalu aktif 

berusaha meningkatkan hasil karya dalam arti meningkatkan penghasilan 

memasyarakat maka perlu dipilih sasaran, diantaranya: 

1. Para generasi muda, meliputi: 

a. Anak-anak sekolah. 

b. Anak-anak putus sekolah. 

c. Para mahasiswa. 

d. Para calon wirausahawan. 

2. Para pelaku ekonomi, meliputi: 

a. Para pengusaha kecil, menengah, dan besar. 

b. Koperasi. 

3. Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha, seperti:  

a. Badan Usaha Milik NegaRra dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah wacana yang disediakan dengan cermat.  

3. Selesaikanlah soal yang telah disediakan secara kelompok.  

4. Selamat mengerjakan 

 

BAN BEKAS MEMBAWA BERKAH 

 

Mungkin ini berkah bagi Asmanto yang dahulu sehari-hari berprofesi 

sebagai tukang tambal ban. Ia tidak menyangka kalau ban bekas yang ia belli 

dari tukang loak, kini banyak dibutuhkan dan memberikan penghasilan lebih 

kepada Asmanto. Sekarang ban-ban bekas tersebut sudah disulap menjadi 

tempat sampah dan pot. 

Hal ini bermula dari ketidaksengajaan. Saat pekerjaan tambal ban  

sedang sepi, Asmanto iseng membuat tempat sampah untuk rumahnya, dan 

akhirnya jadilah sebuah tempat sampah dari ban bekas. Saat tetangganya tahu, 

dia pun tertarik dan memesannya kepada Asmonto. Akhirnya kabar tersebut 

tersebar. Banyak tetangganya yang mulai memesan hasil buatan tangan 

Asmanto tersebut. Tidak hanya para tetangganya saja yang memesan, tapi dari 

luar desa pun banyak yang memesan. Di sampinng harganya yang lebih 

murah dan awet, tempat sampah ini mempunyai bentuk yang unik. 
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Asmanto pun berpikir panjanng untuk memnfaatkan peluang ini dan 

mulai dengan usahanya yang baru karena hasilnya lebih menjanjikan. Ia 

percaya bahwa produknya mampu bersaing walaupun hanya berasal dari 

bahan bekas. Ia pun semakin yakin untuk melanjutkan usahanya ini  dan 

meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang tambal ban.  

Akhirnya pekerjaan sebagai tukang tambal ban ia tinggalkan. Bahkan 

ia suda merekrut 5 orang karyawan karena pesanan semakin banyak. Sekarang 

ia tidak hanya memproduksi tempat sampah, tetapi berusaha untuk membuat 

produk lain dari bahan yang sama. Produk tersebut adalah pot dari ban bekas. 

Ternyata produk-produk olaahan tangan Asmanto dan karyawannya itu pun 

semakin terkenal dan diminati oleh masyarakat. Kini tukang tambal itu pin 

suda menjadi wirausahawan yang berhasil dan mampu memimpin karyawan-

karyawannya dengan baik. Ternyata tak selamanya barang bekas hanya 

menjaid sampah belaka. 

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

1. Karakteristik apa saja yang kalian temukan pada diri Asmanto sebagai 

seorang wirausahawan yang baik? Berikan alasannya! 

2. Amatilah lingkungan sekitarmu. Apakah kalian melihat atau menemukan 

wirausahawan yang sukses? 

Jika ada, ceritakan usaha yang dijalani fdan karakteristik apa saja yang kalian 

lihat pada dirinya! 

3. Berikanlah contoh wirausahawan yang mempunyai sifat ulet dan pantang 

menyerah! 
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Lampiran 19 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN II 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan   : SMK 

Mata Pelajaran  : Kewirausahaan 

Kelas/Semester  : X/I 

Sekolah   : SMK Negeri 1 Batang 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahawan 

II. Kompetensi Dasar 

Identifikasi sikap dan perilaku wirausahawan 

III. Indikator  

1. Siswa dapat memahami pengertian karakteristik wirausahawan.  

2. Siswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam karakteristik 

wirausaahawan menurut para ahli.  

3. Siswa dapat menemukan contoh wirausahawan di lingkungan sekitar serta 

dapat menganalisis karakteristik apa saja yang dimilikinya.  

IV. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model   : Kooperatif tipe STAD 

Pendekatan  : Konstruktivis  

Metode Pembelajaran : ceramah, Tanya jawab, diskusi, latihan soal. 

 

V. Kegiatan Belajar Mengajar 

I. Kegiatan Awal 
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a) Tahap Penyajian Materi 

1) Pendahuluan  

Dalam pendahuluan guru menekankan pada apa yang akan dipelajari 

peserta didik dan mengapa itu penting. Hal ini dilaksanakan untuk memotivasi 

siswa dalam mempelajari konsep yang telah diajarkan.  

 

2) Pengembangan  

a) Menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai  

b) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah 

memahami makna dan bukan hafalan.  

c) Memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut 

benar atau salah.  

d) Beralih pada konsep yang lain jika siswa menguasai pokok 

masalahnya.  

 

3) Praktek Terkendali  

a) Menyuruh siswa mengerjakan soal atau pertanyaan yang diberikan.  

b) Memanggil peserta didik secara acak untuk menyelesaikan soal.  

c) Memberikan tugas.  

 

II. Kegiatan Inti 

b) Tahap Pembelajaran STAD 

ELABORASI: 

a. Guru meminta siswa membentuk kelompok.  

b. Guru memberikan soal / masalah untuk dikerjakan secara 

kelompok. 

c. Guru meminta siswa untk mempresentasikan hasil diskusinya.  
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PENJELASAN LANGKAH  STAD: 

1) Presentasi Kelas 

Presentasi kelas dapat dilakukan melalui pengajaran secara langsung 

stau pengajaran diskusi dengan guru, tetapi bisa juga presentasi menggunakan 

audio visual. Prasentasi kelas dalam STAD berbeda dengan pengajaran pada 

umumnya karena dalam STAD hanya ditekankan pada hal-hal pokok saja. 

Kemudian siswa harus mendalaminya melalui pembelajaran dalam kelompok. 

Dengan demikian, siswa dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam 

memperhatikan materi yang diberikan oleh guru dalam presentasi kelas karena 

hal tersebut juga akan membantu mereka dalam mengerjakan kuis yang 

nantinya juga akan mempengaruhi skor dari tim mereka.  

2) Tim Kelompok 

Tim atau kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang siswa mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen, baik dalam penguasaan 

materi, jenis kelamin, maupun suku. Fungsi utama dari tim adalah 

memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai materi yang diberikan 

dan juga untuk mempersiapkan anggota tim dalam menghadapi kuis, sehingga 

semua anggota tim dapat mengerjakan dengan baik. Setelah guru 

mempresentasikan materi, anggota tim secara bersama-sama mempelajari 

lembar kerja atau materi lain yang diberikan guru. Dalam hal ini siswa 

mendiskusikan masalah atau kesulitan yang ada, membandingkan jawaban 

dari masing-masing anggota tim dan membetulkan kesalahan konsep dari 

anggota tim. Tim merupakan hal penting yang harus ditonjolkan dalam 

STAD. Dalam setiap langkah, titik beratnya terletak pada ingatan anggota tim 

agar bisa bekerja yang terbaik demi timnya dan cara terbaik dalam tim adalah 

bekerja sama dengan baik.  
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EKSPLORASI: 

3) Kuis  

Setelah satu atau dua kali pertemuan guru mempresentasikan materi di 

kelas dan setelah satu atau dua kali tim melakukan latihan dalam 

kelompoknya, siswa diberi kuis secara individual. Jadi setiap siswa 

bertanggung jawab secara individu dalam menguasai materi pelajaran yang 

diberikan. Hasil selanjutnya adalah diberi skor. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pemahaman materi setiap individu. 

KONFIRMASI: 

4) Skor Pengembangan Individu 

Pemberian nilai pada setiap siswa jika mereka sudah mengerjakan 

tugas dengan baik. Setiap siswa diberi skor berasal dari rata-rata siswa pada 

kuis yang sama. Setelah siswa mendapatkan nilai, maka siswa berhak 

mendapatkan urutan tingkat nilai dari skor kuis dan berusaha untuk 

melampaui skor rata-rata.  

Dibalik ide skor perkembangan individu adalah untuk menyampaikan 

tujuan presentasi masing-masing siswa yang dapat dicapai jika siswa bekerja 

lebih keras dan lebih baik dari pada materi yang telah dipelajari. Keadaannya 

mungkin siswa mengalami peningkatan skor atau bahkan menurun. Kemudian 

tugas guru adalah menghitung besarnya skor perkembangan yaitu dengan 

membandingkan skor tes materi yang lalu dengan yang baru. Untuk skor tes 

dengan skala 100 berlaku ketentuan sebagai berikut: 

 

Tabel Pengembangan Skor Individu 

Skor Individu Skor Perkembangan 

Individu 

Turun lebih dari 10 5 

Turun sampai dengan 10 10 

Tetap atau naik sampai dengan 10 20 

Naik lebih dari 10 30 

Tetap di puncak atau maksimal 30 
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5) Pengakuan/Penghargaan Tim 

Sebuah tim akan mendapatkan penghargaan atau hadiah jika mereka 

dapat melampaui kriteria yang telah ditentukan. Skor tim siswa akan 

digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Penghargaan yang 

akan diperoleh tim tersebut berdasarkan skor rata-rata tim dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Tabel Penghargaan Tim 

Rata-rata Skor Kelompok Penghargaan 

15 Good Team (Tim Baik) 

20 Great Team (Tim Hebat) 

25 Super Team (Tim Istimewa) 

 

c) Tahap Kegiatan Akhir Pembelajaran 

1) Melakukan refleksi bersama terhadap pemebelajaran yang sudah 

dilakukan. 

2) Bersama siswa membuat kesimpulan tentang karakteristik wirasahawan.  

3) Menutup kegiatan dengan mengucapkan salam. 

Batang,    Juli 2012 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Sri Setyani, S.Pd      Novita Maulidah 

NIP. 19730130 200604 2 009    NIM. 7101408052 
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MATERI PELAJARAN 

Asas Kewirausahaan adalah sikap mental dan jiwa yang selalu aktif berusaha 

meningkatkan hasil karya dalam arti meningkatkan penghasilan, perlu menggunakan 

asas-asas sebagai berikut: 

1. Kemampuan berkarya dalam kebersamaan berdasarkan etika bisnis yang 

sehat. 

2. Kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif.  

3. Kemampuan memecahkan masalah serat mengambil keputusan secara 

sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko bisnis.  

4. Kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian.  

5. Kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif.  

Asal kata kewirausahaan, berasal dari bahasa inggris entrepreneurship, dan 

wirausaha entrepreneur. Maka pengertian dari kewirausahaan adalah mereka yang 

berhasil mendapatkan perbaikan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsanya.  

Kesimpulan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat 

dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna 

mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat dalam memastikan kesuksesan.  

Wirausaha dapat dijeniskan sebagai berikut: 

1. Wirausaha bisnis. 

Jenis wirausaha bisnis tekun menganalisis kebutuhan-kebutuhan dan selera 

masyarakat terhadap barang dan jasa. Bidang usaha yang digeluti adalah 

perdagangan melalui pembelian barang-barang dagangan dan menjual guna 

mendapatkan keuntungan. Contoh: penjual, sales, pemilik toko.  

2. Wirausaha uang 

Jenis wirausaha uang adalah menghimpun dana dan bergerak di pasar modal dan 

pasar uang.  

Pasar modal adalah tempat diperjualbelikan surat-surat berharga dalam jangka 

panjang (lebih dari 1 tahun), sedangkan pasar uang adalah tempat 

diperjualbelikan surat-surat berharga dalam jangka pendek (kurang dari 1 tahun). 
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Contoh: sales bank, pegawai bank, renternir, orang yang berkerja di perjakan, 

retribusi. 

3. Wirausaha vak 

Jenis wirausaha ini memiliki keahlian khusus dalam bidang produksi tertentu. 

Contoh: ahli computer, ahli besi.  

4. Wirausaha manajer 

Jenis wirausaha ini melakukan usaha dengan menggunakan pengetahuan bisnis 

modern dan memperhitungkan secara efisien. Contoh: pimpinan (manajer).  

5. Wirausaha social engineer/kemasyarakatan. 

Jenis wirausaha ini berusaha mengikat para pekerja melalui karya sosialitas 

dengan pertimbangan atas moral dan keberanian. Contoh: pengurusan yayasan 

anak yatim piatu, panti jompo, rehabilitas pecandu narkoba.  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2. Bacalah wacana yang disediakan dengan cermat.  

3. Selesaikanlah soal yang telah disediakan secara kelompok.  

4. Selamat mengerjakan 

 

KUE “CINTA” 

 

 Setelah terkena PHK dari perusahaannya, bu Ratih berfikir untuk 

mendirikan suatu usaha baru untuk menambah penghasilan keluarganya. 

Kemudian ia mempunyai inisiatif untuk membbuat kue sesuai dengan 

keahlian yang dimilikinnya. Mula-mula ia menitipkan rotinya di sebuah toko. 

Ia sangat ulet dan disiplin dalam bekerja. Karena usahanya sudah cukup 

berhasil, bu Ratih mencoba untuk membuka toko sendiri. Kini ia mempunyai 

toko sendiri dan tidak perlu menitipkan kue yang dibuatnya ke toko-toko. 

Toko kue bu Ratih pun mulai dikenal banyak orang dan setiap hari selalu 

dipenuhi oleh pembeli karena kue buatan bu Ratih terkenal sangat lezat.  

 Seiring jalannya waktu, saingan pun semakin banyak. Usaha kue bu 

Ratih mulai mengalami kemunduran karena ada saingan baru yang 

menawarkan harga jauh lebih murah. Hal ini menyebabkan berkurangnya 

pembeli karena mereka lebih memilih harga yang menggiurkan. Akan tetapi, 
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bu Ratih masih mempunyai pelanggan tetap yang masih setia pada kue 

buatannya. 

 Bu Ratih tidak patah semangat. Ia berusaha membuat sesuatu yang 

baru agar kuenya mempunyai ciri khas yang berbeda dari toko lain. Akirnya ia 

menemukan resep baru yang dinamakan kue “cinta”. Kue ini dilapisi dengan 

cokelat yang beraneka warna dan rasa. Kue ini berbentuk hati dan berbahan 

dasar cokelat. Menariknya lagi, kue ini dihias sesuai dengan keinginan 

pembeli. Kue ini baru dihias apabila ada yang memesan sehingga kue “cinta” 

dari masing-masinng pembeli pun berbeda. 

 Ternyata kue “cinta” menjadi ciri khas dari toko bu Ratih. 

Konsumennya yang sebagian besar adalah remaja. Mereka sangat menyukai 

kue ini karena dapat juga digunakan sebagai kado ulang tahun maupun saat-

saat tertentu. Disamping itu, harga kue ini sangat terjangkau oleh mereka. Bu 

Ratih juga memberikan paket dengan harga spesial, terutama pada saat 

valentine yang biasa dirayakan para remaja. Ternyata tak selamanya 

kegagalan membuat orang terpuruk. Kegagalan pun dapat menjadi suatu 

semanngat bagi seseorang untuk bangkit kembali.  

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

1. Karakteristik apa saja yang kalian temukan pada diri bu Ratih sebagai seorang 

wirausahawan yang baik? Berikan alasannya! 

 

2. Apa yang harus kita lakukan saat usaha mengalami kegagalan dan sikap apa 

yang harus kita miliki untuk menghadapi kegagalan tersebut?  

 
3. Amatilah di lingkungan sekitar kalian. Kemudian berikan contoh 

wirausahawan yang mempunyai karakteristik kreatif dan inovatif yang kalian 

ketahui! 
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Lampiran 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN III 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan   : SMK 

Mata Pelajaran  : Kewirausahaan 

Kelas/Semester  : X/I 

Sekolah   : SMK Negeri 1 Batang 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahawan 

II. Kompetensi Dasar 

Identifikasi sikap dan perilaku wirausahawan 

III. Indikator  

1. Siswa dapat memahami pengertian karakteristik wirausahawan.  

2. Siswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam karakteristik 

wirausaahawan menurut para ahli. 

3. Siswa dapat menemukan contoh wirausahawan di lingkungan sekitar serta 

dapat menganalisis karakteristik apa saja yang dimilikinya.  

IV. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

Model   : Kooperatif tipe STAD 

Pendekatan  : Konstruktivis  

Metode Pembelajaran : ceramah, Tanya jawab, diskusi, latihan soal. 
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V. Kegiatan Belajar Mengajar 

I. Kegiatan Awal 

a) Tahap Penyajian Materi 

1) Pendahuluan  

Dalam pendahuluan guru menekankan pada apa yang akan dipelajari 

peserta didik dan mengapa itu penting. Hal ini dilaksanakan untuk memotivasi 

siswa dalam mempelajari konsep yang telah diajarkan.  

 

2) Pengembangan  

a) Menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai  

b) Pembelajaran kooperatif menekankan bahwa belajar adalah 

memahami makna dan bukan hafalan.  

c) Memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan tersebut 

benar atau salah.  

d) Beralih pada konsep yang lain jika siswa menguasai pokok 

masalahnya.  

 

3) Praktek Terkendali  

a) Menyuruh siswa mengerjakan soal atau pertanyaan yang diberikan.  

b) Memanggil peserta didik secara acak untuk menyelesaikan soal.  

c) Memberikan tugas.  

 

II. Kegiatan Inti 

b) Tahap Pembelajaran STAD 

ELABORASI: 

a. Guru meminta siswa membentuk kelompok.  



196 

 

 
 

b. Guru memberikan soal / masalah untuk dikerjakan secara 

kelompok. 

c. Guru meminta siswa untk mempresentasikan hasil diskusinya.  

PENJELASAN LANGKAH  STAD: 

1) Presentasi Kelas 

Presentasi kelas dapat dilakukan melalui pengajaran secara langsung 

stau pengajaran diskusi dengan guru, tetapi bisa juga presentasi menggunakan 

audio visual. Prasentasi kelas dalam STAD berbeda dengan pengajaran pada 

umumnya karena dalam STAD hanya ditekankan pada hal-hal pokok saja. 

Kemudian siswa harus mendalaminya melalui pembelajaran dalam kelompok. 

Dengan demikian, siswa dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam 

memperhatikan materi yang diberikan oleh guru dalam presentasi ke las karena 

hal tersebut juga akan membantu mereka dalam mengerjakan kuis yang 

nantinya juga akan mempengaruhi skor dari tim mereka.  

2) Tim Kelompok 

Tim atau kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang siswa mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen, baik dalam penguasaan 

materi, jenis kelamin, maupun suku. Fungsi utama dari tim adalah 

memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai materi yang diberikan 

dan juga untuk mempersiapkan anggota tim dalam menghadapi kuis, sehingga 

semua anggota tim dapat mengerjakan dengan baik. Setelah guru 

mempresentasikan materi, anggota tim secara bersama-sama mempelajari 

lembar kerja atau materi lain yang diberikan guru. Dalam hal ini siswa 

mendiskusikan masalah atau kesulitan yang ada, membandingkan jawaban 

dari masing-masing anggota tim dan membetulkan kesalahan konsep dari 

anggota tim. Tim merupakan hal penting yang harus ditonjolkan dalam 

STAD. Dalam setiap langkah, titik beratnya terletak pada ingatan anggota tim 
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agar bisa bekerja yang terbaik demi timnya dan cara terbaik dalam tim adalah 

bekerja sama dengan baik.  

EKSPLORASI: 

3) Kuis  

Setelah satu atau dua kali pertemuan guru mempresentasikan materi di 

kelas dan setelah satu atau dua kali tim melakukan latihan dalam 

kelompoknya, siswa diberi kuis secara individual. Jadi setiap siswa 

bertanggung jawab secara individu dalam menguasai materi pelajaran yang 

diberikan. Hasil selanjutnya adalah diberi skor. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pemahaman materi setiap individu.  

KONFIRMASI: 

4) Skor Pengembangan Individu 

Pemberian nilai pada setiap siswa jika mereka sudah mengerjakan 

tugas dengan baik. Setiap siswa diberi skor berasal dari rata-rata siswa pada 

kuis yang sama. Setelah siswa mendapatkan nilai, maka siswa berhak 

mendapatkan urutan tingkat nilai dari skor kuis dan berusaha untuk 

melampaui skor rata-rata.  

Dibalik ide skor perkembangan individu adalah untuk menyampaikan 

tujuan presentasi masing-masing siswa yang dapat dicapai jika siswa bekerja 

lebih keras dan lebih baik dari pada materi yang telah dipelajari. Keadaannya 

mungkin siswa mengalami peningkatan skor atau bahkan menurun. Kemudian 

tugas guru adalah menghitung besarnya skor perkembangan yaitu dengan 

membandingkan skor tes materi yang lalu dengan yang baru. Untuk skor tes 

dengan skala 100 berlaku ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel Pengembangan Skor Individu 

Skor Individu Skor Perkembangan 

Individu 

Turun lebih dari 10 5 

Turun sampai dengan 10 10 

Tetap atau naik sampai dengan 10 20 

Naik lebih dari 10 30 

Tetap di puncak atau maksimal 30 

 

5) Pengakuan/Penghargaan Tim 

Sebuah tim akan mendapatkan penghargaan atau hadiah jika mereka 

dapat melampaui kriteria yang telah ditentukan. Skor tim siswa akan 

digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Penghargaan yang 

akan diperoleh tim tersebut berdasarkan skor rata-rata tim dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Tabel Penghargaan Tim 

Rata-rata Skor Kelompok Penghargaan 

15 Good Team (Tim Baik) 

20 Great Team (Tim Hebat) 

25 Super Team (Tim Istimewa) 

 

c) Tahap Kegiatan Akhir Pembelajaran 

1) Melakukan refleksi bersama terhadap pemebelajaran yang sudah 

dilakukan. 

2) Bersama siswa membuat kesimpulan tentang karakteristik wirasahawan.  

3) Menutup kegiatan dengan mengucapkan salam. 

Batang,    Juli 2012 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Sri Setyani, S.Pd      Novita Maulidah 

NIP. 19730130 200604 2 009    NIM. 7101408052 
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MATERI PEMBELAJARAN 

Wirausahawan perlu memiliki sifat dasar dan kemampuan sebagai berikut: 

1. Pencipta perubahan. 

Perubahan memberi kemungkinan timbulnya kebutuhan baru, sehingga 

memberi peluang usaha baru yang memungkinkan member penghasilan. Oleh 

sebab itu wirausahawan dituntut mampu menciptakan perubahan melalui 

kreativitas dan inovasi. 

2. Selalu melihat peluang. 

Peluang merupakan kesempatan untuk mengusahakan objek bisnis, oleh sebab 

itu wirausahawan harus jeli melihat peluang dan mengusahakan sebelum 

diusahakan oleh pesaing. 

3. Cenderung mudah jenuh 

Dengan cenderung mudah jenuh, wirausahawan akan berusaha menemukan 

objek usaha baru sehingga memunngkinkan memberikan keuntungan yang 

lebih besar karena belum ada atau belum banyak pesaing. 

Selain itu, wirausahawan harus memiliki sikap sebagai berikut:  

1. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovasi.  

2. Mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif.  

3. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat.  

4. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian. 

5. Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan 

berani mengambil risiko. 

Demikian banyak ciri-ciri yang mesti dimiliki, akan tetapi tidak semuanya harus 

dimiliki. Menurut Fadel Muhammad, ada sekitar tujuh cirri yang merupakan identitas 

seorang wirausaha, yaitu : 

a. Kepemimpinan 

b. Inovasi 

c. Cara pengambilan keputusan 

d. Sikap tanggap terhadap perubahan 
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e. Bekerja ekonomis dan efisien 

f. Visi masa depan 

g. Sikap terhadap resiko  

Sedangkan menurut Bygrave menggambarkan wirausaha dengan konsep 10D, 

yaitu : 

1) Dream : mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya.  

2) Decisiveness: tidak bekerja lambat, membuat keputusan berdasar perhitungan 

yang tepat. 

3) Doers: membuat keputusan dan melaksanakannya. 

4) Determination: melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. 

5) Dedication: mempunyai dedikasi tinggi dalam berusaha. 

6) Devotion: mencintai pekerjaan yang dimiliki.  

7) Details: memperhatikan faktor- faktor kritis secara rinci. 

8) Destiny: bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. 

9) Dollars: motivasi bukan hanya uang. 

10) Distribute: mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang yang dipercayai.  
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2. Bacalah wacana yang disediakan dengan cermat. 

3. Selesaikanlah soal yang telah disediakan secara kelompok.  

4. Selamat mengerjakan 

 

PENGUSAHA BONEKA 

 Diawali dari sebuah tekad yang besar Tuti Nurhayati mencoba banting 

setir membuat boneka demi membantu kebutuhan ekonomi keluarga, 

pengalaman membuat bonekanya itu ia peroleh setelah kurang lebih bekerja 

lima tahun sebagai karyawan dipabrik boneka Aurora asal Korea. Tuti 

mengawali bisnis bonekanya sejak tahun 2001. Pada awal bisnisnya, ia 

mengalami berbagai kendala yang dihadapi diantaranya kendala pendanaan 

dan pemasaran. 

Namun berkat kerja keras dan keuletannya, ia berhasil meraih 

kesuksesannya sebagai pembuat boneka di Jakarta. Lewat  workshopnya di 

wilayah Kemayoran Jakarta, omset puluhan hingga ratusan juta rupiah mampu 

ia kantongi per bulannya. Dari usaha itu, Tuti tidak terlepas dari keaktifannya 

bersama Perkumpulan Keterampilan Keluarga (PKK), di daerah Kemayoran 

Jakarta. Yaitu mengembangkan  pembuatan boneka yang telah ia kuasai 

bersama organisasi perempuan tersebut.  

http://bisnisukm.com/peluang-bisnis-boneka-santun-khas-indonesia.html
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Dengan modal awal yang tidak sampai Rp 1 juta, Tuti memproduksi 

boneka-boneka dan mencoba memasarkannya ke toko-toko boneka di Jakarta. 

Dari toko ke toko ia jajaki dengan menawarkan berbagai contoh produk 

boneka buatannya. Pada saat itu, banyak toko boneka yang sudah memiliki 

suplai tetap terutama dari pabrik boneka besar sehingga tidak mudah untuk 

menembusnya. 

Menjalankan bisnis boneka tidak semudah apa yang dibayangkan Tuti 

sebelumnya. Pada tahun 2006, ia pernah mengalami kejatuhan usaha yang 

hampir membawa pada kebangkrutan karena masalah permodalan dan 

pemasaran yang berkurang. Akhirnya ia sering mengikuti pameran-pameran 

dan hasilnya lumayan. Disamping itu, ia juga mendapat suntikan modal dari 

salah satu bank BUMN sebesar Rp 49 juta. Dengan demikian secara perlahan 

bisnisnya mulai beranjak naik dan mampu bangkit kembali.  

Dalam mengembangkan bisnis bonekanya itu, Tuti selalu memegang 

sebuah prinsip yaitu melakukan terobosan pembuatan model dan desain-

desain boneka baru yang inovatif. Semua itu ia pelajari dari berbagai media 

seperti televisi, majalah, internet dan lain sebagainya. Melalui 25 

karyawannya, ia mampu menjual ribuan boneka per bulan, bahkan dalam 

acara-acara khusus untuk promo setiap order mencapai 2.000 boneka untuk 

satu perusahaan. Harga boneka yang ia jual pun beragam mulai dari yang 

termurah Rp 10.000 hingga Rp 350.000 per buah.  

Tuti mengupayakan selalu mengembangkan model produk bonekanya 

secara periodik, agar konsumennya tetap tertarik dengan hasil produknya. 

meskipun diakuinya untuk beberapa model seperti boneka beruang atau jenis-

jenis binatang lainnya masih menjadi primadona di pasaran. Sedang untuk 

boneka karakter jarang ia produksi, karena selain hanya momen tertentu 

persaingannya pun sudah banyak. 

Kini produk bonekanya sudah dikenal dan dicari orang, tak heran toko-

toko boneka di kawasan Mangga Dua dan Cempaka Mas Jakarta selalu 

http://bisnisukm.com/peluang-usaha-toko-mainan-anak.html


203 

 

 
 

menjadi langganannya. Penjualannya pun sampai Rp 100 juta per bulan, 

meski tergantung orderan.  Saat ini produk-produk bonekanya masih 

dipasarkan terbatas di pasar lokal saja, diantaranya di wilayah Jabodetabek, 

Banjarmasin Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Makasar, Lampung, dan 

lainnya. Meski sempat jatuh bangun dalam membangun usaha bonekanya, 

akhirnya wanita asal Sukabumi ini telah menikmati bisnisnya yang berjalan 

hampir 10 tahun, dengan margin 10%-20% setidaknya ia sudah bisa 

menikmati hidup sebagai seorang pengusaha sukses tanpa harus menjadi 

orang gajian. 

Diakui Tuti tantangan bisnis dalam bidang boneka ini terus dinamis 

selain harus bersaing dengan industri besar, persaingan dengan barang-barang 

impor dilakoni terutama terhadap produk-produk boneka asal China yang 

terkenal harganya yang murah. 

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

1. Karakteristik apa saja yang kalian temukan pada diri bu Tuti sebagai 

seorang wirausahawan yang baik? Berikan alasannya! 

 

2. Apa yang harus kita lakukan saat usaha mengalami kegagalan dan sikap 

apa yang harus kita miliki untuk menghadapi kegagalan tersebut?  

 
3. Amatilah di lingkungan sekitar kalian. Kemudian berikan contoh 

wirausahawan yang mempunyai karakteristik kreatif dan inovatif yang 

kalian ketahui! 
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Lampiran 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan   : SMK 
Mata Pelajaran  : Kewirausahaan 
Kelas/Semester  : X/I 

Sekolah   : SMK Negeri 1 Batang 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 
I. Standar Kompetensi 

Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahawan 

II. Kompetensi Dasar 

Identifikasi sikap dan perilaku wirausahawan 

III. Indikator  

1. Siswa dapat memahami pengertian karakteristik wirausahawan.  

2. Siswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam karakteristik 

wirausaahawan menurut para ahli.  

3. Siswa dapat menemukan contoh wirausahawan di lingkungan sekitar serta 

dapat menganalisis karakteristik apa saja yang dimilikinya.  

IV. Metode Pembelajaran 

Metode Konvensional (Ekspositori) 

1. Ceramah bervariasi 

2. Diskusi  

V. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku LKS Kewirausahaan 

2. Modul Kewirausahaan 

VI. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru membuka pelajaran dengan ucapan salam.  

b. Guru melakukan presensi siswa yang hadir.  
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c. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar pembelajaran 

yang akan dilakukan dapat diikuti dengan penuh semangat.  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan materi pelajaran tentang pengertian, ruang 

lingkup, karakteristik wirausaha. 

b. Sesekali guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

materi yang diajarkan. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan serta 

memberikan penguatan. 

b. Guru memberitahukan materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan berikutnya. 

c. Guru mengucapkan salam penutup 

Batang,    Juli 2012 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Sri Setyani, S.Pd      Novita Maulidah 

NIP. 19730130 200604 2 009    NIM. 7101408052 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2. Bacalah wacana yang disediakan dengan cermat. 

3. Selesaikanlah soal yang telah disediakan secara kelompok.  

4. Selamat mengerjakan 

 

BAN BEKAS MEMBAWA BERKAH 

 

Mungkin ini berkah bagi Asmanto yang dahulu sehari-hari berprofesi 

sebagai tukang tambal ban. Ia tidak menyangka kalau ban bekas yang ia belli 

dari tukang loak, kini banyak dibutuhkan dan memberikan penghasilan lebih 

kepada Asmanto. Sekarang ban-ban bekas tersebut sudah disulap menjadi 

tempat sampah dan pot. 

Hal ini bermula dari ketidaksengajaan. Saat pekerjaan tambal ban  

sedang sepi, Asmanto iseng membuat tempat sampah untuk rumahnya, dan 

akhirnya jadilah sebuah tempat sampah dari ban bekas. Saat tetangganya tahu, 

dia pun tertarik dan memesannya kepada Asmonto. Akhirnya kabar tersebut 

tersebar. Banyak tetangganya yang mulai memesan hasil buatan tangan 

Asmanto tersebut. Tidak hanya para tetangganya saja yang memesan, tapi dari 

luar desa pun banyak yang memesan. Di sampinng harganya yang lebih 

murah dan awet, tempat sampah ini mempunyai bentuk yang unik.  
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Asmanto pun berpikir panjanng untuk memnfaatkan peluang ini dan 

mulai dengan usahanya yang baru karena hasilnya lebih menjanjikan. Ia 

percaya bahwa produknya mampu bersaing walaupun hanya berasal dari 

bahan bekas. Ia pun semakin yakin untuk melanjutkan usahanya ini  dan 

meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang tambal ban. 

Akhirnya pekerjaan sebagai tukang tambal ban ia tinggalkan. Bahkan 

ia suda merekrut 5 orang karyawan karena pesanan semakin banyak. Sekarang 

ia tidak hanya memproduksi tempat sampah, tetapi berusaha untuk membuat 

produk lain dari bahan yang sama. Produk tersebut adalah pot dari ban bekas. 

Ternyata produk-produk olaahan tangan Asmanto dan karyawannya itu pun 

semakin terkenal dan diminati oleh masyarakat. Kini tukang tambal itu pin 

suda menjadi wirausahawan yang berhasil dan mampu memimpin karyawan-

karyawannya dengan baik. Ternyata tak selamanya barang bekas hanya 

menjaid sampah belaka. 

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

1. Karakteristik apa saja yang kalian temukan pada diri Asmanto sebagai 

seorang wirausahawan yang baik? Berikan alasannya! 

2. Amatilah lingkungan sekitarmu. Apakah kalian melihat atau menemukan 

wirausahawan yang sukses? 

Jika ada, ceritakan usaha yang dijalani fdan karakteristik apa saja yang kalian 

lihat pada dirinya! 

3. Berikanlah contoh wirausahawan yang mempunyai sifat ulet dan pantang 

menyerah! 
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN II 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan   : SMK 
Mata Pelajaran  : Kewirausahaan 

Kelas/Semester  : X/I 
Sekolah   : SMK Negeri 1 Batang 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 

I. Standar Kompetensi 

Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahawan 

II. Kompetensi Dasar 

Identifikasi sikap dan perilaku wirausahawan 

III. Indikator  

1. Siswa dapat memahami pengertian karakteristik wirausahawan.  

2. Siswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam karakteristik 

wirausaahawan menurut para ahli. 

3. Siswa dapat menemukan contoh wirausahawan di lingkungan sekitar serta 

dapat menganalisis karakteristik apa saja yang dimilikinya.  

IV. Metode Pembelajaran 

Metode Konvensional (Ekspositori) 

1. Ceramah bervariasi 

2. Diskusi  

V. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku LKS Kewirausahaan 

2. Modul Kewirausahaan 
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VI. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru membuka pelajaran dengan ucapan salam.  

b. Guru melakukan presensi siswa yang hadir.  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar pembelajaran 

yang akan dilakukan dapat diikuti dengan penuh semangat.  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan materi pelajaran tentang pengertian, ruang 

lingkup, karakteristik wirausaha. 

b. Sesekali guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

materi yang diajarkan. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan serta 

memberikan penguatan. 

b. Guru memberitahukan materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan berikutnya. 

c. Guru mengucapkan salam penutup 

Batang,    Juli 2012 
Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Sri Setyani, S.Pd      Novita Maulidah 

NIP. 19730130 200604 2 009    NIM. 7101408052 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2. Bacalah wacana yang disediakan dengan cermat.  

3. Selesaikanlah soal yang telah disediakan secara kelompok.  

4. Selamat mengerjakan 

 

KUE “CINTA” 

 

 Setelah terkena PHK dari perusahaannya, bu Ratih berfikir untuk 

mendirikan suatu usaha baru untuk menambah penghasilan keluarganya. 

Kemudian ia mempunyai inisiatif untuk membbuat kue sesuai dengan 

keahlian yang dimilikinnya. Mula-mula ia menitipkan rotinya di sebuah toko. 

Ia sangat ulet dan disiplin dalam bekerja. Karena usahanya sudah cukup 

berhasil, bu Ratih mencoba untuk membuka toko sendiri. Kini ia mempunyai 

toko sendiri dan tidak perlu menitipkan kue yang dibuatnya ke toko-toko. 

Toko kue bu Ratih pun mulai dikenal banyak orang dan setiap hari selalu 

dipenuhi oleh pembeli karena kue buatan bu Ratih terkenal sangat lezat.  

 Seiring jalannya waktu, saingan pun semakin banyak. Usaha kue bu 

Ratih mulai mengalami kemunduran karena ada saingan baru yang 

menawarkan harga jauh lebih murah. Hal ini menyebabkan berkurangnya 

pembeli karena mereka lebih memilih harga yang menggiurkan. Akan tetapi, 
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bu Ratih masih mempunyai pelanggan tetap yang masih setia pada kue 

buatannya. 

 Bu Ratih tidak patah semangat. Ia berusaha membuat sesuatu yang 

baru agar kuenya mempunyai ciri khas yang berbeda dari toko lain. Akirnya ia 

menemukan resep baru yang dinamakan kue “cinta”. Kue ini dilapisi dengan 

cokelat yang beraneka warna dan rasa. Kue ini berbentuk hati dan berbahan 

dasar cokelat. Menariknya lagi, kue ini dihias sesuai dengan keinginan 

pembeli. Kue ini baru dihias apabila ada yang memesan sehingga kue “cinta” 

dari masing-masinng pembeli pun berbeda. 

 Ternyata kue “cinta” menjadi ciri khas dari toko bu Ratih. 

Konsumennya yang sebagian besar adalah remaja. Mereka sangat menyukai 

kue ini karena dapat juga digunakan sebagai kado ulang tahun maupun saat-

saat tertentu. Disamping itu, harga kue ini sangat terjangkau oleh mereka. Bu 

Ratih juga memberikan paket dengan harga spesial, terutama pada saat 

valentine yang biasa dirayakan para remaja. Ternyata tak selamanya 

kegagalan membuat orang terpuruk. Kegagalan pun dapat menjadi suatu 

semanngat bagi seseorang untuk bangkit kembali. 

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

1. Karakteristik apa saja yang kalian temukan pada diri bu Ratih sebagai seorang 

wirausahawan yang baik? Berikan alasannya! 

 

2. Apa yang harus kita lakukan saat usaha mengalami kegagalan dan sikap apa 

yang harus kita miliki untuk menghadapi kegagalan tersebut?  

 
3. Amatilah di lingkungan sekitar kalian. Kemudian berikan contoh 

wirausahawan yang mempunyai karakteristik kreatif dan inovatif yang kalian 

ketahui! 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN III 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan   : SMK 
Mata Pelajaran  : Kewirausahaan 

Kelas/Semester  : X/I 
Sekolah   : SMK Negeri 1 Batang 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 

I. Standar Kompetensi 

Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahawan 

II. Kompetensi Dasar 

Identifikasi sikap dan perilaku wirausahawan 

III. Indikator  

1. Siswa dapat memahami pengertian karakteristik wirausahawan.  

2. Siswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam karakteristik 

wirausaahawan menurut para ahli.  

3. Siswa dapat menemukan contoh wirausahawan di lingkungan sekitar serta 

dapat menganalisis karakteristik apa saja yang dimilikinya.  

IV. Metode Pembelajaran 

Metode Konvensional (Ekspositori) 

1. Ceramah bervariasi 

2. Diskusi  

V. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku LKS Kewirausahaan 

2. Modul Kewirausahaan 

 

VI. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru membuka pelajaran dengan ucapan salam.  

b. Guru melakukan presensi siswa yang hadir.  
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c. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar pembelajaran 

yang akan dilakukan dapat diikuti dengan penuh semangat.  

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan materi pelajaran tentang pengertian, ruang 

lingkup, karakteristik wirausaha. 

b. Sesekali guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

materi yang diajarkan. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan serta 

memberikan penguatan. 

b. Guru memberitahukan materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan berikutnya. 

c. Guru mengucapkan salam penutup 

Batang,    Juli 2012 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

Sri Setyani, S.Pd      Novita Maulidah 

NIP. 19730130 200604 2 009    NIM. 7101408052 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah nama anggota kelompok pada tempat yang telah disediakan.  

2. Bacalah wacana yang disediakan dengan cermat.  

3. Selesaikanlah soal yang telah disediakan secara kelompok.  

4. Selamat mengerjakan 

 

KUE “CINTA” 

 

 Setelah terkena PHK dari perusahaannya, bu Ratih berfikir untuk 

mendirikan suatu usaha baru untuk menambah penghasilan keluarganya. 

Kemudian ia mempunyai inisiatif untuk membbuat kue sesuai dengan 

keahlian yang dimilikinnya. Mula-mula ia menitipkan rotinya di sebuah toko. 

Ia sangat ulet dan disiplin dalam bekerja. Karena usahanya sudah cukup 

berhasil, bu Ratih mencoba untuk membuka toko sendiri. Kini ia mempunyai 

toko sendiri dan tidak perlu menitipkan kue yang dibuatnya ke toko-toko. 

Toko kue bu Ratih pun mulai dikenal banyak orang dan setiap hari selalu 

dipenuhi oleh pembeli karena kue buatan bu Ratih terkenal sangat lezat.  

 Seiring jalannya waktu, saingan pun semakin banyak. Usaha kue bu 

Ratih mulai mengalami kemunduran karena ada saingan baru yang 

menawarkan harga jauh lebih murah. Hal ini menyebabkan berkurangnya 

pembeli karena mereka lebih memilih harga yang menggiurkan. Akan tetapi, 



215 

 

 
 

bu Ratih masih mempunyai pelanggan tetap yang masih setia pada kue 

buatannya. 

 Bu Ratih tidak patah semangat. Ia berusaha membuat sesuatu yang 

baru agar kuenya mempunyai ciri khas yang berbeda dari toko lain. Akirnya ia 

menemukan resep baru yang dinamakan kue “cinta”. Kue ini dilapisi dengan 

cokelat yang beraneka warna dan rasa. Kue ini berbentuk hati dan berbahan 

dasar cokelat. Menariknya lagi, kue ini dihias sesuai dengan keinginan 

pembeli. Kue ini baru dihias apabila ada yang memesan sehingga kue “cinta” 

dari masing-masinng pembeli pun berbeda. 

 Ternyata kue “cinta” menjadi ciri khas dari toko bu Ratih. 

Konsumennya yang sebagian besar adalah remaja. Mereka sangat menyukai 

kue ini karena dapat juga digunakan sebagai kado ulang tahun maupun saat-

saat tertentu. Disamping itu, harga kue ini sangat terjangkau oleh mereka. Bu 

Ratih juga memberikan paket dengan harga spesia l, terutama pada saat 

valentine yang biasa dirayakan para remaja. Ternyata tak selamanya 

kegagalan membuat orang terpuruk. Kegagalan pun dapat menjadi suatu 

semanngat bagi seseorang untuk bangkit kembali.  

Kerjakan soal di bawah ini secara kelompok ! 

1. Karakteristik apa saja yang kalian temukan pada diri bu Ratih sebagai seorang 

wirausahawan yang baik? Berikan alasannya! 

 

2. Apa yang harus kita lakukan saat usaha mengalami kegagalan dan sikap apa 

yang harus kita miliki untuk menghadapi kegagalan tersebut?  

 
3. Amatilah di lingkungan sekitar kalian. Kemudian berikan contoh 

wirausahawan yang mempunyai karakteristik kreatif dan inovatif yang kalian 

ketahui! 
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Lampiran 24 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE STAD KOMPETENSI DASAR MENGIDENTIFIKASI 

SIKAP DAN PERILAKU WIRAUSAHAWAN 

Nama Siswa  :  

Kelas    : 
Hari/Tanggal  : 

Jam   :  
Pelajaran ke-  : 
Pertemuan ke-  :  

 
PETUNJUK: 

Berilah tanda cek (v) berdasarkan hasil penngamatan Anda ditempat yang telah 

tersedia! 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak 

1. Siswa memperhatikan setiap penjelasan materi tentang 
pengertian kewirausahaan yang disampaikan oleh guru. 

  

2. Siswa mencatat setiap penjelasan yang disampaikan oleh 

guru. 

  

3. Siswa menyimak pertanyaan yang disampaikan guru yang 

berkaitan dengan materi pelajaran. 

  

4.  Siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas.   

5. Siswa mampu menganalisis masalah (soal) dengan 
kelompoknya tentang cerita pengusaha “ban bekas 

membawa berkah” untuk mengetahui sikap dan perilaku 

wirausahawan yang ada di dalam cerita tersebut. 

  

6. Siswa bekerjasama secara baik dengan kelompoknya.   

7. Siswa melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya 

mempunyai tujuan yang sama. 

  

8
. 

Siswa berani dan aktif dalam mengemukakan pendapatnya 
dalam presentasi di depan kelas. 

  

9
. 

Siswa saling berbagi jawaban kepada teman atau kepada 
anggota kelompoknya.  

  

Batang, 17  Juli 2012 

       Observer  
 

 
 
       Nur Laeliyah 
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Lampiran 28 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN DENGAN 

METODE CERAMAH KOMPETENSI DASAR MENGIDENTIFIKASI SIKAP 

DAN PERILAKU WIRAUSAHAWAN 

Nama Siswa  :  

Kelas    : 
Hari/Tanggal  : 

Jam   :  
Pelajaran ke-  : 
Pertemuan ke-  :  

 
PETUNJUK: 

Berilah tanda cek (v) berdasarkan hasil penngamatan Anda ditempat yang telah 

tersedia! 

No Aktivitas Siswa Ya Tidak 

1. Siswa memperhatikan setiap penjelasan materi tentang 
pengertian kewirausahaan yang disampaikan oleh guru. 

  

2. Siswa mendengarkan pada saat guru menjelaskan materi 

tentang pengertian kewirausahaan, ruang lingkup, asas, dan 

sasaran kewirausahaan. 

  

3. Siswa mencatat setiap penjelasan yang disampaikan oleh 

guru. 

  

4.  Siswa mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan 
materi yang sedang dibahas. 

  

5. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru. 

  

6. Siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas.   

7. Siswa berani mengerjakan tugas di depan kelas dengan 

benar tanpa bantuan dari guru dan mampu 

mempresentasikannya dengan baik. 

  

8. Siswa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas rumah.   

9. Siswa mempunyai semangat dan merasa termotivasi selama 

pembelajaran berlangsung. 

  

Batang,   Juli 2012 

       Observer  

 
 
 

       Nur Laeliyah 
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Lampiran 32 

Hasil Uji SPSS Data Pre-Test 

 

a. Normalitas Data Pre-Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kelaseksperim

en kelaskontrol 

N 33 33 

Normal Parametersa Mean 71.9091 73.2424 

Std. Deviation 8.02482 7.58712 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .108 .128 

Positive .108 .128 

Negative -.086 -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z .623 .738 

Asymp. Sig. (2-tailed) .833 .648 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

b. Homogenitas Data Pre-Test 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilaipretest    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.434 1 64 .513 
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ANOVA 

nilaipretest      

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
29.333 1 29.333 .481 .490 

Within Groups 3902.788 64 60.981   

Total 3932.121 65    

 

c. Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

 

Group Statistics  

 

kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilaipretest 1 33 71.9091 8.02482 1.39694 

2 33 73.2424 7.58712 1.32075 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 

Error 
Differe

nce 

95% 

Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nila

i 

Equal 

variances 
assumed 

.434 .513 
-

.649 
64 .490 

-

.13333
3 

1.9224
5 

-

5.1738
7 

2.5072
1 

Equal 

variances 
not 

assumed 

  

-
.649 

63.8
00 

.490 
-

.13333
3 

1.9224
5 

-
5.1741

0 

2.5074
4 
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Lampiran 37 

 
Hasil Uji SPSS Data Post-Test 

 

a. Normalitas Data Post-Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kelaseksperim

en kelaskontrol 

N 33 33 

Normal Parametersa Mean 83.4848 79.0303 

Std. Deviation 7.01392 5.87625 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .162 .185 

Positive .162 .185 

Negative -.106 -.183 

Kolmogorov-Smirnov Z .930 1.065 

Asymp. Sig. (2-tailed) .353 .206 

a. Test distribution is Normal.   

    

 
 

b. Homogenitas Data Post-Test 

Test of Homogeneity of Variances 

nilaiposttest    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.244 1 64 .139 
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ANOVA 

nilaiposttest      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 286.458 1 286.458 6.911 .011 

Within Groups 2652.652 64 41.448 
  

Total 2939.110 65 
   

Lampiran 38 

 

Hasil Uji Hipotesis  

 

a. Uji Hipotesis 1 (Peningkatan Hasil Belajar Kelas Eksperimen) 

 

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretest 71.9091 33 8.02482 1.39694 

posttest 83.4848 33 7.01392 1.22097 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

postest – 

pretest 

-

1.157
5E1 

6.91254 1.20332 

-

14.0268
4 

-
9.12468 

-
9.620 

32 .000 
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b. Peningkatan Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretest 73.4091 33 7.62444 1.32724 

posttest 79.3182 33 5.80519 1.01055 

 
 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio
n 

Std. 

Error 
Mean 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

postest – 

pretest 

-

5.909
09 

4.45543 .77559 
-

7.48892 

-

4.32926 

-

7.619 
32 .000 
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Lampiran 39 

Hasil Uji Hipotesis 2 

(Perbedaan Hasil Belajar) 

 

 

Group Statistics  

 

kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

nilaiposttest 1 33 83.4848 7.01392 1.22097 

2 33 79.3182 5.80519 1.01055 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. 

(2-
tailed) 

Mean 

Differe
nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 

Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nilai Equal 

variances 
assumed 

2.244 .139 

-

2.62
9 

64 .011 
4.1666

7 

1.5849

2 

1.0004

2 

7.3329

1 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
-

2.62
9 

61.8

39 
.011 

4.1666

7 

1.5849

2 
.99829 

7.3350

5 
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Lampiran 40 

Uji Hipotesis 3 

(Hasil Randomized Control Group Pretest-Posttest) 

 

Randomized Control Group Pre-Test Post-Test 
 

Group R Rata-rata nilai 

sebelum 
treatment 
(Pre-Test) 

 Pemberian 

treatment 

 Rata-rata 

nilai setelah 
treatment 
(Post-Test) 

Eksperimen  R 72,12    83,10 

Kontrol  R 73,41    77,31 

 

 

Efektivitas total pembelajaran identifikasi sikap dan peilaku wirausaha  

Kelompok Pre-test Post-test Selisih 

Eksperime n 72,12 83,48 11,36 

Kontrol 73,41 79,32 5,91 

Efektivitas   5,45 
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