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ABSTRACT 

Computer courses must be mastered well by students of the Department of Electrical 

Engineering in order to support other engineering courses related to the subject. Does 

the STAD Cooperative learning model improve student learning activities in Computer 

courses and improve student learning outcomes in Computer courses at the Faculty of 

Engineering Unima is the topic of discussion in this paper. 

The method used in this research is an action research conducted in the classroom 

towards students in order to improve learning outcomes.The results of this study 

concluded that using the STAD type cooperative learning model can improve the learning 

outcomes of students of the Electrical Engineering Department of the Engineering 

Faculty of Manado State University. 
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ABSTRAK 

Mata kuliah Komputer  harus dikuasai dengan baik oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro agar dapat menunjang mata kuliah keteknikan lainnya yang berkaitan 

dengan mata kuliah tersebut. Apakah model pembelajaran Kooperatif metode STAD 

dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah Komputer dan 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Komputer di Fakultas Teknik 

Unima adalah yang menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini. 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar komputer mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. 

 

Kata Kunci:  Mata kuliah Komputer,  pembelajaran Kooperatif metode STAD, Hasil 

Belajar 
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PENDAHULUAN 

Fakultas Teknik (Fatek) Universitas 

Negeri Manado (Unima) terdiri dari 

beberapa jurusan dan program studi strata 

satu dan diploma tiga, yaitu Jurusan 

Pendidikan Keluarga Sejahtera (PKK), 

Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 

(PTB), Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

(PTM), Program Studi Pendidikan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(PTIK), dan Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro. Tujuan utama pelaksanaan 

akademik di Fatek Unima adalah selain 

untuk memenuhi kebutuhan guru SMK 

dan SMA juga dapat bekerja dalam dunia 

usaha dan industri sesuai dengan strata 

dan bidang studi yang ditekuninya. Agar 

lulusan Fatek Unima mampu bekerja 

dalam dunia usaha dan dunia industri 

maka proses akademik perlu 

dilaksanakan secara efisien dan efektif. 

Proses akademik ini tergantung pada 

kegiatan pembelajaran yang 

dimanifestasikan melalui kegiatan 

perkuliahan di dalam/luar kelas termasuk 

kegiatan praktek. 

Kegiatan pembelajaran di perguruan 

tinggi merupakan suatu proses yang 

kompleks karena dalam proses tersebut 

melibatkan pengajar (dosen), mahasiswa, 

media pembelajaran dan fasilitas belajar 

lainnya termasuk penerapan model 

pembelajaran. Agar mahasiswa dapat 

dengan mudah memahami dan mencerna 

materi perkuliahan maka para dosen 

harus kreatif dan inovatif dalam 

menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang disajikan. 

Komputer adalah mata kuliah major 

yang ada pada kurikulum Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro yang dibagi 

dalam 2 semester yaitu semester 4 dan 

semester 5. Mata kuliah ini salah satu 

mata kuliah vital sehingga proses 

pembelajaran harus efisien dan efektif 

agar para mahasiswa mampu memahami 

dan mencerna materi perkuliahan yang 

disajikan oleh dosen. 

Berdasarkan pengamatan, banyak 

mahasiswa mengalami masalah 

mempelajari materi mata kuliah 

Komputer. Masalah tersebut disebabkan 

banyak faktor, diantaranya adalah 

motivasi belajar yang relatif rendah, 

sebagai indikasinya adalah kurangnya 

aktif mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar di kelas 

sehingga berdampak terhadap prestasi 

belajar mahasiswa. Rendahnya motivasi 

mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 

karena masih pengajar/dosen 

menggunakan model pembelajaran yang 

bersifat konvensional (klasikal). Dalam 

pembelajaran konvensional, kegiatan 

belajar mengajar berpusat pada pengajar, 

yaitu hanya menjelaskan materi 

perkuliahan dan kurangnya partisipasi 

peserta didik, yaitu mahasiswa hanya 

sekedar duduk dan diam untuk 

mendengar materi perkuliahan yang 

disajikan oleh dosen sehingga mahasiswa 

kurang aktif mengikuti kegiatan belajar 

mengajar tersebut. Selama ini prestasi 

belajar mahasiswa rata-rata memperoleh 

nilai 2,52 besaran nilai ini 

menggambarkan bahwa hasil belajar 

mahasiswa belum memenuhi angka 

ketuntasan kegiatan belajar mengajar, 

yaitu 2,75. Sehingga adanya kesenjangan 

antara hasil belajar menggunakan 
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pembelajaran konvensional dengan nilai 

ketuntasan belajar. 

Untuk mengaktifkan mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

agar dapat meningkatkan hasil belajar 

sehingga dalam proses penyajian materi 

pelajaran, para pendidik (dosen) perlu 

menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi agar peserta didik 

(mahasiswa) aktif dalam kegiatan 

perkuliahan dan dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya.   

Berdasarkan uraian yang 

dikemukakan dalam latar belakang 

masalah, maka masalah penelitian dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

• Rendahnya hasil belajar mahasiswa 

pada mata kuliah komputer  

• Motivasi belajar mahasiswa yang 

rendah 

• Kurang aktif mahasiswa mengikuti 

perkuliahan 

• Proses pembelajaran masih terpusat 

pada pengajar 

• Kurangnya pemahaman dosen tentang 

model-model pembelajaran untuk 

diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran mata kuliah komputer. 

 

Pembatasan Masalah 

Dalam Tulisan ini untuk mengkaji 

tentang penerapan model pembelajaran 

Kooperatif dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Komputer  di Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Manado. 

Perumusan Masalah 

1. Apakah model pembelajaran 

Kooperatif dapat meningkatkan aktivitas 

belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Komputer? 

2. Apakah model pembelajaran 

Kooperatif dapat meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Komputer? 

Tujuan dan Manfaat 

Tujuan. Untuk mendorong aktivitas 

mahasiswa dalam mempelajari mata 

kuliah Komputer  di Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Manado, Untuk 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa 

pada mata kuliah Komputer, dan 

Mendapatkan suatu model atau pola 

pengajaran yang efektif dan efisien dalam 

perkuliahan Komputer. 

Manfaat. Melakukan revisi dalam 

penyusunan materi perkuliahan 

Komputer pada SAP yang lebih 

menekankan pada pengembangan 

keterampilan akademik mahasiswa, 

Perbaikan mutu proses perkuliahan yang 

beralih dari cara yang sifatnya verbalistik 

kearah yang lebih menonjolkan peran 

aktif dan kreativitas mahasiswa dan 

Perbaikan mutu hasil pembelajaran 

mahasiswa yang akan memberikan 

pengaruh pada peningkatan hasil belajar 

mata kuliah Komputer. 

 

METODE 

Metode penelitian adalah action research 

(penelitian tindakan) atau lebih khusus 

classroom action research atau penelitian 

tindakan kelas, yaitu suatu penelitian 

tindakan yang dilakukan di dalam kelas 

terhadap peserta didik dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar.  

 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di 

Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Manado. Waktu pelaksanaan penelitian 
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ini dimulai dari bulan September  sampai 

dengan Nopember 2014.  

 

Setting Penelitian. Kegiatan penelitian 

ini dilakukan tindakan sebagai berikut, 

yaitu: Pertama, merecanakan proses 

pembelajaran untuk dilaksanakan pada 

kegiatan penyajian materi perkuliahan. 

Kedua, dosen atau pengajar menyajikan 

materi/bahan perkuliah sesuai dengan 

pokok bahasan Komputer pada satuan 

acara perkulihan (SAP). Contoh dalam 

kegiatan proses pembelajaran ini yaitu 

dosen menyajikan dan menjelaskan 

tentang konsep-konsep yang berkaitan 

dengan cara mengoperasikan komputer 

dan tindakan memeliharanya . Dosen 

memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk bertanya sehingga 

terjadi proses tanya jawab dari berbagai 

arah yaitu antara dosen dengan 

mahasiswa dan antara mahasiswa dengan 

mahasiswa.  

Ketiga. merupakan akhir dari tatap muka, 

dosen memberikan tugas kepada 

mahasiswa untuk dibahas oleh masing-

masing anggota yang ada pada tiap 

kelompok. Kegiatan pada tiap kelompok 

adalah mahasiswa yang belum paham 

materi pokok bahasan diberikan 

penjelasan oleh mahasiswa yang telah 

memahaminya. Setelah tugas diberikan, 

dosen mengarahkan kepada mahasiswa 

bahwa sesama teman perlu saling 

membantu karena nilai yang diperoleh 

teman dalam kelompok akan 

mempengaruhi nilai secara keseluruhan 

dari kelompok tersebut. Hal ini 

merupakan strategi untuk memotivasi 

mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya, setiap kelompok 

menjelaskan materi tugas yang diberikan 

dan anggota kelompok lain mengajukan 

pertanyaan sehingga terjadi tanya jawab 

antara anggota kelompok. 

Keempat, merupakan tahapan terakhir 

dalam kegiatan tatap muka yaitu 

melakukan evaluasi yaitu tes dengan 

mengajukan pertanyaan kepada 

mahasiwa dan langsung menjawab tanpa 

bantuan dari teman anggota kelompok 

maupun kelompok lainnya. Selanjutnya, 

dosen memeriksa hasil pekerjaan atau 

jawaban mahasiswa. Nilai yang diperoleh 

masing-masing kelompok secara 

keseluruhan diumumkan pada pertemuan 

(tatap muka) berikutnya. Kelompok yang 

memperoleh nilai terbaik diberikan 

penghargaan oleh dosen.   

Populasi dan Sampel. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Manado. 

Sampel penelitian adalah mahasiswa 

memprogram mata kuliah Komputer 1  

Tahun Akademik 2014/2015 yaitu 

mahasiswa semester 4.  

Teknik Pengumpulan Data. Untuk 

pengumpulan data penelitian dibuat 

instrumen tes untuk mengukur 

kemampuan mahasiswa dimana 

instrumen dijawab/dikerjakan oleh 

mahasiswa kemudian diberi penilaian 

sebagai  hasil evaluasi, sedangkan 

aktivitas mahasiswa diamati oleh dosen 

selama proses perkuliahan berlangsung. 

Data ini diverifikasi dan diolah untuk 

memperoleh informasi tingkat 

keberhasilan mahasiswa dari pendekatan 

yang digunakan. Keberhasilan mengajar 

dosen disertai pemberian tugas kelompok 

akan ditentukan oleh hasil pencapaian 

belajar mahasiswa yang dilihat pada nilai 

tes. Hasil pengamatan tentang keaktifan 
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mahasiswa selama perkuliahan 

berlangsung dicatat oleh dosen dengan 

menggunakan format yang sudah 

tersedia. 

Analisis Data. Data hasil penelitian 

diolah  menggunakan analisis mix 

kuantitatif dan kualitatif dalam rangka 

merumuskan kesimpulan tentang 

keaktifan dan prestasi belajar mahasiswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak 

bulan April sampai dengan Juni 2015. 

Adapun langkah-langkah kegiatan 

penelitian, meliputi; pertama, 

mempersiapkan  bahan atau materi yang 

akan digunakan untuk pelaksanaan 

tindakan. Kedua, melaksanakan tindakan 

sebanyak 5 (lima) kali pertemuan, dan 

Ketiga, membuat laporan penelitian. 

Dalam kegiatan penelitian tindakan dari 

siklus ke-1 dan Siklus ke-2 dilakukan 

tahapan-tahapan, sebagai berikut: 

1. Perencanaan Tindakan 

Dalam kegiatan perencanaan tindakan, 

dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

• Merancang SAP (Satuan Acara 

Perkuliah) sebagai koridor 

kegiatan pembelajaran  

• Menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang dibutuhkan.   

• Merancang instrumen observasi 

untuk mengevaluasi keaktifan 

mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan perkuliahan/pembelajaran 

di kelas 

• Membuat instrumen tes untuk 

mengukur dan menilai dalam 

rangka mengevaluasi hasil belajar. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, dilakukan 

persiapan pembelajaran, sebagai berikut: 

• Mengontrol kesiapan mahasiswa  

• Menjelaskan tujuan pembelajaran 

• Menjelaskan manfaat materi 

perkuliahan 

• Menyajikan materi perkuliahan 

• Dosen memberikan tugas kepada 

mahasiswa 

• Membahas tugas secara bersama-

sama 

• Memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk bertanya 

• Dosen menjawab pertanyaan yang 

dikemukakan mahasiswa 

3. Observasi  

Setiap tatap muka dilaksanakan kegiatan 

observasi oleh peneliti. Dalam kegiatan 

observasi ini, memberi check list pada 

lembar observasi keaktifan mahasiswa. 

Adapun aspek-aspek yang diobservasi, 

meliputi: 

• Mencatat kembali penjelasan dosen 

• Respons mahasiswa terhadap 

pertanyaan dosen 

• Mahasiswa mengajukan pertanyaan 

kepada dosen 

• Keaktifan mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas di kelas 

• Dosen memberikan tugas mandiri 

dan kelompok kepada mahasiswa 

untuk dikerjakan di luar kelas/ruang 

perkuliahan 

• Mencatat dan mengamati tugas 

mandiri dan tugas kelompok yang 

dimasukkan mahasiswa. 

Dari hasil observasi tentang keaktifan 

mahasiswa mengikuti kegiatan 

perkuliahan mata pelajaran komputer 

pada siklus ke-1 diperoleh rata-rata 

prosentasi adalah 63% sedangkan pada 
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siklus ke-2 diperoleh rata-rata prosentasi 

sebesar 82%. 

4.  Refleksi  

Tahapan ini untuk membandingkan hasil 

belajar mahasiswa pada mata kuliah 

komputer 1 secara keseluruhan yang 

diperoleh pada siklus ke-1 dan hasil 

belajar pada siklus ke-2 berdasarkan hasil 

evaluasi. 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan 

terhadap kegiatan pembelajaran 

mahasiswa tentang hasil belajar mata 

kuliah komputer 1 pada siklus ke-1 

diperoleh nilai rata-rata adalah 2,52 

sedangkan pada siklus ke-2 diperoleh 

nilai rata-rata adakah sebesar 2,87. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi keaktifan 

mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan 

mata kuliah komputer 1 diperoleh rata-

rata prosentasi pada siklus ke-1 adalah 

63% sedangkan keaktifan mahasiswa 

pada siklus ke-2 diperoleh  rata-rata 

prosentasi sebesar 82%. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa 

menggunakan metoda kooperatif tipe stad 

dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah 

komputer mengalami kenaikan sebesar 

19% dari siklus ke-1 hingga pada siklus 

ke-2.  

Berdasarkan  tes  hasil belajar yang 

dilakukan kepada  mahasiswa dalam mata 

kuliah komputer 1  pada siklus ke-1 

diperoleh nilai rata-rata adalah 2,52 

sedangkan nilai rata-rata mahasiswa pada 

siklus ke-2 sebesar 2,87. Peningkatan 

hasil belajar ini meningkat sebesar 0,35. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa 

menggunakan metoda kooperatif tipe stad 

dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah 

komputer 1 mengalami kenaikan yang 

relatif signifikan dari siklus ke-1 hingga 

pada siklus ke-2. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe stad 

dalam kegiatan perkuliahan 

komputer ternyata keaktifan rata-

rata  mahasiswa mengalami 

kenaikan sebesar 19% yaitu dari 

siklus ke-1 sebesar 63%  ke siklus 

ke-2 sebesar 82%. 

2. Dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe stad 

ternyata hasil belajar mahasiswa 

rata-rata dalam mata kuliah 

komputer mengalami peningkatan 

nilai sebesar 0,35, yaitu pada siklus 

ke-1 diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 2,52 dan mengalami 

kenaikan pada siklus ke-2 menjadi 

sebesar 2,87. 

  

Saran  

1. Dosen mata kuliah komputer perlu 

menggunakan model pembelajaran  

kooperatif tipe stad dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa. 

2. Dosen perlu perhatikan media 

pembelajaran yang dibutuhkan agar 

proses belajar mengajar dapat 

berlangsung efektif dan efisien. 

3. Mahasiswa harus aktif dalam 

kegiatan perkuliahan termasuk 

memperhatikan  materi tentang 

pembahasan tugas secara bersama-

sama maupun mandiri, karena 
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melalui pembahasan ini materi 

perkuliahan dapat dikuasai dengan 

baik dan dapat memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. 
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