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Abstrak 

 

Proses Pembelajaran Mata Diklat MPEA selama ini menggunakan metode 

teacher centered learning  peran guru dominan sehingga berdampak pada kurang 

kemandirian siswa. Peneliti mencoba menerapkan pembelajaran student center 

learning. Tujuannya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, serta mengetahui 

tanggapan siswa terhadap implementasi pembelajaran kooperatif STAD. 

 Lokasi penelitian SMKN 2 Depok Sleman Yogyakarta, waktu penelitian 

bulan Agustus sampai Oktober 2007. Subyek penelitian siswa kelas I Program 

Keahlian Teknik Audio Video. Penelitian menggunakan model rancangan yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Pelaksanaannya berlangsung 3 siklus, 

setiap siklus terdiri dari 4 kegiatan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Hasil siklus I kelemahan : (1) kerja kelompok kurang solid, (2) keberanian 

berargumentasi rendah, (3) dominasi siswa masih tampak, (4) ketergantungan siswa 

pada guru tinggi, (5) rangkaian praktikum banyak kesalahan. Rekomendasi siklus II : 

(1) guru aktif memberikan pertanyaan secara merata, (2) pertanyaan dibuat 

berjenjang, (3) pertanyaan diarahkan pada penguasaan konsep, (4) pengarahan 

praktikum diintensifkan. Kelemahan siklu II : (1) respon pertanyaan menurun, (2) 

kerumitan rangkaian ditingkatkan, siswa masih kesulitan menarik benang merah 

antara teori dan praktek, (3) langkah pengualangan data kunci kurang sehingga 

dukungan inquiri dalam mengkonstruksi pengalaman pembelajaran kurang terpenuhi. 

Rekomendasi : (1) pemerataan pertanyaan dan respon guru ditikatkan, (2) 

pengawasan bimbingan praktikum ditingkatkan, (3) penjabaran konsep melalui 

pertanyaan arahan ditingkatkan, (4) aktivitas praktikum diarahkan pada peningkatan 

dukungan inquiri terutama dalam mengkonstruksi penguasaan konsep. Kelemahan 

siklus III : (1) bagi siswa pendekatan ini perlu ditingkatkan, (2) secara subyektif 

pendekatan dirasakan oleh 37,5 % siswa adalah : jenuh, melelahkan, tertekan, 

penjelasan guru terbatas kurang santai karena dituntut selalu aktif, menguras pikiran.   

 Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus I 

hingga ke III diperoleh rerata 69,1 ; 73,7 dan 75,7. Semua siswa memenuhi standar 

minimal kelulusan 70. Berdasarkan tanggapan siswa maka jika pendekatan ini akan 



diterapkan perlu diperhatikan urutan materi, pengelolaan waktu dan materi serta 

diperlukan variasi pendekatan agar tidak membuat siswa tertekan, jenuh dan 

melelahkan.   

 


