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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berbasis komputer
dengan perangkat lunak YAHOO.MASANGER yang diimplementasikan pada siswa kelas II
program keahlian Komputer Jaringan, dengan harapan dapat meningkatkan ketuntasan belajar
siswa. Indikator ketuntasan belajar adalah apabila seorang siswa memperoleh nilai sekurangkurangnya 7,0 atau 70% untuk mata diklat produktif dan secara klasikal telah diperoleh nilai
sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa di kelas tersebut yang telah mencapai nilai
Perseorangan sebesar 70%. Hasil dari penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut : untuk
penilaian dengan metode konvensional dari 34 siswa telah diperoleh rentang nilai kurang dari 70
sebanyak 9 siswa (26,47%) dan rentang nilai lebih dari 70 sebanyak 25 siswa ( 73,53%). Adapun
penilaian yang dilaksanakan dengan metode penggunaan media komputer dengan perangkat lunak
Yahoo.Masanger sebagai media diskusi dan pengambilan nilai dari 34 siswa telah diperoleh
rentang nilai kurang dari 70 sebanyak 3 siswa (8.82%) dan rentang nilai lebih dari 70 sebanyak 31
siswa ( 91,18%). Dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran mada pelajaran
Produktif TKJ dengan metode menggunakan media komputer dengan perangkat lunak Yahoo
masanger secara siginifikan lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode
konvensional. Untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan media komputer dengan
perangkat Yahoo.Masanger memerlukan konsekuensi-konsekuensi yang meliputi penyediaan
sarana pendukung perangkat komputer yang memadai dan kompetensi guru/instruktur yang mampu
memotivasi siswa untuk menerima materi pembelajaran dengan media komputer.
Kata Kunci : Pembelajaran berbasis teknologi komputer –Sarana dan ,Kompetensi guru
memadai,Ketuntasan belajar.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu
tujuan Negara Republik Indonesia adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk
itu setiap warga negara Indonesia berhak
memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai
dengan minat dan bakat yang dimilikinya
tanpa memandang status sosial, ras,
etnis,agama, dan gender. Pemerataan dan
mutu pendidikan akan membuat warga
negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup
(life skill) sehingga memiliki kemampuan
untuk mengenal dan mengatasi masalah diri
dan lingkungannya, mendorong tegaknya
masyarakat madani dan modern yang dijiwai
dengan nilai-nilai Pancasila.

Masyarakat Indonesia yang Indeks
teknologi nya masih rendah belum secara
optimal memanfaatkan Iptek sebagai
penggerak utama (prime mover) perubahan
masyarakat.
Pendidikan
memfasilitasi
peningkatan indeks teknologi tersebut,
namun demikian , peningkatan indeks
teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh
pendidikan , melainkan juga oleh transfer
teknologi yang biasanya menyertai investasi.
Penyertaan investasi memerlukan sumber
daya
manusia
yang
mampu
mengejawantahkan
nilai-nilai
sosialkemasyarakatan.
1.2 Rumusan Masalah
Dari identifikasi di atas dapat
dirumuskan sebagai berikut : “Apakah
dengan menggunakan media komputer
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dengan perangkat lunak Yahoo.Masanger
dapat meningkatkan prestasi hasil belajar
mata pelajaran produktif kelas II B
program keahlian Teknik Komputer
Jaringan ?”
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang
dirumuskan , maka secara umum penelitian
ini bertujuan untuk mengembangkan
perangkat
pembelajaran
dengan
menggunakan media Komputer khususnya
perangkat lunak Yahoo Masanger sebagai
media diskusi guna meningkatkan hasil
belajar mata pelajaran produktif. Dari
penjabar an rumusan masalah , penelitian ini
bertujuan khusus untuk :meningkatkan minat
belajar siswa melalui pemanfaatan media
komputer.
1.3 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian
tindakan
kelas
ini
adalah
:
Bagi Peserta Didik
1. Meningkatkan pemahaman materi
dasar untuk materi pembelajaran
Produktif
2. Mengatasi kesulitan dalam menyerap
materi dasar baik secara teori maupun
praktek untuk materi pembelajaran
Produktif
3. Meningkatkan hasil belajar peserta
didik
Bagi Guru
1. Memperbaiki proses belajar mengajar
2. Memunculkan inovasi baru dalam
pembelajaran
3. Menyenangkan peserta didik dalam
belajar
Bagi Sekolah
1. Meningkatkan pelayanan kepada
pelanggan internal(peserta didik )
2. Meningkatkan sumber daya manusia
guru
3. Secara umum prestasi sekolah menjadi
meningkat
II. LANDASAN TEORI
2.1 Media
Menurut Rohadi (2003:9) media
adalah
segala
sesuatu
yang
dapat
menyalurkan
informasi
dari
sumber
informasi kepada penerima informasi yang
sering digunakan dalam bidang komunikasi

dan termasuk ke dalam media meliputi
teaching Aids, AVA dan media belajar atau
sering disebut juga alat peraga.
Mc. Lucan dalam Wibawa dan farida
Mukti (1992:7) mengatakan bahwa media itu
adalah semua saluran pesan yang dapat
digunakan
sebagai
alat
komunikasi.
Menurutnya, media adalah semua saluran
pesan yang dapat digunakan sebagai sarana
komunikasi dari seseorang ke orang lain yang
tidak ada dihadapannya, sedang menurut
Romiszowski, media adalah pembawa pesan
yang berasal dari sumber pesan ( yang dapat
berupa orang atau benda) kepada penerima
pesan. Dalam proses belajar mengajar
penerima pesan itu adalah siswa.
2.2 Komputer dan pembelajaran
Komputer berasal dari bahasa latin
Computare yang berarti menghitung. Karena
luasnya bidang garapan komputer , menurut
Setiawan (2003: 2-3)
Penggunaan
komputer
dalam
pembelajaran pada saat ini lebih dikenal
dengan pendekatan berbasis e-learning atau
sering juga disebut IT atau ICT yang menurut
Collis dan Juang (2003:12) pemanfaatan
komputer
dalam pembelajaran
dapat
dikategorikan menjadi dua , yaitu
pemanfaatan
komputer
sebagai
core
technology ( teknologi utama ) dan
pemanfaatan
komputer
sebagai
complementary tecnologi ( teknologi
pendukung ).Teknologi utama dalam sistem
pembelajaran adalah interaksi antara peserta
didik dengan guru atau nara sumber lainnya
atau sesama peserta didik . Jika komputer di
gunakan oleh guru sebagai teknologi utama ,
berarti tanpa komputer proses pembelajaran
tidak akan berlangsung. Jika komputer
digunakan sebagai teknologi pendukung
maka komputer berperan sebagai media
pembelajaran yang digunakan sebagai alat
atau sarana dalam membantu pembelajaran
yang bermanfaat
untuk mencapai
kompetensi yang telah ditetapkan.
2.3 Yahoo Masanger
Adalah software yang ditawarkan
oleh yahoo group untuk dapat digunakan
untuk berkomunikasi satu sama lain .Konsep
dasar untuk menjalankan program yahoo
masanger adalah dengan cara mengaktifkan
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terlebih dahulu dengan menmasukkan alamat
email dan password yang sudah dipersiapkan
terlebih
dahulu
.Yahoo
masanger
mempunyai
beberapa kelebihan yang
memudahkan pemakai dalam berkomunikasi
lewat dunia maya seolah-olah berkomunikasi
langsung.
2.4. Teori belajar
Belajar adalah suatu proses aktif
melalui suatu latihan yang berakibat pada
perubahan tingkat laku yang menuju kepada
tujuan untuk memperoleh hasil yang terbaik.
Belajar adalah proses perubahan tingkah laku
yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan,
penggunaan dan penilaian terhadap atau
menge- nai sikap dan nilai-nilai pengetahuan
dan kecakapan dasar yang terlibat di dalam
berbagai bidang studi, lebih luas lagi dalam
berbagai aspek bidang kehidupan atau
pengalaman yang terorganisir (Rusyan, 1994
).Belajar akan berjalan dengan baik apabila
disertai dengan tujuan belajar, karena belajar
itu merupakan suatu aktivitas yang dapat
membawa perubahan tingkah laku bagi
peserta didik.
2.5 Hasil Belajar
Robert M Gagne dalam bukunya
yang terkenal The Condition of Learning,
mengelompokan tentang hasil belajar
menjadi lima katagori , yaitu ketrampilan
motorik, sikap, kemahiran intelektual,
informasi verbal , dan pengaturan kegiatan
intelektual. Kelima katagori tersebut di atas
merupakan suatu proses belajar tersendiri,
artinya setiap katagori berdiri sendiri dan
berbeda sifatnya. Meskipun kerap terdapat
hasil belajar dari suatu kelompok yang lain ,
midalnya dari kelompok belajar motorik
terdapat hasil belajar dari kelompok belajar
intelektual.
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Salah satu tujuan penelitian ini adalah
mengembangkan perangkat pembelajaran ,
sehingga jenis penelitian ini termasuk
penelitian pengembangan. Pengembangan
perangkat yang pembelajaran yang dilakukan
meliputi : Rencana Pembelajaran, Lembar
Kegiatan Siswa dan Media Pembelajaran
yang
meliputi
Komputer
dengan
perangkatnya, serta instrumen penilaian (Tes

Hasil
Belajar).
Selajutnya
perangkat
pembelajaran
yang
dikembangkan
diimplementasikan dalam kegiatan
pembelajaran di laboratorium komputer.
3.2 Setting Penelitian
1. Waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan mulai minggu ke
dua bulan Januari 2009 s.d. minggu pertama
bulan Pebruari 2009 selama kurang lebih
tiga minggu , dan agar tidak mengganggu
kegiatan belajar mengajar reguler maka
kegiatan penelitian dilaksanakan setelah
kegiatan belajar mengajar reguler mulai
pukul 14.00 s.d. 16.00 Wib
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

2. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri
2 Palopo Jalan Dr.Ratulangi (0471)23401
Palopo Propinsi Sulawesi Selatan .Adapun
pertimbangan peneliti dalam menetapkan
tempat uji coba penelitian ini adalah :
1. SMK Negeri 2 Palopo bersifat terbuka
dalam
upaya
menerima
inovasi
pendidikan
2. Fasilitas pendukung pembelajaran di
SMK Negeri 2 Palopo yang memadai ,
hal ini ditandai dengan adanya
Laboratotium
Komputer
yang
representatif.
3. Peneliti adalah guru mata diklat
Produktif dan KKPI di SMK Negeri 2
Palopo untuk kelas II yang tentunya
sedikit banyak sudah memahami
permasalahan subyek penelitian.
3.3 Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah siswa SMK Kelas
IITKJB , dengan pertimbangan :
1. Sudah menerima materi pembelajaran
Internet mulai dari kelas I semester 2
sebagai materi selingan untuk KKPI
dan pada mata pelajaran Produktif
dalam upaya memperkaya materi
pembelajaran .
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2.

Sudah
familier
menggunakan
komputer yang memadai, hal ini
terkait dengan mata diklat ketrampilan
komputer dan pengelolaan informasi
(KKPI) yang sudah diterima siswa
sejak kelas I semester gasal. Untuk uji
coba menggunakan siswa kelas II TKJ
B SMK Negeri 2 Palopo pada
semester
genap
tahun
diklat
2008/2009 sebanyak 34 siswa.

3.4 Sumber Data
1. Hasil penilaian pekerjaan siswa
dengan
pengerjaan
secara
konvensional untuk kompetensi
Menginstalasi jaringan berbasis luas
(WAN)
2. Hasil
pengamatan
kinerja
pembelajaran yang meliputi sarana ,
materi pembelajaran dan performen
guru/intruktur
3. Hasil penilaian pekerjaan siswa
dengan pengerjaan menggunakan
media komputer dengan perangkat
lunak Yahoo masanger untuk forum
diskusi yang berkaitan dengan
kompetensi dan sub kompetensi yang
sama dengan pengerjaan dengan
metode konvensional
3.5 Prosedur Penelitian
1. Penelitian Awal
Penelitian awal dilakukan dengan cara
membandingkan hasil penilaian Evaluasi
siswa yang dilakukan secara konvensional
(belum menggunakan media komputer)
2. Penelitian Utama
Penelitian ini menggunakan penelitian
tindakan kelas dengan lama siklus diperlukan
dua siklus
SIKLUS I
a. Perencanaan
Pada tahap perencanaan tindakan ini
peneliti mengadakan identifikasi tindakan
diantaranya :
1. Menentukan kompetensi dasar yang
akan disampaikan
2. Merencanakan pendekatan
pembelajaran yang akan diterapkan
dalam proses pembelajaran

3. Menyusun skenario pembelajaran
dengan durasi 4 kali pertemuan (@ 4
jam / 40 menit)
4. Menyiapkan sumber belajar
5. Menyusun pokok-pokok masalah yang
harus didiskusikan
6. Menyusun format evaluasi pengamatan
guna mengetahui respon siswa
7. Menyusun kelompok siswa berdasarkan
nomor urut absen, dengan 1 kelompok 2
siswa ( 1 komputer untuk 2 siswa)
8. Menyiapkan perangkat komputer
dengan didalamnya diinstalkan software
YAHOO MASANGER dengan cara
mengaktifkannya melalui internet
dengan sistem LAN dengan
menggunakan fasilitas speedy ,sejumlah
kebutuhan siswa
9. Mempersiapkan kelompok siswa untuk
bergabung kedalam forum diskusi Yang
akan dilaksanakan melalui media
komunikasi yahoo masanger.
10. Merundingkan pemakaian laboratorium
komputer dengan pengelola Lab sebagai
tempat pelaksanaan supaya diskusi tidak
mendapatkan hambatan yang berarti
b. Tindakan
Menerapkan tindakan sesuai skenario
pembelajaran , diantaranya :
1. Pedoman Guru
 Membuka pertemuan
 Mengabsen kehadiran siswa
 Mengatur tempat duduk siswa
 Memberikan apresiasi tentang
materi yang akan disampaikan
 Menyampaikan materi
pembelajaran dengan pengaturan per
pertemuan :
Pertemuan Kompetensi Sub Kompetensi
1. Pengantar Sekilas tentang Yahoo
Masanger ,Konfigurasi Hardware serta
Software pendukung
2. Memulai Yahoo Masanger.Dimulai
dengan menekan tombol start –aktifkan
yahoo
masanger
dan
kemudian
masukkan user dan password siswa
3. Setelah aktif terlebih dahulu siswa
dibagi dalam kelompok diskusi dan
masing-masing kelompok membuat user
untuk
mengaktifkan
yahoo
masangernya.
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4. Setelah aktif yahoo masangernya maka
guru harus mendaftarkan semua user
group
diskusi
kedalam
yahoo
masangernya sebagai daftar anggota
yang akan diajak berdiskusi
5. Membuat forum diskusi didalam yahoo
masanger dan mengundang semua group
yang telah dipersiapkan untuk masuk
dalam forum diskusi
6. Memberikan topik diskusi yang akan
dibahas dan memandu siswa untuk
berdiskusi lewat forum chatting
7. Setelah
diskusi
masing-masing
kelompok
mengirimkan
materi
diskusinya lewat yahoo masanger
kepada guru dengan fasilitas transfer file
8. Setelah diskusi selesai diadakan evaluasi
secara terbuka dan evalusi secara
tertutup.Secara terbuka yaitu evaluasi
yang dilakukan dengan menggunakan
media chatting sedangkan evaluasi
tertutup adalah evaluasi yang dilakukan
secara konvensional yaitu dengan
menulis dikertas secara perorangan.
9. Menutup pertemuan
2. Pedoman Siswa
a. Berkelompok menurut kelompok
yang sudah ditetapkan
b. Memperhatikan penyampaian materi
yang disampaikan guru
c. Mendiskusikan setiap masalah yang
diberikan dengan guru atau se sama
siswa
c. Pengamatan
1.

Mengamati proses pembelajaran
dengan mengisi lembar observasi
situasi kelas (dilakukan bersama
kolaborator)
2. Mengamati Kinerja siswa dalam
mengerjakan tugas lks
3. Mengamati respon siswa terhadap
penggunaan media komputer
d. Refleksi
1. Melakukan evaluasi tindakan siklus
1
2. Mendiskusikan hasil evaluasi siklus
1 dengan kolaborator
3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan
sesuai hasil evaluasi untuk digunakan
pada siklus berikutnya

SIKLUS II
a. Perencanaan
1. Identifikasi masalah pada siklus 1
2. Penyusunan kelompok diskusi oleh
guru dan kolaborator berdasarkan
hasil evaluasi siklus 1 dengan
menyebar siswa pandai dan aktif
secara acak (tidak berdasarkan urut
absen)
3. Penyiapan tempat duduk siswa
dengan mengabaikan urut absen akan
tetapi
berdasarkan
sebaran
kepandaian dan keaktifan siswa,
dengan penggunaan komputer 1
komputer untuk 2 siswa
4. Penyiapan Topik diskusi dan LKS
beserta
perhitungan
waktu
pengerjaannya
5. Pengembangan program tindakan
siklus 2 dengan menyusun format
evaluasi penilaian pengerjaan setiap
item
a. Tindakan
1. Pedoman Guru
a. Membuka pertemuan
b. Mengabsen kehadiran siswa
c. Memberikan apresiasi
tentang materi pembelajaran
d. Mengantur tempat duduk
siswa sesuai dengan
perencanaan
e. Membagi LKS yang sudah
disiapkan
f. Memberitahukan pada siswa
tentang durasi waktu
pengerjaan
g. Memberi kesempatan ada
siswa untuk mengerjakan
LKS
2. Pedoman Siswa
a.

Menempati tempat duduk
sesuai dengan yang sudah
ditentukan oleh guru
b. Memperhatikan penjelasan
guru
c. Menerima LKS dan
menelitinya
d. Mengerjakan LKS
b. Pengamatan
1. Mengamati proses pembelajaran
dengan mengisi lembar observasi
situasi kelas (dilakukan bersama
kolaborator)
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2.
3.

Mengadakan penilaian hasil pekerjaan
siswa melalui komputer server
Mengadakan peng-skoran hasil
penilaian setiap siswa

Tabel 3. Nilai hasil ulangan dengan metode
konvensional

c. Refleksi
1. Melakukan evaluasi tindakan siklus 2
2. Mendiskusikan hasil evaluasi siklus 2
dengan kolaborator
3. Mengambil kesimpulan dari hasil
penilitian yang meliputi penelitian awal
dan penelitian utama (siklus 1 dan siklus
2)
IV. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
1. Penelitian Awal
Pada penelitian awal telah dilakukan
pengambilan nilai hasil pekerjaan siswa yang
telah dikerjakan dengan metode konvensional
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 di
bawah ini :
Tabel 2. Nilai hasil pekerjaan siswa dengan
metode konvensional

2. Penelitian Utama
Penelitian utama dilaksanakan dengan
menggunakan dua siklus tindakan dengan
hasil tindakan berupa hasil pengamatan dan
hasil penilaian pekerjaan
SIKLUS I

Jumlah 34 100 % Ketuntasan secara klasikal
73,53 %

Hasil
pengamatan
selama
kegiatan
pembelajaran materi dengan menggunakan
yahoo masanger yang diikuti oleh 34 siswa
selama 4 kali pertemuan telah diperoleh hasil
data seperti yang ditunjukkan pada tabel 4
di bawah ini :

Tabel 3. Nilai hasil ulangan dengan metode
konvensional

Tabel 4. Hasil pengamatan kegiatan
pembelajaran
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Keterangan :

4.2 Pembahasan

SB=sangat baik,
B=baik,
CB=cukup baik,
KB=kurang baik

1. Penelitian Awal
Penelitian awal dilakukan dengan
mengambil hasil pekerjaan siswa yang
dilakukan dengan metode konvensional yaitu
metode dimana siswa dalam mengerjakan
dengan menggunakan media modul dan alat
bantu tulis, yang meliputi pensil , pena untuk
menulis ketika belajar dan melakukan diskusi
kelompok. Dengan menggunakan peralatan
tersebut menjadikan siswa merasa tidak
leluasa di dalam menerangkan materi kepada
sesamanya karena tidak semuanya anak
berasal dari keluarga yang mengunakan
bahasa Indonesia yang baik, sehingga proses
diskusi memerlukan waktu yang relatif lebih
lama baik untuk membawakan materi
maupun untuk menanggapi .

SIKLUS II
Hasil penilaian proses pembelajaran
berupa evaluasi materi sebanyak 10 item
soal yang diberikan kepada 34 siswa yang
dikerjakan selama 4 jam pertemuan @ 40
menit dengan media komputer perangkat
lunak yahoo masanger telah diperoleh data
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5 di
bawah ini :
Tabel 5. Hasil penilaian pekerjaan siswa
dengan media komputer perangkat lunak
yahoo masanger

Jumlah 34 100 % Ketuntasan secara klasikal
91,18 %

2. Penelitian Utama
SIKLUS I
Mengingat
materi/komptensi
penggunaan media komputer dengan
perangkat lunak yahoo masanger belum
pernah diterima oleh siswa , karena materi/
perangkat lunak tersebut tidak terlalu asing
bagi siswa, maka pelaksanaan penilitian pada
siklus 1 dilakukan dengan kegiatan
pembelajaran dengan hanya menerangkan
proses kegiatan yang akan dilakukan dan
kegunaannya.
Pembelajaran dilaksanakan selama 4
kali pertemuan @ 4 jam / 40 menit dengan
dipandu oleh 2 guru/instruktur, 1 orang
sebagai guru/instruktur utama dan 1 orang
sebagai
guru/instruktur
pendamping
sekaligus sebagai kolaborator dengan metode
gabungan antara ceramah, demonstrsi dan
penugasan. Pada metode ceramah, guru
utama memberi penjelasan tentang materi
pembelajaran kurang lebih 30 menit pada
setiap awal pertemuan, selanjutnya metode
demonstrasi dilakukan dengan media
komputer (server) dan LCD, dimana guru
utama mendemonstrasikan cara-cara kerja
setiap sub kompetensi dan diikuti oleh siswa
untuk mencobanya pada komputer masingmasing sedang guru pendamping mengamati
kinerja sekaligus memberi arahan pada siswa
. Adapun metode penugasan dilaksanakan
dengan cara siswa diberi tugas berupa
membahas satu buah topik yang telah
disiapkan dengan melemparkan beberapa
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pertanyaan untuk ditanggapi oleh masingmasing group dan bantuan penyelesaian
hambatan oleh guru utama dan guru
pendamping yang memantau jalan nya
diskusi dan masuk kedalam arena diskusi bila
dianggap perlu.
Pada pertemuan terakhir (pertemuan
ke empat) hasil diskusi siswa di kirim ke
guru pendamping sebagai bahan laporan yang
juga mendapatkan point nilai tersendiri dan
diprint-out di atas kertas ukuran A4 sebanyak
rangkap dua untuk masing-masing item, 1 set
untuk siswa dan 1 set untuk guru.
Selanjutnya setiap siswa diberi angket untuk
diisi dengan materi angket hasil pelaksanaan
selama pembelajaran dengan tujuan untuk
mengetahui
respon
siswa
terhadap
penggunaan media komputer berupa media
berkomunikasi chatting yahoo masanger.
1. Sarana
Persiapan pengadaan sarana telah
dipilih dengan katagori B (baik) sebanyak 19
siswa (di atas 50 persen) ini menunjukkan
bahwa secara umum permasalahan persiapan
sudah baik. Sedangkan dari 34siswa yang
telah memilih anternatif jawaban katagori CB
(cukup baik) untuk masalah jumlah sarana
sebanyak 23 siswa, hal tersebut menjadi
pemikiran bagi sekolah bagaimana upaya
sekolah untuk memberi pelayanan yang
terbaik kepada pelanggan internal (siswa)
pada masa-masa yang akan datang, walaupun
kondisi sekarang sudah dirasa cukup dengan
jumlah komputer sebanyak 20 set yang
dipakai untuk 34 siswa, rata-rata 1 komputer
digunakan untuk 2 siswa.
Adapun untuk permasalahan kondisi
komputer , sebanyak 18 siswa memilih
alternatif jawaban katagori B (baik), hal
tersebut menunjukkan bahwa komputer yang
tersedia di laboratorium komputer SMK
Negeri 2 Palopo sudah memadai, dari 20
komputer yang ada 12 komputer diantaranya
dengan spech pentium IV dan 8 komputer
pentium III sehingga untuk pengoperasian
perangkat lunak yahoo masanger cukup
membantu.
2. Materi Pembelajaran
Dari persiapan , kelayakan dan
keterkaitan dengan perkembangan teknologi
sebagian besar siswa memilih alternatif
jawaban katagori B(baik), masing-masing 21-

26-18 , hal terbut menunjukkan siswa
memberi respon positip terhadap kebera daan
media komputer dengan mennggunakan
fasilitas yahoo masanger untuk menunjang
pembelajaran produktif di TKJ
3. Guru/Instruktur
Apabila dilihat dari jumlah siswa yang
memilih alternatif jawaban untuk performan
guru/instruktur sebagaimana pada tabel 4,
yaitu sebagian besar memilih katagori
CB(cukup baik), hal tersebut menunjukkan
bahwa guru/instruktur perlu meningkatkan
performannya yang meliputi penguasaan
materi, pemilihan metode dan penampilan.
Hal tersebut cukup dimaklumi karena dengan
menggunakan perangkat lunak yahoo
masanger termasuk perangkat lunak baru
sehingga masih belum banyak guru bidang
keahlian teknik komputer dan jaringan yang
belum menguasai dan menggunakan secara
optimal, dan menjadi tantangan bagi guru
agar
memiliki
kemauan
secara
berkesinambungan untuk mengupayakan
optiimalisasi baik secara otodidak maupun
dengan mengikuti diklat/penataran.
SIKLUS II
Pada siklus 2 , penelitian dilakukan
dengan cara mengadakan penjelasan tentang
materi evaluasi tentang pemahaman materi
pelajaran tentang jaringan berbasis luas
(WAN) melalui test formatif yang terdiri dari
5 item pada siswa untuk dikerjakan dengan
durasi waktu sama dengan pelaksanaan
penyelesaian pekerjaan dengan metode
konvensional , yaitu selama 4 kali pertemuan
@ 3,5 jam / 40 menit.
Dengan materi dan durasi waktu
yang sama , ternyata hasil penilaian
pekerjaan siswa dengan menggunakan media
komputer dengan perangkat lunak yahoo
masanger terjadi peningkatan yang sangat
signifikan. Hal tersebut dapat dutunjukkan
dari tabel 5, dimana jumlah siswa yang
memperoleh nilai di atas 70 sebagai batas
ketuntasan belajar sebanyak 34 siswa dengan
ketuntasan belajar secara klasikal sebanyak
85,71% (melebihi batas tuntas belajar
klasikal ).
Dari perbandingan tersebut di atas ,
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6 , maka
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
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pengelola SMKN 2 Palopo khsusnya guru
Produktif untuk sudah saatnya meninggalkan
metode konvensional dan beralih ke metode
teknologi komputer dengan konsekuensikonesekuensi yang ada.
Tabel 6. Perbandingan nilai pekerjaan siswa
metode konvensional dan metode dengan
Media komputer

Negeri 2 Palopo dengan media
komputer
lebih
baik
jika
dibandingkan
dengan
metode
konvensional
4. Pembelajaran
mata
pelajaran
menginstalasi jaringan berbasis luas
WAN
dengan media komputer
terkendala oleh kesiapan internet
pada
saat
itu
5.2. Saran
1. Untuk Guru
a.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Mencermati hasil dari penelitian awal dan
penelitian utama maka dapat diambil
simpulan asaran sebagai berikut:
5.1 Kesimpulan
1.

Pembelajaran
mata
pelajaran
menginstalasi jaringan berbasis luas
WAN
dengan media komputer
perangkat lunak Yahoo masanger
lebih memungkinkan untuk dapat
berlangsung dengan tertib dan lancar
2. Siswa lebih memberikan respon
positip terhadap pembelajaran mata
pelajaran menginstalasi jaringan
berbasis luas WAN dengan metode
penyampaian
dan
diskusi
menggunakan media komputer dari
pada secara konvensional
3. Hasil
belajar
mata
pelajaran
menginstalasi jaringan berbasis luas
WAN
program keahlian teknik
Komputer dan Jaringan di SMK

Agar dapat meningkatkan minat
belajar
siswa
pada
Standar
kompetensi baik melalui penataran
maupun desiminasi dari sesama guru
yang terlebih dahulu menguasai
b. Agar dapat melakukan inovasi
pembelajaran guna meningkatkan
hasil belajar siswa
c. Mengembangkan
metode
pembelajaran yang lebih menarik
untuk dapat memberi motivasi
kepada siswa dalam meningkatkan
prestasi hasil belajar
2. Untuk Sekolah
a. Memberikan
fasilitas
atau
kesempatan kepada guru untuk
meningkatkan
penguasaan
kompetensi
Autodesk
Inventor
dengan mengikuti pelatihan atau
penataran
b. Memberikan motivasi kepada guru
untuk dapat melakukan inovasi
pembelajaran guna meningkatkan
prestasi belajar siswa
c. Mengupayakan pemenuhan sarana
dan prasarana yang mendukung
peningkatan prestasi hasil belajar
siswa
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