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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya maka

penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal yang berjudul “ penggunaan metode tutor

sebaya untuk meningkatkan kemampuan dan kreatifitas siswa dalam belajar microsoft excel di

kelas vii smp lidia kelapa gading “

Penulisan Proposal Tindakan Kelas adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk

menyelesaikan tugas Diklat Pengutan Kepala Sekolah DKI Jakarta anggakatan ke II, untuk mata

Penggunaan Komputer di SMP Lidia Kelapa Gading.

Dalam Penulisan  Proposal ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada

teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu

kritik dan saran dari semua pihak sangat berguna bagi penulis dengan harapan demi

penyempurnaan pembuatan proposal ini.

Dalam penulisan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada

Bapak Ibu Instruktur Diklat Pengutan dari PPPPTK yang membantu dalam menyelesaikan

penelitian ini, khususnya kepada :

1. Ibu Indah setyowati, SE, MM Selaku Instruktur  PPPPTK serta segenap jajarannya yang

telah memberikan kemudahan-kemudahan baik berupa moril maupun materiil selama

mengikuti pendidikan Diklat Pengutan Kepala sekolah DKI Jakarta di di Hotel Puri Avis

Cipacung Bogor

2. Bapak Narta, S.Pd, MM selaku instruktur yang telah meluangkan waktu, tenaga dan

pkiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan dalam diklat pengutan

Kepala sekolah selama berada di hotel puri Avia Cipacung Bogor yang memberikan

materi untuk manajeman sekolah yang efektif, efesian, profesional

3. Dan semua rekan-rekan Kepala sekolah yang turut memberikan masukan dan dorongan

untuk menyelesaikan proposal tindakan kelas yang efektif, efesian, professional. Secara

khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah

memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis, baik



selama mengikuti Diklat dari tanggal, 6 – 13 Juni 2012 dalam menyelesaikan tugas –

tugas sebagai kepala sekolah dan proposal tindakan kelas ini

4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan

dalam penulisan proposal ini.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakng

Microsoft Excel adalah salah satu materi pelajaran TIK untuk kelas VII. Pada setiap

pembelajaran di ruang komputer materi disampaikan dengan cara membagi dua kelompok siswa,

hal ini dilakukan karena sarana komputer yang tidak cukup untuk seluruh siswa yang berjumlah

14 siswa sementara komputer yang ada berkisar 15 sedangkan 6  unit dan itupun terkadang

sering terjadi kemacetan saat sedang digunakan. Karena alasan tertentu juga pembelajaran

komputer diberikan secara klasikal, artinya seluruh siswa dalam sekelas belajar sekaligus

sehingga siswa menggunakan satu unit komputer berdua.

Kondisi pembelajaran seperti itu menimbulkan beberapa permasalahan, pertama, siswa belajar

haya satu jam pelajaran untuk setiap kelompok sehingga pengerjaan latihan dibutuhkan beberapa

kali pertemuan dan terbatasnya kesempatan untuk siswa mengembangkan kreatifitasnya, kedua,

karena ruang menjadi sempit oleh meja dan komputer maka jika ada siswa yang bertanya terasa

sulit untuk dihampiri terlebih jika satu kelas masuk secara bersamaan, ketiga, hasil belajar pada

setiap pengerjaan latihan tidak tercapai tepat waktu, keempat, penyampaian materi dengan

menggunakan OHP cukup membantu guru dalam menjelaskan materi tetapi itu juga belum

maksimal karena sifat penyampaian yang berbentuk gambar-gambar perintah yang terbatas

sehingga penyampian materi kurang jelas, kelima siswa selalu lupa materi pelajaran (teori,

perintah, gambar dan cara-cara melakukan) , keenam karena siswa dibagi dalam dua kelompok

maka menerangkan materi pelajaran menjadi dua kali juga dan itu secara psikologis memberikan

pengaruh kepada pengajar, ketujuh hasil pembelajaran sangat kurang memuaskan karena dari

pengamatan siswa yang benar-benar dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan benar berkisar

dibawah 20% (9 orang) dari 14 siswa.

a. Atas dasar kenyataan inilah, maka perlu dicari alternatif lainnya dengan melakukan inovasi

dan pendekatan, baik itu dalam penggunaan media ataupun metode penyampaian sehingga

proses pembelajaran dapat berlangsung aktif, efektif, dan menyenangkan.

b. Penelitian ini akan difokuskan pada upaya untuk mengatasi faktor internal yang diduga

menjadi penyebab rendahnya tingkat kemampuan dan kreatifitas siswa kelas VII SMP Lidia

Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam mempraktek latihan kerja siswa, yaitu kurangnya



inovasi dan kreativitas guru dalam menggunakan pendekatan pembelajaran sehingga

kegiatan pembelajaran berlangsung monoton dan membosankan. Salah satu pendekatan

pembelajaran yang diduga mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang kondusif; aktif,

kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah pendekatan dengan metode tutor sebaya. Menurut

Sudjana ( 1989 : 30 ) yang termasuk dalam komponen pembelajaran adalah “tujuan, bahan,

metode dan alat serta penilaian“. Melalui tutor sebaya, siswa bukan dijadikan sebagai objek

pembelajaran tetapi menjadi subjek pembelajaran, yaitu siswa diajak untuk menjadi tutor

atau sumber belajar dan tempat bertanya bagi temannya. Dengan cara demikian siswa yang

menjadi tutor dapat mengulang dan menjelaskan kembali materi sehingga menjadi lebih

memahaminya.

B. Latar Belakang Masalah

c. Setiap beberapa tahun teknologi baru selalu datang ke dunia sistem informasi. Teknologi

terbaru membutuhkan investasi waktu, uang dan usaha yang cukup besar bagi suatu

organisasi. Kini teknologi dari sotfwere windows word 2003 yang manual, muncul microsoft

office 2007 dan tidak lama muncul  Microsoft office program 2010 dengan penggunaan

softwere berbeda di alasan paling mendasar penggunaan computer  adalah biaya

pengembangan dan perawatan yang lebih mahal dibanding teknologi internet yang semaking

murah penggunaannya dalam pengembangan softwerenya. Komputer adalah alat informasi

teknologi yang mempercepat pekerjaan ketikkan kita dan mudah di bawah ke mana saja

seperti: Laptop sederhana dan mudah digunakan dalam mengakses program pekerjaan kita

jadi mudah.  Begitu juga dengan pendistribusian data atau program aplikasi ke setiap

pengguna (client), jauh lebih cepat.

Hal yang mendorong penggunaan computer  di SMP Lidia kelapa Gading  adalah adanya

kemajuan informasi dan komunikasi yang harus di akses melalui computer yang di dukung

dengan program aplikasi microsotf office yang harus mendukungnya., sehingga setiap siswa

harus bisa menggunakan computer sejak dini untuk memotivasi mereka dalam

menggunakannya. Keterbatasan computer yang di gunakan dari 15 hanya di gunakan 8

sedangkan 8 yang rusak sehingga membuat siswa bergiliran dalam setiap praktikum TIK,

akibatnya proses pembelajaran TIK  khususnya yang menyangkut materi pembelajaran

computer  menjadi lebih lambat dan tidak tersampaikan kepada siswa sesuai waktu yang

ditentukan.



C. IDENTIFIKASI MASALAH

Komputer yang di gunakan saat ini adalah computer petium 2 keluaran lama yang berjumlah 15

unit, saat ini di gunakan adalah 8 unit yang 6 rusak sehingga membuat tidak nyaman dalam

proses belajar yang efektif di lingkungan  SMP Lidia Kelapa Gading sehingga siswa harus

melakukan praktikum secara bergiliran di lab. komputer

Dari permasalahan inilah penulis mencoba mengumpulkan beberapa data melalui wawancara

yang menyangkut terjadinya masalah computer tersebut.

1. Permasalahan yang ada terjadi akibat adanya listrik yang mati tiba - tiba yakni kapasitas

Listrik juga di pakai hanya 3000 Mb sehingga tidak maksimal saat jam pelajaran computer

sering listrik harus jatuh  yang membuat keefektifan tidak maksimal dalam belajar teknologi

informasi komunikasi

2. Biaya peningkatan daya listrik dan pembelian hardwere computer kapasitas yang diajukan

masih dianggap mahal oleh pihak pengelola SMP Lidia Kelapa Gading

D. PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Perumusan Masalah Perumusan masalah dari PTK ini adalah :

1. Bagaimanakah pengembangan dan Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam

menggunakan metode tutor sebaya pada pembelajaran Microsoft Excel?

2. Sejauh manakah penggunaan tutor sebaya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam

belajar Microsoft Excel?

3. Apakah penggunaan tutor sebaya dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam belajar

Microsoft Excel?

E. 2) Pemecahan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang bahwa yang menjadi masalah dalam

penelitian ini adalah rendahnya tingkat kemampuan dan kreatifitas siswa kelas VII SMP

Lidia Kelapa Gading dalam mempraktek latihan kerja siswa pada materi Microsoft Excel.

F. Berdasakan identifikasi masalah dan pengamatan yang dilakukan pada setiap

mengevaluasi hasil belajar, siswa yang dinilai menguasai dan dapat mengerjakan latihan



dengan benar dan tepat sesuai dengan ketentuan dan cara-caranya berkisar 20% (9

orang) dari 14 siswa.

G. Berdasarkan kepada masalah yang telah diuraikan pada pendahuluan maka salah satu

pemecahannya adalah dengan menggunakan metode Tutor Sebaya hal ini didasarkan juga

kepada beberapa alasan, sebagai mana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad

(1979 : 184) bahwa memilih metode mengajar tidak bisa sembarang hal ini disesuaikan

dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti :

a. Tujuan

b. Anak didik dengan berbagai jenis kematangannya.

c. Situasi

d. Fasilitas : Kualitas dan kuantitas.

e. Pribadi guru.

H. Dari uraian di atas maka dalam pemecahan masalah ini diambil langkah-langkah

pemecahan masalah sebagai berikut :

a) Menyusun rencana pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lebih efektif sesuai

dengan tingkat kemampuan siswa.

b) Melakukan tes untuk mengelompokan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui

kemampuan siswa dan kreatifitas siswa dalam cara mengerjakan tes.

c) Membuat kelompok siswa yang dijadikan sebagai tutor (siswa yang dianggap sudah

mengerti/pandai) dan kelompok siswa yang menjadi teman sebaya dalam pembelajaran.

Pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswa ini dilakukan untuk beberapa kali

pertemuan atau beberapa siklus yang selanjutnya akan dikelompokan secara acak pada

siklus terakhir.

d) Menggunakan media pembelajaran (LCD Proyektor) sebagai alat bantu untuk

menjelaskan materi pelajaran.

I. 3) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan dan mengembangkan

pembelajaran dengan metode tutor sebaya pada pembelajaran microsoft excel.

2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar Microsoft Excel.

3. Meningkatkan kreatifitas siswa dalam belajar Microsoft Excel



J. 4) Manfaat Penelitian

1. bagi Guru: melalui PTK ini Guru dapat mengetahui metode pembelajaran yang

bervariasi khususnya metode tutor sebaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem

pembelajaran serta meminimalkan kesalahan siswa pada pembelajaran Microsoft Excel.

2. Bagi siswa: hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua siswa karena terjadi

pembelajaran mandiri .

3. Bagi Sekolah: hasil penelitian ini membantu memperbaiki pembelajaran TIK di

sekolah.
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