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Abstrak 

 

Beberapa tahun terakhir ini, kurikulum di perguruan tinggi mulai memasukkan mata 

kuliah aplikasi komputer. Aplikasi komputer yang digunakan antara lain program pengolah 

kata, pengolah angka, pengolah data dan sebagainya. Diharapkan dengan dimasukkan mata 

kuliah tersebut mahasiswa mempunyai bekal yang cukup setelah menyelesaikan 

perkuliahan. Akan tetapi, sampai saat ini prestasi hasil belajar dalam mata kuliah aplikasi 

komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) ternyata masih tergolong rendah bila 

dilihat dari hasil UAS (ujian akhr semester). Hal ini ditunjukkan dengan banyak mahasiswa 

yang tidak lulus pada mata kuliah ini.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa fakultas ekonomi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri angkatan 2008 yang terdiri dari 20 mahasiswa program 

studi Mananjemen dan 20 mahasiswa program studi Akuntansi. 

Sesuai dengan data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, maka instrumen 

penelitian yang digunakan adalah: (1) tes hasil belajar, (2) angket mengenai gaya belajar 

mahasiswa 

Berdasarkan analisis, diperoleh bahwa hasil angket gaya belajar mahasiswa menunjukkan 

sebagian besar mempunyai gaya belajar visual. 

 Berdasarkan analisis statistik, disimpulkan: (a) Prestasi hasil belajar aplikasi komputer 

I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada 

prestasi hasil belajar aplikasi komputer I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional untuk program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri, (b) Gaya belajar mahasiswa yang berbeda tidak 

mempengaruhi hasil belajar aplikasi komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) 

mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, (c) Tidak terdapat 

interaksi antara gaya belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap prestasi 

hasil belajar aplikasi komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas 

ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 

Kata kunci: STAD, Pembelajaran Konvesnional, Gaya belajar 

 

PENDAHULUAN 

 

Manusia adalah makhluk sosial. Mengapa? Karena manusia butuh berkomunikasi 

dengan orang lain. Manusia juga membutuhkan informasi tentang apapun. Berbagai cara 

digunakan untuk menyampaikan informasi, misalnya seperti lukisan di gua-gua, kentongan 

sampai dengan teknologi internet. 

Kehadiran teknologi informasi telah membuat manusia untuk mempelajari kecakapan 

hidup (life skill) yang baru. Manusia berpikir bagaimana semua aktifitas bisa memanfaatkan 

teknologi informasi. Mulai di dunia kerja sampai dengan kegiatan rumah tangga. Tetapi 
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tidak menutup kemungkinan dari semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi 

akan muncul berbagai masalah etika. Beberapa di antaranya adalah menyangkut privasi 

seseorang, keamanan dan ketepatan data dan informasi, perubahan cara bekerja, undang-

undang hak cipta, masalah kesehatan dan lingkungan. 

Beberapa tahun terakhir ini, kurikulum di perguruan tinggi mulai memasukkan mata 

kuliah aplikasi komputer. Aplikasi komputer yang digunakan antara lain program pengolah 

kata, pengolah angka, pengolah data dan sebagainya. Diharapkan dengan dimasukkan mata 

kuliah tersebut mahasiswa mempunyai bekal yang cukup setelah menyelesaikan 

perkuliahan. 

Akan tetapi, sampai saat ini prestasi hasil belajar dalam mata kuliah aplikasi komputer 

I program pengolah angka (Ms. Excel) ternyata masih tergolong rendah bila dilihat dari 

hasil UAS (ujian akhir semester). Hal ini ditunjukkan dengan banyak mahasiswa yang tidak 

lulus pada mata kuliah ini. Prosentase mahasiswa tidak lulus pada mata kuliah Aplikasi 

Komputer I pada 3 tahun terakhir dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 1. Prosentase Tidak Lulus Mata Kuliah Aplikasi Komputer I 

Tahun Akademik Prodi Akuntansi (%) Prodi Manajemen (%) 

2006-2007 38 40 

2006-2007 28 30 

2007-2008 35 38 

  Sumber: BAA Fakultas Ekonomi 

Dari wawancara dengan Sarwito salah satu dosen aplikasi komputer I mengatakan 

bahwa mahasiswa kesulitan dalam menelaah soal yang berkenaan dengan fungsi logika.  

Dengan adanya tuntutan penguasaan teknologi informasi, perlu kiranya suatu strategi 

pembelajaran aplikasi komputer yang berorientasi pada pandangan konstruktivis. Salah satu 

strategi pembelajaran yang berorientasi pada pandangan konstruktivis adalah kooperatif. 

Belajar kooperatif merupakan kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar 

sehingga mahasiswa dalam kelompok kecil saling berbagi ide-ide dan kekerja secara 

kolaboratif untuk menyelesaikan tugas akademik. Dalam pembelajaran kooperatif 

mahasiswa tidak dituntut untuk secara individual berupaya mencapai sukses atau berusaha 

mengalahkan rekan mereka, melainkan dituntut dapat bekerja sama untuk mencapai hasil 

bersama. Aspek sosial sangat menonjol, yaitu mahasiswa dituntut bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan kelompoknya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada 

mahasiswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu 

sama lainnya atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan 

kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain, (Ibrahim, 2000:9). 

Ada beberapa tipe pembelajaran kooperatif, diantaranya adalah STAD (Student Teams 

Achievement Division), Jigsaw, GI (Group Investigation), dan The Stuctural Approach, 

TAI, TGT, NHT dan TPS. Diantara tipe-tipe tersebut, STAD merupakan yang paling 

sederhana, karena dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD digunakan empat 

siklus yakni mengajar, belajar dalam tim, memberikan tes, dan memberikan penghargaan, 

(Slavin, 1994 : 269). Siklus mengajar dan memberikan tes merupakan hal yang biasa 

dilakukan oleh dosen, sehingga dapar dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana bagi dosen yang baru memulai 

perubahan pembelajaran dengan berorientasi mahasiswa aktif. 

Hasil penelitian yang relevan dan dapat mendukung teori pembelajaran kooperatif tipe 

STAD misalnya Slavin melakukan 45 penelitian terhadap penerapan pembelajaran 

kooperatif yang dilakukan pada seluruh kelas dan beberapa bidang studi. Dari 45 penelitian 
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itu, 37 penelitian menunjukkan bahwa kelas-kelas pembelajaran kooperatif mengungguli 

kelas-kelas kontrol pada prestasi akademik secara nyata. 

Dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD program pengolah angka (MS. 

Excel) pada mata kuliah aplikasi komputer I diharapkan dapat menunjukkan pengaruh 

positif terhadap kemampuan berkerjasama dan prestasi akademik. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah prestasi hasil belajar aplikasi komputer I mahasiswa yang 

diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada prestasi hasil 

belajar aplikasi komputer I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional 

untuk program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri. 

2. Untuk mengetahui apakah gaya belajar mahasiswa yang berbeda mempengaruhi hasil 

belajar aplikasi komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas 

ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara gaya belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap prestasi hasil belajar aplikasi komputer I program pengolah angka 

(Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Belajar Aplikasi Komputer 

Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan keterampilan, kebiasaan, 

kegemaran dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan berkembang disebabkan 

belajar. Seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi 

suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Perubahan 

tingkah laku yang berlaku dalam waktu yang relatif lama itu disertai usaha orang tersebut 

sehingga orang itu dari tidak mampu mengerjakan suatu menjadi mampu mengerjakan, 

(Hudoyo, 1998:1). 

Aplikasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan atau penerapan. 

Sementara itu pendefinisian komputer yang berasal dari bahasa Inggris computer yang 

berasal dari kata dasar to compute yang artinya menghitung. Jadi segala sesuatu yang bisa 

dijadikan alat bantu menghitung bisa disebut komputer, (Williams, 1993:9). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan belajar aplikasi 

komputer jika pada diri orang tersebut terjadi perubahan tingkah laku yang berkaitan 

dengan penerapan komputer. 

Pembelajaran Kooperatif 

Slavin (1995:5) mengemukakan tiga konsep yang menjadi karakteristik pembelajaran 

kooperatif yaitu penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan 

yang sama untuk berhasil. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan 

kerjasama antara siswa dan saling ketergantungan dalam struktur pencapaian tugas, tujuan, 

dan penghargaan. Keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan masing-

masing individu dalam kelompok, dimana keberhasilan tersebut sangat berarti untuk 

mencapai suatu tujuan yang positif dalam belajar. 
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Berikut ini ditunjukkan langkah-langkah dari pembelajaran kooperatif. 

Tabel 2. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menejelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru memberikan tugas (pen), dan membimbing 

kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas 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 memberikan penghargaan yang dapat berupa 

benda kongkrit (sertifikat, buku, pensil, dan lain-

lain) atau bukan benda kongkrit (memasukkan dalam 

majalah, buletin, dan lain-lain) untuk menghargai 

terhadap upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok (pen) 

(Ibrahim, 2000:10) 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

STAD merupakan salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana dan merupakan sebuah pendekatan yang cocok untuk dosen yang baru memulai 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Tetapi STAD juga merupakan suatu metode 

pembelajaran yang efektif, (Slavin, 1994:288). 

Akhirnya kepada seluruh mahasiswa diberikan tes tentang materi itu dan pada waktu 

tes ini mereka tidak saling membantu. Poin setiap anggota tim ini selanjutnya digunakan 

untuk mendapatkan skor kelompok, sehingga tim yang mencapai kriteria tertentu diberikan 

penghargaan. 

Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa digunakan para dosen 

dalam mengajarkan aplikasi komputer selama ini. Pada umumnya, dosen dalam 

pembelajaran ini banyak menggunakan waktu dalam menyampaikan materi dengan 

ceramah dan praktek atau megerjakan soal secara individu. 

Perbedaan antara kelompok pembelajaran kooperatif dengan kelompok belajar 

konvensional menurut Lundgren (1994:5) sebagai berikut: 
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Tabel 3. Perbedaaan kelompok belajar konvensional dengan kelompok belajar 

kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran Konvensional 

 Kepemimpinan bersama 

 Saling ketergantungan yang positif 

 Keanggotaan heterogen 

 Seluruh anggota kelompok 

bertanggung jawab terhadap hasil 

belajar 

 Menekankan pada tugas dan 

hubungan kooperatif 

 Guru sebagai fasilitator 

 Hasil yang diperleh berupa hasil 

kelompok 

 Evaluasi kelompok 

 Satu pimpinan 

 Tidak ada saling ketergantungan 

 

 Keanggotaan homogen 

 Tanggung jawab sendiri-sendiri 

 

 

 Hanya menekankan pada tugas 

 

 Diarahkan oleh guru 

 Hasil yang diperoleh secara individu 

 Evaluasi individu 

Gaya Belajar 

Ada beberapa tipe gaya belajar yang bisa kita cermati dan mungkin kita ikuti bila 

memang kita merasa cocok dengan gaya itu. Pertama, Gaya Belajar Visual (Visual 

Learners). Gaya belajar seperti ini menjelaskan bahwa kita harus melihat dulu buktinya 

untuk kemudian bisa mempercayainya.  

Gaya belajar kedua disebut Auditory Learners atau gaya belajar yang mengandalkan 

pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar 

seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi 

atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan 

memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya belajar ini adalah 

semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran, kedua memiliki kesulitan untuk 

menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung, ketiga memiliki kesulitan 

menulis ataupun membaca.  

Gaya belajar lain yang juga unik adalah yang disebut Tactual Learners atau kita harus 

menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar kita bisa mengingatnya. Tentu 

saja, ada beberapa karekteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa 

melakukannya. Pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi 

utama agar kita bisa terus mengingatnya. Kedua, hanya dengan memegang kita bisa 

menyerap informasinya tanpa harus membaca penjelasannya. Karakter ketiga adalah kita 

termasuk orang yang tidak bisa/tahan duduk terlalu lama untuk mendengarkan pelajaran. 

Keempat, kita merasa bisa belajar lebih baik bila disertai dengan kegiatan fisik. Karakter 

terakhir, orang-orang yang memiliki gaya belajar ini memiliki kemampuan 

mengkoordinasikan sebuah tim dan kemampuan mengendalikan gerak tubuh (athletic 

ability).  

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka yang terkait dengan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan konvensional terutama tentang perbedaan dari masing-masing pembelajaran 

serta berdasarkan temuan penelitian terdahulu diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Prestasi hasil belajar aplikasi komputer I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada prestasi hasil belajar aplikasi komputer I 
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mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional untuk program pengolah 

angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

2. Gaya belajar mahasiswa yang berbeda akan mempengaruhi hasil belajar aplikasi 

komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

3. Terdapat interaksi antara gaya belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap prestasi hasil belajar aplikasi komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) 

mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Eksperimen 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 

akademik 2008/2009. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa fakultas 

ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI 

Kediri angkatan 2008 yang terdiri dari 20 mahasiswa program studi Manajemen dan 20 

mahasiswa program studi Akuntansi. 

Variabel Penelitian 

Variabel bebas 

1) Variabel perlakuan 

a) Pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diberikan untuk kelas eksperimen 

b) Pembelajaran konvensional diberikan untuk kelas kontrol 

2) Variabel kontrol 

a) Dosen yang mengajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama. 

b) Alokasi waktu yang digunakan pada proses pembelajaran kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sama 

c) Materi kuliah yang diajarkan di kelas eksperimen dan kelas kontrol sama yaitu 

program pengolah angka (Ms. Excel). 

3) Variabel tak terkontrol 

Variabel tak terkontrol dalam penelitian ini adalah sosial ekonomi, budaya dan tempat 

tinggal, kesehatan mahasiswa, fasilitas, cara belajar, motivasi, aktivitas belajar 

mahasiswa, atau kondisi-kondisi lain yang mungkin terjadi. 

Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah: 

Hasil belajar mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran program pengolah angka (Ms. 

Excel) 

Variabel Moderator 

Variabel moderator pada penelitian ini adalah gaya belajar yang terdiri dari visual, 

auditorial, kinestetik 

Rancangan Penelitian 

Rancangan ini menggunakan 2 kelas yaitu program studi akuntansi sebagai kelas 

eksperimen dan prgram studi manajemen sebagai kelas kontrol. Sesuai dengan jenis 

penelitian, maka rancangan penelitian yang digunakan adalah the two group pretest-postest 

design yaitu sebagai berikut 
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Kelompok Pretes Perlakuan Postest 

Eksperimen 

Kontrol 

T1 

T1 

X 

Y 

T2 

T2 

 

Keterangan: 

T1 = Pretest 

T2 = Postest 

T1 = T2 

X = Perlakuan, penerapan pembelajaran tipe STAD untuk program pengolah angka 

(Ms. Excel) 

Y = Perlakuan, penerapan pembelajaran konvensional untuk program pengolah angka 

(Ms. Excel) 

Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, maka instrumen 

penelitian yang digunakan adalah: (1) tes hasil belajar, (2) angket mengenai gaya belajar 

mahasiswa. 

Metode Pengumpulan data Penelitian 

Data yang akan dianalisa dikumpulkan dengan cara: 

a. Tes Hasil Belajar  

Dilaksanakan tes hasil belajar untuk melihat pencapaian tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan berdasarkan pada rencana pembelajaran. Instrumen yang dipakai 

untuk mendapatkan data tentang hasi belajar mahasiswa adalah tes hasil belajar. 

b. Data Gaya Belajar 

Data gaya belajar mahasiswa didapat dengan menggunakan angket. Angket ini 

diberikan kepada mahasiswa setelah berakhirnya pembelajaran. Data ini digunakan 

untuk mengetahui gaya belajar mahasiswa terhadap prestasi hasil belajar pada program 

pengolah angka (Ms. Excel). 

Metode Analisis Data Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka data yang telah 

dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis inferensial. Analisis ini 

digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Adapun data dianalis 

dengan bantuan software statistik SPSS versi 11.5. 

 

HASIL PENELITIAN 

Deskripsi Angket Gaya Belajar Mahasiswa 

Hasil angket gaya belajar mahasiswa dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4. Tabel Angket Gaya Belajar Mahasiswa dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD 

Kelas 
Gaya Belajar Mahasiswa (%) 

Visual Auditorial Kinestetik 

Eksperimen 85 5 10 

Kontrol 60 35 5 

 

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

mempunyai gaya belajar tipe visual. 
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Pengujian Hipotesis 

Hipotesis I 

H0 = Prestasi hasil belajar aplikasi komputer I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD tidak lebih baik dari pada prestasi hasil belajar aplikasi 

komputer I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional untuk program 

pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI 

Kediri 

H1 = Prestasi hasil belajar aplikasi komputer I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada prestasi hasil belajar aplikasi komputer I 

mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional untuk program pengolah 

angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Hasil Analisis SPSS 

 

Independent Samples Test

10.902 .002 3.227 38 .003 19.7500 6.12023 7.36024 32.13976

3.227 30.759 .003 19.7500 6.12023 7.26374 32.23626

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Prestas i

F Sig.

Levene's Test for

Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Dari hasil analisis SPSS versi 11.5 di atas terlihat bahwa F hitungnya adalah 10,902 dengan 

probabilitas atau nilai signifikan sebesar 0,02. oleh karena probabilitas atau nilai signifikan 

< 0,05, maka H0 ditolak atau dengan kata lain prestasi hasil belajar aplikasi komputer I 

mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada 

prestasi hasil belajar aplikasi komputer I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional untuk program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

Hipotesis II 

H0 = Gaya belajar mahasiswa yang berbeda tidak mempengaruhi hasil belajar aplikasi 

komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

H1 = Gaya belajar mahasiswa yang berbeda akan mempengaruhi hasil belajar aplikasi 

komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Hasil Analisis SPSS 

 

 

ANOVA

Prestas i

1281.994 2 640.997 1.407 .258

16852.381 37 455.470

18134.375 39

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Dari hasil analisis SPSS versi 11.5 di atas terlihat bahwa F hitungnya adalah 1,407 

dengan probabilitas atau nilai signifikan sebesar 0,258. oleh karena probabilitas atau 

nilai signifikan > 0,05, maka H0 diterima atau dengan kata lain gaya belajar mahasiswa 

yang berbeda tidak mempengaruhi hasil belajar aplikasi komputer I program pengolah 

angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

Hipotesis III 

H0 = Tidak terdapat interaksi antara gaya belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terhadap prestasi hasil belajar aplikasi komputer I program pengolah angka 

(Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

H1 = Terdapat interaksi antara gaya belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap prestasi hasil belajar aplikasi komputer I program pengolah angka (Ms. 

Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

Hasil Analisis SPSS 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Prestasi

70951.210 1 70951.210 101.354 .005

1724.290 2.463 700.031a

443.836 1 443.836 1.505 .298

1003.764 3.403 294.968b

1563.190 2 781.595 2.796 .263

559.030 2 279.515c

559.030 2 279.515 .778 .468

12222.643 34 359.490d

Source

Hypothesis

Error

Intercept

Hypothesis

Error

Y1

Hypothesis

Error

Y2

Hypothesis

Error

Y1 * Y2

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

.807 MS(Y2) + .193 MS(Error)a. 

.807 MS(Y1 * Y2) + .193 MS(Error)b. 

 MS(Y1 * Y2)c. 

 MS(Error)d. 

 
Dari hasil analisis SPSS versi 11.5 di atas terlihat bahwa F hitungnya adalah 0,778 dengan 

probabilitas atau nilai signifikan sebesar 0,468. Oleh karena probabilitas atau nilai 

signifikan > 0,05, maka H0 diterima atau dengan kata lain tidak terdapat interaksi antara 

gaya belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap prestasi hasil belajar 

aplikasi komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis statistik, disimpulkan: 

1. Prestasi hasil belajar aplikasi komputer I mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada prestasi hasil belajar aplikasi komputer I 

mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional untuk program pengolah 

angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri 
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2. Gaya belajar mahasiswa yang berbeda tidak mempengaruhi hasil belajar aplikasi 

komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

3. Tidak terdapat interaksi antara gaya belajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap prestasi hasil belajar aplikasi komputer I program pengolah angka (Ms. Excel) 

mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

Karena efektif dan lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional 

sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan kepada dosen agar: 

1. Dapat menerapakan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada program studi lain di 

lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri karena tipe ini cukup sederhana 

dibandingkan dengan pembelajaran kooperatif yang lain. 

2. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dikembangkan untuk mata kuliah lain, hal 

ini dikarenakan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD mahasiswa dapat dengan 

aktif menemukan konsep-konsep dan bekerja sama dalam kelompoknya. 
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