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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Gambar Teknik Listrik 

Gambar Teknik Listrik merupakan salah satu mata pelajaran wajib 

dasar Program Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. 

Berdasarkan struktur kurikulum mata pelajaran Gambar Teknik Listrik 

disampaikan di kelas X semester 1 dan 2 masing-masing 2 jam pelajaran. 

2. Model Pembelajaran Guided Note Taking (GNT) 

a. Pengertian Model GNT 

Guided Note Taking berasal dari kata berbahasa Inggris yang 

secara umum bermakna catatan terbimbing. Menurut Hisyam Zaini 

(2008: 32) Model GNT adalah model di mana guru menyiapkan suatu 

bagan atau skema atau yang lain yang dapat membantu peserta didik 

dalam membuat catatan-catatan ketika guru menyampaikan materi 

pelajaran. 

Menurut Agus Suprijono (2011: 105) model GNT merupakan 

salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk 

membangun pengetahuan peserta didik. Model pembelajaran GNT 

disebut juga dengan model catatan terbimbing. 

Sedangkan menurut Silberman (2007) model pembelajaran 

GNT merupakan model pembelajaran untuk membantu menyampaikan 
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materi pelajaran dengan menggunakan handout untuk menyimpulkan 

poin-poin penting materi pelajaran yang disampaikan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa model GNT adalah model pembelajaran yang menggunakan 

handout untuk memudahkan peserta didik mengingat poin-poin penting 

dalam pelajaran dengan cara peserta didik mengisi beberapa bagian 

handout yang kosong. 

b. Tujuan Model GNT 

Menurut Gregg (2008) tujuan pemberian catatan terbimbing 

yakni untuk mengurangi menulis selama peserta didik mendengarkan 

dan melihat. Catatan terbimbing diharapkan membantu peserta didik 

untuk berpikir lebih banyak di dalam kelas dan mempunyai pemahaman 

konsep serta prinsip yang lebih baik. 

Sedangkan menurut Hisyam Zaini (2008: 32) Tujuan 

model GNT adalah agar model ceramah yang diterapkan oleh guru 

mendapat perhatian yang serius dari peserta didik, terutama pada kelas 

yang jumlah peserta didiknya cukup banyak. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan model GNT adalah agar peserta 

didik lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih mudah dalam 

memahami materi pembelajaran. 
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c. Langkah Model GNT 

Menurut Agus Suprijono (2011: 105) langkah-langkah 

pelaksanaan model GNT sebagai berikut:  

1) Guru memberikan bahan ajar berupa handout yang berisi materi 

kepada peserta didik. 

2) Mengosongkan beberapa bagian poin-poin yang penting dalam 

handout. 

3) Menjelaskan kepada peserta didik bahwa bagian yang kosong dalam 

handout sengaja dikosongkan guru agar peserta didik berkonsentrasi 

mengisi bagian handout yang kosong. 

4) Selama guru menjelaskan, peserta didik diminta untuk mengisi 

bagian yang dikosongkan dalam handout. 

5) Setelah penyampaian materi dari guru selesai, peserta didik diminta 

membacakan handout-nya. 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan GNT 

Keunggulan-keunggulan strategi GNT menurut (Zainal 

Mutaqien. 2009: 1) adalah sebagai berikut:  

1) Model pembelajaran ini cocok untuk kelas besar maupun kecil. 

2) Model pembelajaran ini dapat digunakan sesuai kegiatan 

pembelajaran. 
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3) Model pembelajaran dapat digunakan sebagai materi pengantar. 

4) Model pembelajaran ini sangat cocok untuk materi-materi yang 

mengandung fakta-fakta, sila-sila, rukun-rukun atau prinsip-prinsip dan 

definisi-definisi. 

5) Model pembelajaran ini mudah digunakan ketika peserta didik harus 

mempelajari materi yang bersifat menguji pengetahuan kognitif. 

6) Model pembelajaran ini cocok untuk memulai pembelajaran sehingga 

peserta didik akan terfokus perhatiannya pada istilah dan konsep yang 

akan dikembangkan dan yang berhubungan dengan mata pelajaran untuk 

kemudian dikembangkan menjadi konsep atau bagan pemikiran yang lebih 

ringkas. 

7) Model pembelajaran ini dapat digunakan beberapa kali untuk merangkum 

bab-bab yang berbeda 

8) Model pembelajaran ini cocok untuk menggantikan ringkasan yang 

bersifat naratif atau tulisan naratif yang panjang. 

9) Model pembelajaran ini dapat dimanfaatkan untuk menilai kecenderungan 

seseorang terhadap suatu informasi tertentu 

10) Model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik belajar lebih aktif, 

karena memberikan kesempatan mengembangkan diri, fokus pada 

handout dan materi ceramah serta diharapkan mampu memecahkan 

masalah sendiri dengan menemukan (discovery) dan bekerja sendiri. 
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Di samping memiliki kelebihan, Model GNT juga memiliki 

beberapa kelemahan sebagai berikut: 

1) Jika GNT digunakan sebagai model pembelajaran pada setiap 

materi pelajaran, maka guru akan sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan peserta didik. 

2) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan 

waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan 

waktu yang ditentukan. 

3) Kadang-kadang sulit dalam pelaksanaan karena guru harus 

mempersiapkan handout atau perencanaan terlebih dahulu, dengan 

memilah bagian atau materi mana yang harus dikosongkan dan 

pertimbangan kesesuaian materi dengan kesiapan peserta didik 

untuk belajar dengan model pembelajaran tersebut. 

4) Guru-guru yang sudah terlanjur menggunakan model pembelajaran 

lama sulit beradaptasi pada model pembelajaran baru. 

5) Menuntut para guru untuk lebih menguasai materi lebih luas lagi 

dari standar yang telah ditetapkan. 

6) Biaya untuk penggandaan handout bagi sebagian guru masih 

dirasakan mahal dan kurang ekonomis. 

 

 

3. Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) 

a. Pengertian Model STAD 



14 

 

Menurut Slavin (2010: 143)  model pembelajaran STAD adalah 

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi 

diantara peserta didik untuk saling memotivasi dan saling membantu 

dalam menguasai materi yang diajarkan oleh guru dan pencapaian 

prestasi secara maksimal.  STAD termasuk dalam model pembelajaran 

kooperatif yang sederhana sehingga cocok bagi guru yang baru mulai 

menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas. 

 Sedangkan Trianto (2010: 68) menambahkan model STAD 

dilaksanakan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil berjumlah 

4-5 orang peserta didik secara heterogen. Senada dengan pendapat 

Trianto, menurut Mohamad Nur (2008: 5) dalam model STAD peserta 

didik dikelompokkan menjadi tim, dengan anggota 4 peserta didik pada 

setiap tim yang dibentuk secara heterogen menurut tingkat kinerja, jenis 

kelamin, dan suku. 

Berdasarkan beberapa uraian  di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran STAD yaitu model pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk belajar dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 

4-5 peserta didik yang heterogen ditinjau dari tingkat prestasi, jenis 

kelamin, budaya, dan suku agar terbentuk kerja tim. 

 

b. Komponen Utama STAD 
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Menurut Slavin (2010: 143-146), STAD terdiri dari lima 

komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan 

individual, rekognisi tim. Penjelasan dari lima komponen utama STAD 

sebagai berikut: 

1) Presentasi kelas. Materi dalam STAD pertama-tama dikenalkan 

dalam presentasi di dalam kelas. 

2) Tim. Tim terdiri dari empat atau lima peserta didik yang mewakili 

seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, 

ras dan etnisitas. 

3) Kuis. Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan 

presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktek tim, para peserta 

didik akan mengerjakan kuis individual. 

4) Skor Kemajuan Individual. Gagasan dibalik skor kemajuan 

individual adalah untuk memberikan kepada setiap peserta didik 

tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih 

giat dan memberikan kinerja yang lebih baik dari pada sebelumnya.  

5) Rekognisi team. Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk 

penghargaan yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai 

kriteria tertentu. 

 

 

c. Langkah Model STAD 
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Langkah-langkah Model Pembelajaran STAD menurut Rusman 

(2011: 215-216) adalah sebagai berikut: 

1) Penyampaian tujuan dan motivasi. Menyampaikan tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi 

peserta didik untuk belajar. 

2) Pembagian kelompok. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa 

kelompok, dimana setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 peserta didik 

yang memprioritaskan heterogenitas kelas dalam prestasi akademik, 

jenis kelamin, ras, atau etnik. 

3) Presentasi dari guru. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 

terlebih dahulu menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai 

pada pertemuan tersebut serta pentingnya pokok bahasan tersebut 

dipelajari. 

4) Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim). Peserta didik bekerja dalam 

kelompok yang telah dibentuk. Kerja tim merupakan ciri terpenting 

dari STAD. 

5) Kuis (evaluasi). Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian 

kuis (evaluasi) tentang materi yang dipelajari dan juga melakukan 

penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. 

6) Penghargaan prestasi atas keberhasilan kelompok. 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model STAD 
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Menurut Yurisa (2010), kelebihan dan kelemahan model 

pembelajaran STAD adalah sebagai berikut: 

Kelebihan model pembelajaran STAD 

1) Meningkatkan kecakapan individu. 

2) Meningkatkan kecakapan kelompok. 

3) Meningkatkan komitmen. 

4) Menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya. 

5) Tidak bersifat kompetitif. 

6) Tidak memiliki rasa dendam. 

Kelemahan model pembelajaran STAD 

1) Konstribusi dari peserta didik berprestasi rendah menjadi kurang. 

2) Peserta didik berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan 

karena peran anggota yang pandai lebih dominan. 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Catharina Tri Anni (2002:4) hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar. Hasil belajar juga merupakan kemampuan yang 

diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar (H. Nashar, 

2004: 77). Hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan 

pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil dan masukan dari 
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lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan motivasional tidak 

berpengaruh terdadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh peserta 

didik untuk mencapai tujuan belajar (Keller dalam H Nashar, 2004: 77). 

Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu apabila dalam 

dirinya telah terjadi suatu perubahan, akan tetapi tidak semua perubahan 

yang terjadi. Jadi hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan 

hasil belajar sebagai produk dari proses belajar, maka didapat hasil 

belajar. 

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Dalyono (1997: 55-60) berhasil tidaknya seseorang 

dalam belajar disebabkan oleh dua faktor yaitu:  

1) Faktor Intern (yang berasal dari dalam diri orang yang belajar). 

Contohnya: 

a) Kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar 

pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang yang 

tidak selalu sehat, sakit kepala, demam, pilek batuk dan sebagainya 

dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula 

halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik. 

b) Intelegensi dan Bakat. Kedua aspek kejiwaan ini besar sekali 

pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Seseorang yang 

mempunyai intelegensi baik (IQ-nya tinggi) umumnya mudah 

belajar dan hasilnyapun cenderung baik. Bakat juga besar 



19 

 

pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan belajar. Jika 

seseorang mempunyai intelegensi yang tinggi dan bakatnya ada 

dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajar akan lebih 

mudah dibandingkan orang yang hanya memiliki intelegansi tinggi 

saja atau bakat saja. 

c) Minat dan Motivasi. Minat dapat timbul karena adanya daya tarik 

dari luar dan juga datang dari sanubari. Timbulnya minat belajar 

disebabkan beberapa hal, antara lain karena keinginan yang kuat 

untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik 

serta ingin hidup senang atau bahagia. Begitu pula seseorang yang 

belajar dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan kegiatan 

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. 

Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya penggerak 

atau pendorong.  

d) Cara belajar. Cara belajar seseorang juga mempengaruhi 

pencapaian hasil belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik 

dan faktor fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan akan 

memperoleh hasil yang kurang. 

 

 

2) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri orang belajar). 

Contohnya:  
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a) Keluarga. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar, misalnya tinggi rendahnya 

pendidikan, besar kecilnya penghasilan dan perhatian.  

b) Sekolah. Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan anak. Kualitas guru, model mengajarnya, 

kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas 

atau perlengkapan di sekolah dan sebagainya, semua ini 

mempengaruhi keberhasilan belajar. 

c) Masyarakat. Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. 

Bila sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari 

orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya, rata-rata 

bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak 

giat belajar. 

d) Lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan tempat tinggal juga 

sangat mempengaruhi hasil belajar. Keadaan lingkungan, 

bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas dan 

sebagainya semua ini akan mempengaruhi kegairahan belajar. 

 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Arief Iswanta (2014), yang berjudul Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Aktif Guided Note Taking dan Information Search 
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terhadap Hasil Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran Kompetensi 

Dasar Memperbaiki Sistem Starter Kelas X SMK Perindustrian 

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 1 

dengan kelas eksperimen 2. Hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen 1 yang diberi pembelajaran menggunakan model GNT 

(=7,80) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik 

kelas eksperimen 2 yang diberi pembelajaran menggunakan model 

Information Search (=6,80). Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji 

hipotesis menggunakan uji t, diperoleh t-hitung  = 3,789 > t-tabel yaitu 

t (0,05; 46) = 1,68. 

2. Penelitian Aci Primartadi (2012) yang berjudul Pengaruh Model 

Student Teams-Achievement Division (STAD) dan Problem Based 

Learning terhadap Hasil Belajar ditinjau dari Potensi 

Akademik  Peserta didik SMK Otomotif. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen semu (quasi-experimental research) dengan 

desain faktorial yang dilakukan dengan memberikan perlakuaan dalam 

model pembelajaran. Pada penelitian ini menggunakan dua kelas 

sebagai sampel dan kedua kelas tersebut diberikan  pembelajaran 

dengan menggunakan  dua model berbeda. Satu kelas menggunakan 

model STAD, sedangkan kelas yang lainnya diberikan model PBL. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat interaksi antara 

model pembelajaran dengan potensi akademik peserta didik dan 
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pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik, (2) secara 

keseluruhan tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik 

yang diajar dengan model pembelajaran  STAD dan model 

pembelajaran PBL, (3) secara keseluruhan terdapat perbedaan hasil 

belajar antara peserta didik yang mempunyai kemampuan potensi 

akademik tinggi dan rendah, (4) tidak terdapat perbedaan hasil belajar 

peserta didik yang diajar dengan STAD antara peserta didik yang 

mempunyai kemampuan potensi akademik tinggi dan rendah, (5) 

terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model 

PBL antara peserta didik yang mempunyai kemampuan potensi 

akademik tinggi dan rendah. 

3. Penelitian Sabiq Farhan (2017), yang berjudul Pengaruh Penerapan 

Pendidikan Karakter Melalui Model Pembelajaran Student Team 

Achievement Division terhadap Hasil Belajar Pemeliharaan Mesin 

Kendaraan Ringan SMK Pancasila Surakarta. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif quasi eksperiment. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah simple random sampling. Populasi penelitian 

adalah kelas XI program keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan 

sampel penelitian adalah peserta didik kelas XI-TKR 1 (23 peserta 

didik) dan XI-TKR 3 (22 peserta didik) Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Pancasila Surakarta. Teknik pengumpulan data yaitu 

menggunakan model dokumentasi, observasi dan tes. Validitas 

instrumen penelitian yang dilakukan meliputi: uji validitas butir soal, 
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reliabiitas soal, tingkat kesukaran dan daya beda soal. Uji prasyarat 

analisis meliputi uji normalitas menggunakan SPSS versi 21 Lilliefors 

(Shapiro-Wilk), uji homogenitas menggunakan SPSS versi 21 Levene-

Statistic dan uji keseimbangan menggunakan SPSS versi 21 

Independent Sample T Test. Uji hipotesis dengan mengunakan SPSS 

versi 21 Independent Sample T Test. Hasil penelitian ini yaitu: 1) ada 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan pendidikan 

karakter melalui model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

dengan konvensional terhadap hasil belajar Pemeliharaan Mesin 

Kendaraan Ringan. 2) Hasil belajar dengan penerapan Pendidikan 

karakter melalui model Student Teams Achievement Division (STAD) 

lebih tinggi dari konvensional.  

C. Kerangka Pikir 

Hasil belajar mata pelajaran Gambar Teknik Listrik Kelas X SMK 

N 1 Pleret dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Dengan memilih model pembelajaran yang tepat, 

maka capaian tujuan pembelajaran akan semakin maksimal.  

Dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), guru telah 

menerapkan salah satu model pembelajaran aktif yaitu model GNT, namun 

hasilnya belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai hasil belajar 

sejumlah peserta didik masih berada di bawah KKM.  Jumlah peserta didik 

yang belum mencapai KKM sebanyak 7 peserta didik dari 30 peserta didik 
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dengan presentase sebesar 23,3%. Pada pelaksanaan pembelajaran di kelas 

belum sepenuhnya dapat mengajak seluruh peserta didik untuk terlibat aktif. 

Beberapa peserta didik kurang memperhatikan materi yang sedang 

diajarkan oleh guru, peserta didik justru berbicara dengan teman, peserta 

didik kurang perhatian terhadap pelajaran karena hanya melamun/ 

mengantuk. Hal tersebut dapat menghambat jalannya proses pembelajaran 

dan mengakibatkan pencapaian hasil belajar peserta didik kurang maksimal. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama untuk 

memberikan variasi model pembelajaran agar peserta didik lebih terlibat 

aktif dan meningkatkan hasil belajar peserta didik agar lebih maksimal yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD). 

Model Student Teams Achievement Division (STAD) adalah model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dengan memadukan 

penggunaan ceramah, quiz, dan diskusi. Model STAD dapat memotivasi 

peserta didik agar saling bekerjasama dan membantu antar anggota 

kelompok sehingga dapat menguasai materi yang diajarkan oleh guru. 

Sedangkan model Guided Note Taking (GNT) merupakan jenis 

pembelajaran aktif dengan ciri guru memberikan handout untuk 

memudahkan peserta didik mengingat poin-poin penting dalam pelajaran 

dengan cara peserta didik mengisi beberapa bagian handout yang kosong. 

Model GNT memungkinkan peserta didik belajar lebih aktif, karena 
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memberikan kesempatan mengembangkan diri, fokus pada handout dan 

materi ceramah serta diharapkan mampu memecahkan masalah sendiri.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka berpikir dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran 

aktif tipe GNT memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, 
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proses pembelajarannya. Perbedaan dalam proses pembelajaran pada kedua 

model tersebut dimungkinkan dapat memberikan hasil belajar yang berbeda 

pula. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak ada perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan 

model pembelajaran aktif tipe GNT dan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada mata pelajaran Gambar Teknik Listrik kelas X di SMK N 1 

Pleret.  

H1: Ada perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran aktif tipe GNT dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada mata pelajaran Gambar Teknik Listrik kelas X di SMK N 1 Pleret. 

 

 

 

 


