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ABSTRAK 

Wahyu Kristianto, Aditya. 2013. Pengembangan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0                                                      

Di Kelas VII Smp Negeri 1 Welahan. Skripsi, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing 1 Dra. 

Istyarini, M.Pd, Dosen Pembimbing 2 Drs. Wardi.  

Kata Kunci: Pengembangan, Multimedia Pembelajaran Interaktif,  

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Visual Basic 6  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan 

perhatian siswa sehingga proses interaksi komunikasi edukasi antara guru (atau 

pembuat media) dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdayaguna. 

Salah satu media yang dapat merangsang siswa agar terjadi proses belajar adalah 

dengan Media Pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran 

TIK. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menghasilkan media pembelajaran 

berbasis e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK agar penyampaian 

materi lebih menarik, 2) Mengimplementasikan media pembelajaran e-kamus 

komputer TIK pada mata pelajaran TIK. 3) Mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran bebasis e-kamus komputer TIK pada Mata Pelajaran TIK.  

Metode Penelitian yang digunakan adalah R & D (Research and 

Development). Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan 

memberikan angket kepada siswa, ahli media dan ahli materi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Welahan yang pernah 

mempelajari materi tentang Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Komputer 

dengan jumlah 31 orang.  

Hasil uji coba yang dilakukan didapatkan data-data hasil penelitian dengan 

menggunakan angket penilaian, tanggapan siswa, Ahli media dan Ahli Materi. 

Dari data tersebut didapatkan hasil : 1) Sebagian besar siswa menyukai media 

pembelajaran e-kamus komputer dan tertarik jika media tersebut juga diterapkan 

pada mata pelajaran lain, 2) sebagian besar pengguna memberikan tanggapan 

sangat baik dengan persentase 81,29%. 3) Hasil validasi media dan ahli materi 

menyatakan media pembelajaran berbasis e-kamus komputer ini layak digunakan 

dengan persentase penilaian menurut ahli materi 83,75% dan menurut ahli media 

72,22%. Dengan ini dapat disimpulkan sesuai dengan hasil angket yang diberikan 

ke pengguna, ahli media dan ahli materi dan hasil keseluruhan menyatakan bahwa 

media pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK 

sangat baik dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi peran sebuah 

komputer itu sendiri. Pada masa sekarang ini, hampir semua aktivitas dapat 

dilakukan dengan komputer. Setiap waktu orang dapat melihat 

perkembangan teknologi dari hari ke hari dan teknologi tersebut dapat 

digunakan sebagai alat bantu manusia untuk menyelesaikan beberapa 

aktifitas dengan secepat dan setepat mungkin. Hampir semua kalangan dapat 

menggunakan komputer baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas 

terutama dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini Heinich, Molenda, & 

Russel (1996:228) mengemukakan bahwa : 

“…It has ability to control and integrate a wide variety of media – still 

pictures, graphics and moving images, as well as printed information. The 

computer can also record, analyze, and react to student responses that are 

typed on a keyboard or selected with a mouse. “  

Di dalam dunia pendidikan, komputer dapat dimanfaatkan sebagai media 

untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik yaitu menjadi alat 

peraga atau media pembelajaran. Sebagai media tutorial, komputer memiliki 

keunggulan dalam hal interaksi, menumbuhkan minat belajar mandiri serta 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang perlu dijadikan perhatian 

bagi orangtua dan guru adalah bagaimana cara memperkenalkan komputer 

kepada anak atau anak didiknya. Komputer bisa menjadi media 

1 
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pembelajaran yang paling terkemuka dan paling dipergunakan secara luas. 

Khusus untuk pembelajaran pengenalan komputer akan sangat membantu 

guru maupun siswa. 

Salah satu materi pendidikan yang diajarkan kepada siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Welahan adalah Pengenalan TIK. Mata pelajaran ini perlu 

dikenalkan, dipraktekkan dan dikuasai oleh siswa sedini mungkin agar siswa 

memiliki bekal untuk menyesuaikan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi. Materi yang disajikan pun bervariasi, biasanya materi diawali 

dengan pengenalan komputer sampai masuk dalam perangkat komputer 

yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Salah satu yang menjadi kendala 

dalam pembelajaran komputer adalah istilah-istilah didalamnya yang 

menggunakan Bahasa Inggris, di butuhkan tenaga ekstra untuk menerangkan 

kepada siswa sehingga siswa benar-benar paham dengan materi yang 

diberikan. 

Pendidikan komputer bagi anak tentunya berbeda dari orang dewasa. 

Mendidik anak lebih sulit daripada orang dewasa. Selain harus menguasai 

masalah komputer, pengajar atau guru juga harus memahami karakter 

kejiwaan anak. Ini perlu agar siswa tidak cepat bosan, yang membuat 

konsentrasi mereka dalam belajar menjadi berkurang. Untuk itu guru harus 

mampu menerapkan berbagai teknik dan metode pembelajaran untuk 

mendapatkan hasil belajar yang optimal. Salah satu teknik dan metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah demonstrasi yang melibatkan 

partisipasi aktif siswa. 
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Berbicara mengenai bahasa pemrograman, pemrograman dengan 

menggunakan Visual Basic sama saja dengan pemrograman yang dilakukan 

bahasa pemrograman lainnya, namun Visual Basic itu sendiri lebih mudah 

menyusun langkah untuk menyelesaikan suatu tugas atau menghasilkan 

informasi. Banyak bahasa pemrograman yang dapat dijadikan sarana dalam 

pembuatan aplikasi e-kamus komputer TIK ini. Salah satunya adalah Visual 

Basic. 

Visual Basic adalah salah satu development tools untuk membangun 

aplikasi dalam lingkungan Windows. Dalam pengembangan aplikasi, Visual 

Basic menggunakan pendekatan visual untuk merancang user interface 

dalam bentuk form, sedangkan untuk kodingnya menggunakan bahasa basic 

yang cenderungmudah dipahami. 

Salah satu instansi pendidikan yang sudah memanfaatkan teknologi 

komputer adalah SMP Negeri 1 Welahan. Di sekolah ini teknologi komputer 

dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu proses administrasi sekolah dan 

media dalam proses pembelajaran. Tetapi keterampilan guru TIK yang 

dimiliki untuk mengembangkan media dalam proses pembelajaran itu 

terbatas dan terkadang media yang dipilih ternyata cukup rumit untuk 

digunakan. 

Melihat kelebihan multimedia pembelajaran interaktif, dalam bentuk 

media ini bisa menyampaikan pesan lebih konkrit khususnya pada mata 

pelajaran TIK yang banyak menyajikan konsep yang berhubungan dengan 

komputer dan komponen-komponennya. Dengan bantuan teknologi 

multimedia konsep dalam mata pelajaran TIK bisa disajikan dalam bentuk 
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menarik, akan sangat bermanfaat jika multimedia interaktif ini 

dikembangkan di SMP Negeri 1 Welahan. 

Beberapa kesulitan yang dialami oleh guru TIK SMP Negeri 1 Welahan 

dalam proses pembelajaran adalah ketika guru menyampaikan sebuah pokok 

materi yang berhubungan dengan komponen-komponen komputer seperti 

pada pokok bahasan mempraktikkan keterampilan dasar komputer. 

Keterbatasan media yang ada membuat beberapa kesulitan diantaranya 

waktu dalam proses pembelajaran kurang efisien karena waktu pembelajaran 

terpotong untuk menjelaskan. Selain itu dengan terbatasnya media yang ada, 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru terbatas pada metode 

ceramah. Hal ini menimbulkan permasalahan baru dalam pebelajaran, yakni 

menyebabkan para peserta belajar menjadi kurang menarik dan perhatian 

terhadap konsep yang disampaikan menjadi kurang. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis berinisiatif membuat aplikasi 

pembelajaran pengenalan komputer pada sekolah berbasis multimedia.  

Biasanya penyajian multimedia untuk pembelajaran lebih mudah diserap dan 

dimengerti dengan baik oleh siswa sehingga akan sangat membantu dalam 

proses penyampaian dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

pengetahuan bagi siswa tentang pengenalan teknologi informasi dan 

komunikasi yang tidak bersifat menoton karena terdapat interface yang 

diolah semenarik mungkin sehingga menjadikan siswa tidak mudah jenuh 

dan terus semangat dalam belajar. 
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Pembelajaran komputer yang akan dibuat oleh penulis difokuskan 

istilah-istilah dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 

menggunakan e-kamus komputer TIK. Hasil dari pembelajaran tersebut 

akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ”Pengembangan 

Media Pembelajaran E-Kamus Komputer Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0                                                      

Kelas VII SMP Negeri 1 Welahan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana merencanakan aplikasi e-kamus komputer TIK sebagai 

media pembelajaran interaktif materi perangkat lunak dan perangkat 

keras komputer untuk membantu proses pembelajaran TIK kelas VII 

SMP Negeri 1 Welahan dengan menggunakan visual basic 6? 

2. Bagaimana membuat aplikasi e-kamus komputer TIK sebagai media 

pembelajaran interaktif materi perangkat lunak dan perangkat keras 

komputer untuk membantu proses pembelajaran TIK kelas VII SMP 

Negeri 1 Welahan dengan menggunakan visual basic 6? 

3. Apakah e-kamus komputer TIK yang dibuat dengan visual basic 6 

tersebut layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Welahan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Merencanakan perangkat lunak berbentuk multimedia interaktif e-kamus 

komputer TIK untuk membantu pembelajaran TIK materi perangkat 

lunak dan perangkat keras komputer di Kelas VII SMP Negeri 1 

Welahan yang dikembangkan dengan menggunakan visual basic 6. 

2. Membuat atau memproduksi perangkat lunak berbentuk multimedia 

interaktif e-kamus komputer TIK untuk membantu pembelajaran TIK 

materi perangkat lunak dan perangkat keras komputer di Kelas VII SMP 

Negeri 1 Welahan yang dikembangkan dengan menggunakan visual 

basic 6. 

3. Menguji kelayakan perangkat lunak e-kamus komputer TIK yang di buat 

dalam penerapannya sebagai media pembelajaran TIK pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Welahan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai acuan penelitian lain ataupun sekolah lain dalam 

mengembangkan  pemprograman dengan menggunakan Visual Basic 

sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing dan model 

pengembangan sekolah yang diinginkan berdasarkan kondisi sekolah. 
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2. Secara Praktis  

a. Manfaat bagi Sekolah.  

Dapat membantu dalam meningkatkan pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi pada siswa di masa yang akan datang, 

dapat membantu guru untuk menentukan suatu teknik yang kreatif 

yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran, mampu menarik 

perhatian dan minat bakat siswa. 

b. Manfaat bagi Siswa  

Dari hasil penelitian ini siswa diharapkan memiliki kemampuan 

mengetahui berbagai istilah-istilah Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dengan baik dan benar. 

c. Manfaat bagi Peneliti 

Mengetahui pengaruh penggunaan e-kamus komputer TIK yang 

dibuat dengan visual basic 6 sebagai media pembelajaran oleh siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Welahan. 

1.5. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam pengertian 

yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi 

operasional sebagai berikut. 

1. Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium” 

yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara 

atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. 
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2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. (Yusufhadi, 2004:458) 

3. e-kamus komputer TIK adalah kamus istilah TIK yang berupa software 

aplikasi yang dapat langsung digunakan siswa dengan menginstalnya 

terlebih dahulu pada laptop atau PC (Personal Computer). 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu pertama bagian awal, kedua 

bagian isi dan ketiga adalah bagian akhir. 

Bagian pertama berisikan halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, 

daftar lampiran. 

Bagian kedua adalah  isi skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu: Bab 1, 

Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5. 

Bab I PENDAHULUAN. Berisikan mengenai latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA. Berisikan teori yang dijadikan 

landasan teoretis dalam penelitian yang menjadi acuan untuk menganalisis 

hasil penelitian. 



9 
 

 
 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN. Berisikan mengenai 

metode dan alasan menggunakan metode, tempat penelitian, instrumen 

penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan rencana pengujian keabsahan data. 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisikan 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari hasil media pembelajaran e-

kamus komputer TIK pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang dibuat di SMP N 01 Welahan Jepara. 

Bab V PENUTUP. Berisikan simpulan dan saran-saran hasil 

pembahasan media pembelajaran e-kamus komputer TIK tersebut. 

Bagian ketiga adalah bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari 

“medium” yang berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi 

kepada penerima informasi. Menurut Gagne (dalam Arief & Yamin, 

2009:5) mengatakan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Briggs (dalam Arief 

& Yamin 2009:5) mengartikan media sebagai alat untuk memberikan 

perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar mengajar. 

Banyak ahli memberikan batasan tentang media pembelajaran, 

Association for Education and Communication Technology (AECT), 

mengatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang digunakan orang 

untuk menyalurkan pesan atau informasi; sedangkan Nation Education 

Association (NEA) mengartikan media sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrument 

yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 

menurut M.C. Luhan (dalam Arief & Yamin, 2009:5) Media dalam arti 

umum diartikan juga sebagai sarana disebut channel, karena pada 

hakikatnya media telah memperluas atau memperpanjang kemampuan 

manusia untuk merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas-batas 

jarak, ruang, dan waktu tertentu, dan dengan bantuan media batas-batas itu 

10 
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hampir menjadi tidak ada. Black & Horalsen (dalam Arief & Yamin, 

2009:5), menyebutkan media sebagai saluran komunikasi atau medium 

yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan, dimana 

medium ini merupakan jalan atau alat dengan mana  suatu pesan 

berlangsung antara komunikator dengan komunikasi. 

 

2.2. Media Pembelajaran 

Istilah media sangat populer dalam bidang komunikasi, proses belajar 

mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga 

media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. 

Dinje Borman Rumumpuk (dalam Arief & Yamin, 2009:5) 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai setiap alat, baik hardware 

maupun software yang dipergunakan sebagai media komunikasi dan yang 

tujuannya untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. 

Santoso S. Hamidjojo (dalam Arief & Yamin, 2009:5) mendefinisikan 

media pembelajaran: “Media yang penggunaannya diintegrasikan dengan 

tujuan dan isi pembelajaran, yang biasanya sudah dituangkan dalam 

kurikulum dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar 

mengajar”. Demikian pula Briggs (dalam Arief & Yamin 2009:5) 

mengemukakan pengertian media pembelajaran sebagai peralatan fisik 

untuk membawakan atau menyampaikan isi pembelajaran, didalamnya 

termasuk buku, film , kaset, video, sajian slade, radio, OHP, episkop, 

LCD, CD, VCD, DVD, dan sebagainya, termasuk suara guru dan perilaku 

non verbal. 
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Dari batasan diatas, maka ada dua unsur yang terkandung dalam media 

pembelajaran, yaitu (1) pesan atau bahan pembelajaran yang akan 

disampaikan, dengan istilah lain disebut perangkat lunak (software), dan 

(2) perangkat keras (hardware) yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat 

bantu belajar. 

Penggunaan media secara kreatif dapat memungkinkan siswa untuk 

belajar lebih banyak, meningkatkan pemahaman apa yang dipelajarinya, 

dan meningkatkan performance siswa sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

 

2.2.1. Kegunaan Media dalam Pembelajaran 

Berbagai kajian teoritik maupun empirik menunjukkan kegunaan 

media dalam pembelajaran sebagai berikut (Yusufhadi, 2004:458) : 

1. Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak, 

sehingga otak kita dapat berfungsi secara optimal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Roger W.Sperry, pemenang hadiah Nobel tahun 1984, 

Hergenhanh (dalam bukunya Yusufhadi), menunjukkan bahwa belahan 

otak sebelah kiri merupakan tempat kedudukan pikiran yang bersifat 

verbal, rasional, analitikal, dan konseptual. Belahan ini mengontrol 

wicara. Belahan otak sebelah kanan merupakan tempat kedudukan 

pikiran visual, emosional, holistic, fisikal, spatial, dan kreatif. Belahan 

ini mengontrol tindakan. Pada salah satu belahan saja secara 

berkepanjangan  akan menyebabkan ketegangan. Karena itu, sebagaian 
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salah satu implikasi dalam pembelajaran ialah kedua belahan perlu 

dirangsang bergantian dengan rangsangan audio dan visual. 

2. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 

para mahasiswa. Pengalaman tiap-tiap siswa itu berbeda-beda. 

Kehidupan keluarga dan masyarakat sangat menentukan pengalaman 

macam apa yamg dimiliki oleh siswa. Dua anak yang hidup di dua 

masyarakat/lingkungan yang berbeda akan mempunyai pengalaman 

yang berbeda. Ketersediaan buku dan bacaan lain, kesempatan 

berpergian, dan sebagainya adalah faktor-faktor yang menentukan 

kekayaan pengalaman anak-anak. Media dapat mengatasi perbedaan-

perbedaan ini. Jika siswa tak mungkin untuk di bawa ke objek yang 

dipelajari maka objeknyalah yang dibawa ke siswa dengan melalui 

media 

3. Media dapat melampaui batas ruang kelas. Banyak hal yang tak 

mungkin untuk di alami secara langsung di dalam kelas oleh para 

siswa karena: 

a. Objek terlalu besar misalnya candi, stasiun, dan lain-lain; dengan 

media kita bisa menampilkannya kehadapan siswa. 

b. Beberapa objek, makhluk hidup dan benda, yang terlalu kecil 

untuk diamati dengan mata telanjang. Kaca pembesar dapat 

memperjelas objek tersebut. 

c. Gerakan-gerakan yang terlalu lambat untuk diamati, misalnya 

proses pemekaran bunga, dapat diikuti prosesnya dalam beberapa 

saat saja berkat media fotografi, Dll. 
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4. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungannya. Mereka tidak hanya diajak “membaca tentang” atau 

“berbicara tentang” gejala-gejala fisik dan sosial, tetapi diajak 

berkontak secara langsung dengannya. 

5. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Persepsi yang dimiliki 

si A berbeda dengan si B bila si A hanya pernah mendengar sedang si 

B pernah melihat sendiri bahkan pernah memegang, meraba, dan 

merasakannya. Media memberikan pengalaman dan persepsi yang 

sama. Pengamatan yang dilakukan oleh siswa bisa bersama-sama 

diarahkan kepada hal-hal penting yang dimaksudkan oleh guru. 

6. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. Dengan 

menggunakan media pendidikan, horizon pengalaman anak semakin 

luas, persepsi semakin tajam, konsep-konsep dengan sendirinya 

semakin lengkap. Akibatnya keinginan dan minat untuk belajar selalu 

muncul. 

7. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 

Pemasangan gambar-gambar di papan temple, pemutar film, 

mendengarkan rekaman, atau radio merupakan rangsangan yang 

membangkitkan keinginan untuk belajar. 

8. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari sesuatu 

yang konkret maupun abstrak. Sebuah film atau serangkaian foto 

tentang candi Borobudur, misalnya, dapat memberikan imajinasi yang 

konkret tentang wujud, ukuran, lokasi, dan sebagainya. 
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9. Media memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, 

pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. 

10. Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru (new literacy), 

yaitu kemampuan untuk membedakan dan menafsirkan objek, tindakan 

dan lambing yang tampak, baik yang alami maupun buatan manusia, 

yang terdapat dalam lingkungan. 

11. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan 

meningkatnya kesadaran akan dunia sekitar. 

12. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru maupun 

siswa. 

 

2.2.2. Taksonomi Media untuk Pembelajaran 

Pada saat ini lita diharapkan pada pilihan media yang banyak sekali. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk membagi-bagi media dalam 

klasifikasi, kategori, atau golongan tertentu, didasarkan pada 

kemampuannya, bentuk, fisik, biaya, dan sebagainya. Salah satu 

penggolongan media yang dilakukan oleh Scramm dalam bukunya 

Yusufhadi (2004:462). Yaitu “media besar” dan “media kecil”. Media 

besar memerlukan biaya investasi besar dan media kecil adalah yang 

sederhana dan dapat dipakai secara lebih luwes. 

Pengklasifikasian media berdasarkan ciri-ciri tertentu itu dikenal 

dengan sebutan taksonomi media. Karena pada dasarnya pembelajaran 

yang banyak dipergunakan adalah media komunikasi, maka dalam 

pembahasan taksonomi ini dipakai taksonomi media komunikasi. Dasar 
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taksonomi yang dipakai disini adalah yang dibuat oleh Haney dan Ullmer 

dalam bukunya Yusufhadi (2004:462). 

Menurut Haney dan Ullmer (dalam Yusufhadi, 2004:462) ada tiga 

kategori utama berbagai bentuk media pembelajaran itu. 

1. Media Penyaji, media yang mampu menyajikan informasi. Media yang 

disampaikan dalam berbagai bentuk misalnya: 

a. Kelompok satu : grafis, bahan cetak, dan gambar diam 

b. Kelompok dua  : media proyeksi diam 

c. Kelompok tiga  : media audio 

d. Kelompok empat : audio ditambah media visual diam 

e. Kelompok lima : gambar hidup (film) 

f. Kelompok enam : televisi 

g. Kelompok tujuh : multimedia 

2. Media objek, media objek adalah benda tiga dimensi yang 

mengandung informasi, tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui 

ciri fisiknya seperti ukurannya, beratnya, susunannya, warnanya, 

fungsinya, dan sebagainya. Media objek meliputi dua kelompok, yaitu 

media objek yang sebenarnya dan objek pengganti. Objek yang 

sebenarnya digolongkan menjadi dua kategori yaitu adalah objek 

alami, yang terdapat di alam dan objek buatan manusia misalnya, 

gedung, mesin, alat, dll sedangkan objek pengganti adalah benda-

benda yang dibuat untuk mewakili atau menggantikan “benda-benda 

yang sebenarnya”. 



17 
 

 
 

3. Media Interaktif, media yang memungkinkan untuk berinteraksi. 

Karakteristik terpenting kelompok ini ialah bahwa para siswa tidak 

hanya memperhatikan penyajian atau objek, tetapi dipaksa untuk 

berinteraksi selama mengikuti pelajaran. Paling sedikit ada tiga macam 

interaksi yang dapat diidentifikasi. Pada tingkat pertama siswa 

berinteraksi dengan sebuah program, misalnya mengisi blangko pada 

teks yang terprogram. Tingkat berikutnya siswa berinteraksi dengan 

mesin, misalnya mesin pembelajaran, simulator, laboratorium bahasa, 

atau terminal computer. Tingkat ketiga adalah media interaktif yang 

mengatur interaksi antarsiswa secara teratur tetapi tidak terprogram. 

Berbagai permainan dan pendidikan atau simulasi melibatkan siswa 

dalam kegiatan atau masalah yang mengharuskan mereka membalas 

serangan “lawan” atau bekerja sama dengan teman seregu dalam 

memecahkan masalah. Permainan pendidikan dan simulasi yang 

berorientasi pada masalah memiliki potensi untuk memberikan 

pengalaman belajar yang merangsang minat dan realistis, dan oleh 

karena itu para pendidik perlu menganggapnya sebagai sumber terbaik 

untuk belajar.   

 

2.3. Komputer 

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut 

prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan 

untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya melakukan perhitungan 

aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian 
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dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan 

informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi 

komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan 

dengan matematika. 

Dalam arti seperti itu terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator 

mekanik mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer 

elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas 

seperti "komputer" adalah "yang mengolah  informasi" atau "sistem 

pengolah informasi." Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang 

berbeda dalam kata "komputer", dan beberapa kata yang berbeda tersebut 

sekarang disebut disebut sebagai komputer. 

Dalam komputer banyak terdapat istilah-istilah yang umumnya dalam 

bahasa Inggris. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk 

mendefiniskan orang yang melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau 

tanpa mesin pembantu. Menurut Barnhart Concise Dictionary of 

Etymology (1983), kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada 

tahun 1646 sebagai kata untuk "orang yang menghitung" kemudian 

menjelang 1897 juga digunakan sebagai "alat hitung mekanis". Selama 

Perang Dunia II kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita 

Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri 

perang dengan mesin hitung. 

Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang 

disebut mesin analitikal. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti 

slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. 
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2.3.1. Jenis Komputer 

Sekalipun demikian, definisi di atas mencakup banyak alat khusus 

yang hanya bisa memperhitungkan satu atau beberapa fungsi. Ketika 

mempertimbangkan komputer modern, sifat mereka yang paling penting 

yang membedakan mereka dari alat menghitung yang lebih awal ialah 

bahwa, dengan pemrograman yang benar, semua komputer dapat 

mengemulasi sifat apa pun (meskipun barangkali dibatasi oleh kapasitas 

penyimpanan dan kecepatan yang berbeda), dan, memang dipercaya 

bahwa mesin sekarang bisa meniru alat perkomputeran yang akan kita 

ciptakan pada masa depan (meskipun niscaya lebih lambat). Dalam suatu 

pengertian, batas kemampuan ini adalah tes yang berguna karena 

mengenali komputer "maksud umum" dari alat maksud istimewa yang 

lebih awal. Definisi dari "maksud umum" bisa diformulasikan ke dalam 

syarat bahwa suatu mesin harus dapat meniru Mesin Turing universal. 

Mesin yang mendapat definisi ini dikenal sebagai Turing-lengkap, dan 

yang pertama mereka muncul pada tahun 1940 di tengah kesibukan 

perkembangan di seluruh dunia. Lihat artikel sejarah perkomputeran untuk 

lebih banyak detail periode ini. 

1. Komputer Benam 

Pada sekitar 20 tahun yang lalu , banyak alat rumah tangga, 

khususnya termasuk panel dari permainan video tetapi juga mencakup 

telepon genggam, perekam kaset video, PDA dan banyak sekali dalam 

rumahtangga, industri, otomotif, dan alat elektronik lain, semua berisi 

sirkuit elektronik yang seperti komputer yang memenuhi syarat 
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Turing-lengkap di atas (dengan catatan bahwa program dari alat ini 

seringkali dibuat secara langsung di dalam chip ROM yang akan perlu 

diganti untuk mengubah program mesin). Komputer maksud khusus 

lainnya secara umum dikenal sebagai "mikrokontroler" atau "komputer 

benam" (embedded computer). Oleh karena itu, banyak yang 

membatasi definisi komputer kepada alat yang maksud pokoknya 

adalah pengolahan informasi, daripada menjadi bagian dari sistem 

yang lebih besar seperti telepon, oven mikrowave, atau pesawat 

terbang, dan bisa diubah untuk berbagai maksud oleh pemakai tanpa 

modifikasi fisik. Komputer kerangka utama, mini komputer, dan 

komputer pribadi (PC) adalah macam utama komputer yang mendapat 

definisi ini. 

2. Komputer Pribadi 

Komputer pribadi atau personal computer (PC) adalah istilah untuk 

komputer yang dikenal dan diketahui orang pada umumnya sehingga 

banyak orang yang tak akrab dengan bentuk komputer lainnya. Hanya 

orang-orang tertentu saja yang memakai istilah ini secara eksklusif 

untuk menunjukkan istilah yang lebih spesifik dan tepat. 

 

2.3.2. Bagaimana Komputer Bekerja 

Saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti 

secara dramatis sejak komputer pertama pada tahun 1940-an (lihat Sejarah 

perangkat keras menghitung untuk lebih banyak detail), komputer 
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kebanyakan masih menggunakan arsitektur Von Neumann, yang diusulkan 

pada awal 1940-an oleh John von Neumann. 

Arsitektur Von Neumann menggambarkan komputer dengan empat 

bagian utama: Unit Aritmatika dan Logis (ALU), unit kontrol, memori, 

dan alat masukan dan hasil (secara kolektif dinamakan I/O). Bagian ini 

dihubungkan oleh berkas kawat, "bus" 

1. Memori 

Di sistem ini, memori adalah urutan byte yang dinomori (seperti 

"sel" atau "lubang burung dara"), masing-masing berisi sepotong kecil 

informasi. Informasi ini mungkin menjadi perintah untuk mengatakan 

pada komputer apa yang harus dilakukan. Sel mungkin berisi data 

yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Setiap slot 

mungkin berisi salah satu, dan apa yang sekarang menjadi data 

mungkin saja kemudian menjadi perintah. 

Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka 

biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan 

(encoded) dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi 

sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh: Huruf F 

disimpan sebagai angka desimal 70 (atau angka biner) menggunakan 

salah satu metode pemecahan. Instruksi yang lebih kompleks bisa 

digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai 

macam informasi. Informasi yang bisa disimpan dalam satu sell 

dinamakan sebuah byte. 
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Secara umum, memori bisa ditulis kembali lebih jutaan kali - 

memori dapat diumpamakan sebagai papan tulis dan kapur yang dapat 

ditulis dan dihapus kembali, daripada buku tulis dengan pena yang 

tidak dapat dihapus. 

Ukuran masing-masing sel, dan jumlah sel, berubah secara hebat 

dari komputer ke komputer, dan teknologi dalam pembuatan memori 

sudah berubah secara hebat - dari relay elektromekanik, ke tabung 

yang diisi dengan air raksa (dan kemudian pegas) di mana pulsa 

akustik terbentuk, sampai matriks magnet permanen, ke setiap 

transistor, ke sirkuit terpadu dengan jutaan transistor di atas satu chip 

silikon. 

2. Pemrosesan 

Unit Pengolah Pusat atau CPU (Central processing Unit) berperan 

untuk memproses perintah yang diberikan oleh pengguna komputer, 

mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer. Unit atau 

peranti pemprosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input , 

output dan storage untuk melaksanakan instruksi yang saling terkait. 

Dalam arsitektur von Neumann yang asli, ia menjelaskan sebuah 

Unit Aritmatika dan Logika, dan sebuah Unit Kontrol. Dalam 

komputer-komputer modern, kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit 

terpadu (IC - Integrated Circuit), yang biasanya disebut CPU (Central 

Processing Unit). 

Unit Aritmatika dan Logika, atau Arithmetic Logic Unit (ALU), 

adalah alat yang melakukan pelaksanaan dasar seperti pelaksanaan 



23 
 

 
 

aritmatika (tambahan, pengurangan, dan semacamnya), pelaksanaan 

logis (AND, OR, NOT), dan pelaksanaan perbandingan (misalnya, 

membandingkan isi sebanyak dua slot untuk kesetaraan). Pada unit 

inilah dilakukan "kerja" yang sebenarnya. 

Unit kontrol menyimpan perintah saat ini yang dilakukan oleh 

komputer, memerintahkan ALU untuk melaksanaan dan mendapatkan 

kembali informasi (dari memori) yang diperlukan untuk melaksanakan 

perintah itu, dan memindahkan kembali hasil ke lokasi memori yang 

sesuai. Unit ini berfungsi mengontrol pembacaan instruksi program 

komputer. 

3. Masukan dan Hasil 

I/O membolehkan komputer mendapatkan informasi dari dunia 

luar, dan menaruh hasil kerjanya di sana, dapat berbentuk fisik 

(hardcopy) atau non fisik (softcopy). Ada berbagai macam alat I/O, 

dari yang akrab keyboard, monitor dan disk drive, ke yang lebih tidak 

biasa seperti webcam (kamera web, pencetak, pemindai, dan 

sebagainya. 

Yang dimiliki oleh semua alat masukan biasa ialah bahwa mereka 

meng-encode (mengubah) informasi dari suatu macam ke dalam data 

yang bisa diolah lebih lanjut oleh sistem komputer digital. Alat output, 

men-decode data ke dalam informasi yang bisa dimengerti oleh 

pemakai komputer. Dalam pengertian ini, sistem komputer digital 

adalah contoh sistem pengolah data. 
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4. Instruksi Komputer  

Perintah yang dibicarakan di atas bukan perintah seperti bahasa 

manusiawi. Komputer hanya mempunyai perintah sederhana dalam 

jumlah terbatas yang dirumuskan dengan baik. Perintah biasa yang 

dipahami kebanyakan komputer ialah "menyalin isi sel 123, dan 

tempat tiruan di sel 456", "menambahkan isi sel 666 ke sel 042, dan 

tempat akibat di sel 013", dan "jika isi sel 999 adalah 0, perintah 

berikutnya anda di sel 345". 

Instruksi diwakili dalam komputer sebagai nomor - kode untuk 

"menyalin" mungkin menjadi 001, misalnya. Suatu himpunan perintah 

khusus yang didukung oleh komputer tertentu diketahui sebagai bahasa 

mesin komputer. Dalam praktiknya, orang biasanya tidak menulis 

perintah untuk komputer secara langsung di bahasa mesin tetapi 

memakai bahasa pemrograman "tingkat tinggi" yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa mesin secara otomatis oleh program 

komputer khusus (interpreter dan kompiler). Beberapa bahasa 

pemrograman berhubungan erat dengan bahasa mesin, seperti 

assembler (bahasa tingkat rendah); di sisi lain, bahasa seperti Prolog 

didasarkan pada prinsip abstrak yang jauh dari detail pelaksanaan 

sebenarnya oleh mesin (bahasa tingkat tinggi). 

5. Arsitektur Komputer 

Komputer kontemporer menaruh ALU dan unit kontrol ke dalam 

satu sirkuit terpadu yang dikenal sebagai Unit Pemroses Sentral atau 

CPU. Biasanya, memori komputer ditempatkan di atas beberapa sirkuit 
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terpadu yang kecil dekat UPS. Alat yang menempati sebagian besar 

ruangan dalam komputer adalah ancilliary sistem (misalnya, untuk 

menyediakan tenaga listrik) atau alat I/O. 

Beberapa komputer yang lebih besar berbeda dari model di atas di 

satu hal utama - mereka mempunyai beberapa UPS dan unit kontrol 

yang bekerja secara bersamaan. Terlebih lagi, beberapa komputer, 

yang dipakai sebagian besar untuk maksud penelitian dan 

perkomputeran ilmiah, sudah berbeda secara signifikan dari model di 

atas, tetapi mereka sudah menemukan sedikit penggunaan komersial. 

Fungsi dari komputer secara prinsip sebenarnya cukup sederhana. 

Komputer mencapai perintah dan data dari memorinya. Perintah 

dilakukan, hasil disimpan, dan perintah berikutnya dicapai. Prosedur 

ini berulang sampai komputer dimatikan. 

6. Program Komputer 

Program komputer adalah daftar besar perintah untuk dilakukan 

oleh komputer, barangkali dengan data di dalam tabel. Banyak 

program komputer berisi jutaan perintah, dan banyak dari perintah itu 

dilakukan berulang kali. Sebuah komputer pribadi modern yang umum 

(pada tahun 2003) bisa melakukan sekitar 2-3 miliar perintah dalam 

sedetik. Komputer tidak mendapat kemampuan luar biasa mereka 

lewat kemampuan untuk melakukan perintah kompleks. Tetapi, 

mereka melakukan jutaan perintah sederhana yang diatur oleh orang 

pandai, pemrogram. "Programmer Baik memperkembangkan set-set 

perintah untuk melakukan tugas biasa (misalnya, menggambar titik di 
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layar) dan lalu membuat set-set perintah itu tersedia kepada 

programmer lain." Dewasa ini, kebanyakan komputer kelihatannya 

melakukan beberapa program sekaligus. Ini biasanya diserahkan ke 

sebagai tugas ganda. Pada kenyataannya, UPS melakukan perintah dari 

satu program, kemudian setelah beberapa saat, UPS beralih ke program 

kedua dan melakukan beberapa perintahnya. Jarak waktu yang kecil ini 

sering diserahkan ke sebagai irisan waktu (time-slice). Ini 

menimbulkan khayal program lipat ganda yang dilakukan secara 

bersamaan dengan memberikan waktu UPS di antara program. Ini 

mirip bagaimana film adalah rangkaian kilat saja masih 

membingkaikan. Sistem operasi adalah program yang biasanya 

menguasai kali ini membagikan. 

7. Sistem Operasi 

Sistem operasi ialah semacam gabungan dari potongan kode yang 

berguna. Ketika semacam kode komputer dapat dipakai secara bersama 

oleh beraneka-ragam program komputer, setelah bertahun-tahun, 

pemrogram (programmer) akhirnya memindahkannya ke dalam sistem 

operasi. 

Sistem operasi, menentukan program mana yang akan dijalankan, 

kapan, dan alat yang mana (seperti memori atau I/O) yang mereka 

gunakan. Sistem operasi juga memberikan layanan (service) kepada 

program lain, seperti kode yang membolehkan pemrogram untuk 

menulis program untuk suatu mesin tanpa perlu mengetahui detail dari 

semua alat elektronik yang terhubung pada komputer. 
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2.3.3. Penggunaan Komputer 

Komputer digital pertama, memiliki ukuran yang besar dan 

membutuhkan biaya besar untuk pembuatannya. Komputer pada masa itu 

umumnya digunakan untuk mengerjakan perhitungan ilmiah. ENIAC, 

komputer awal AS semula didesain untuk memperhitungkan tabel ilmu 

balistik untuk persenjataan (artileri), menghitung kerapatan penampang 

neutron untuk melihat jika bom hidrogen akan bekerja dengan semestinya 

(perhitungan ini, yang dilakukan pada Desember 1945 sampai Januari 

1946 dan melibatkan dala dalam lebih dari satu juta kartu punch, 

memperlihatkan bentuk lalu di bawah pertimbangan akan gagal). CSIR 

Mk 1/CSIRAC, komputer pertama Australia, mengevaluasi pola curah 

hujan untuk tempat penampungan dari Snowy Mountains, suatu proyek 

pembangkitan Hidroelektrik besar. Selain itu juga dipakai dalam 

kriptanalisis, misalnya komputer elektronik digital yang pertama, 

Colossus, dibuat selama Perang Dunia II. Akan tetapi, visionaris awal juga 

menyangka bahwa pemrograman itu akan membolehkan main catur, 

memindahkan gambar dan penggunaan lain. 

Orang-orang di pemerintah dan perusahaan besar juga memakai 

komputer untuk mengotomasikan banyak koleksi data dan mengerjakan 

tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia - misalnya, memelihara 

dan memperbarui rekening dan inventaris. Dalam bidang pendidikan, 

ilmuwan di berbagai bidang mulai memakai komputer untuk analisis 

mereka sendiri. Penurunan harga komputer membuat mereka dapat dipakai 

oleh organisasi yang lebih kecil. Bisnis, organisasi, dan pemerintah sering 
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menggunakan amat banyak komputer kecil untuk menyelesaikan tugas 

bahwa dulunya dilakukan oleh komputer kerangka utama yang mahal dan 

besar. Kumpulan komputer yang lebih kecil di satu lokasi diserahkan ke 

sebagai perkebunan server. 

Dengan penemuan mikroprosesor di 1970-an, menjadi mungkin 

menghasilkan komputer yang sangat murah. PC menjadi populer untuk 

banyak tugas, termasuk menyimpan buku, menulis dan mencetak 

dokumen. Perhitungan meramalkan dan lain berulang matematika dengan 

lembatang sebar, berhubungan dengan e-pos dan, Internet. Namun, 

ketersediaan luas komputer dan mudah customization sudah melihat 

mereka dipakai untuk banyak maksud lain. 

Sekaligus, komputer kecil, biasanya dengan mengatur memrogram, 

mulai menemukan cara mereka ke dalam alat lain seperti peralatan rumah, 

mobil, pesawat terbang, dan perlengkapan industri. Yang ini prosesor 

benam menguasai kelakuan alat seperti itu yang lebih mudah, 

membolehkan kelakuan kontrol yang lebih kompleks (untuk kejadian, 

perkembangan anti-kunci rem di mobil). Saat abad kedua puluh satu 

dimulai, kebanyakan alat listrik, kebanyakan bentuk angkutan bertenaga, 

dan kebanyakan batas produksi pabrik dikuasai di samping komputer. 

Kebanyakan insinyur meramalkan bahwa ini cenderung kepada akan terus. 

 

2.3.4. Bagian-Bagian Komputer 

Komputer terdiri atas 2 bagian besar yaitu perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (hardware). 
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1. Perangkat Keras (Hardware) 

a. Pemroses atau CPU sebagai unit yang mengolah data 

b. Memori RAM, tempat menyimpan data sementara 

c. Hard drive, media penyimpanan semi permanen 

d. Perangkat masukan, media yang digunakan untuk memasukkan 

data untuk diproses oleh UPS, seperti mouse, keyboard, dan tablet 

e. Perangkat keluaran, media yang digunakan untuk menampilkan 

hasil keluaran pemrosesan CPU, seperti monitor, speaker, plotter, 

proyektor dan printer 

2. Perangkat Lunak (Software) 

a. Sistem operasi 

Program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna 

dengan hardware komputer. Sistem operasi yang biasa digunakan 

adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Tugas sistem operasi 

termasuk (namun tidak hanya) mengatur eksekusi program di 

atasnya, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta 

instalasi software. 

b. Program komputer 

 Merupakan aplikasi tambahan yang dipasang sesuai dengan 

sistem operasinya. 

3. Slot pada Komputer 

a. ISA/PCI, slot untuk masukan kartu tambahan non-grafis 

b. AGP/PCIe, slot untuk masukan kartu tambahan grafis 

c. IDE/SCSI/SATA, slot untuk hard drive/ODD 
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d. USB, slot untuk masukan media plug-and-play (colok dan 

mainkan, artinya perangkat yang dapat dihubungkan ke komputer 

dan langsung dapat digunakan) 

 

2.4. Visual Basic 

Basic adalah  salah suatu developement tools untuk membangun 

aplikasi dalam lingkungan Windows. Dalam pengembangan aplikasi, 

Visual Basic menggunakan pendekatan Visual untuk merancang user 

interface dalam bentuk form, sedangkan untuk kodingnya menggunakan 

dialek bahasa Basic yang cenderung mudah dipelajari. Visual Basic telah 

menjadi tools yang terkenal bagi para pemula maupun para developer. 

Visual Basic adalah bahasa pemrograman berbasis Microsoft Windows 

yang merupakan Object Oriented Programming (OOP), yaitu 

pemrograman berorientasi objek, Visual Basic menyediakan objek-objek 

yang sangat kuat, berguna dan mudah. Dalam lingkungan Windows, User-

interface sangat memegang peranan penting, karena dalam pemakaian 

aplikasi yang kita buat, pemakai senantiasa berinteraksi dengan User-

interface tanpa menyadari bahwa dibelakangnya berjalan instruksi-

instruksi program yang mendukung tampilan dan proses yang dilakukan. 

Pada pemrograman Visual, pengembangan aplikasi dimulai dengan 

pembentukkan user interface, kemudian mengatur properti dari objek-

objek yang digunakan dalam user interface, dan baru dilakukan penulisan 

kode program untuk menangani kejadian-kejadian (event). Tahap 
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pengembangan aplikasi demikian dikenal dengan istilah pengembangan 

aplikasi dengan pendekatan Bottom Up. 

Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam mempelajari Visual Basic : 

a. Objek 

Sering disebut entity adalah sesuatu yang bisa dibedakan dengan 

lainnya. Pada dasarnya seluruh benda didunia ini bisa dikatakan 

sebagai objek, contoh : mobil, komputer, radio, dan lain-lain. Dalam 

Visual Basic objek-objek yang dimaksud disebut kontrol. Jenis-jenis 

kontrol antara lain ; Label, Text Box, Combo Box, List Box, dan masih 

banyak lagi. 

b. Properti 

Sering disebut atribut, adalah ciri-ciri yang menggambarkan uatu 

objek. Misalnya disebut objek mobil jika mempunyai ban, spion, rem, 

dan lain-lain. 

c. Event 

Suatu kejadian yang menimpa objek. Bagaimana jika mobil 

didorong, ditabrak, dicat, dan sebagainya. 

d. Metode 

Kemampuan yang dimiliki oleh suatu objek. Contohnya jika mobil 

berbelok, mundur, maju. 
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2.4.1 Lingkungan Kerja Visual Basic  

Project adalah sekumpulan modul/program aplikasi itu sendiri, projek 

disimpan dalam file berextension .VBP biasanya berisi form-form. Ada 

tiga icon dalam projek: 

 View Code    : tampilkan jendela editor program 

 View Object : tampilkan bentuk formulir  

 Togle Folder : tampilkan folder tempat penyimpanan file 

1. Form adalah objek yang dipakai untuk tempat bekerja program 

aplikasi. Di dalamnya tempat diletakan objek-objek lainnya. Di dalam 

form ada grid (garis titik-titik yang berguana untuk pengaturan letak). 

2. Toolbox kotak alat berisi icon-icon atau komponen untuk memasukan 

objek tertentu kedalam form. Tambah komponen : klik kanan pada 

toolbox -> komponen atau add tab. 

3. Propertis adalah untuk menentukan setting suatu objek, menentukan 

cara kerja dari objek saat program dijalankan misal warna, hurup dan 

lain-lain. 

4. Kode program adalah serangkaian tulisan perintah yang akan 

dilaksanakan jika suatu objek dijalankan. 

5. Konstanta dan Variabel  

Variabel adalah suatu tempat untuk menampung data yang 

nilainya selalu berubah. Sedangkan konstanta adalah suatu tempat 

untuk menampung data yang nilainya selalu tetap dan tidak pernah 

berubah. Aturan Penamaan Konstanta & Variabel: 

 Harus diawali huruf. 
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 Boleh terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. 

 Maksimal 255 karakter. 

 Tidak boleh menggunakan reserved word. 

 Deklarasi Konstanta & Variabel 

 Deklarasi konstanta 

Bentuk umum : 

[Public | Private] Const nama_konstanta [AS tipe_konstanta] = 

eksplisit 

Contoh : 

Public Const POTONGAN = 0.05 

Const NAMAPERSH = “PT ABC” 

Contoh penggunaan dalam program 

Const HARGA As Currency = 1000 

Dim Biaya As Currency 

Dim Jumlah As Integer 

¼ „proses 

Biaya = HARGA * Jumlah 

¼ „proses 

Deklarasi variable 
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Bentuk umum : 

Dim [AS ] 

Pendeklarasian varibel ada 2 jenis : 

 Deklarasi Eksplisit 

Untuk mendeklarasikan nama variabel beserta tipe datanya 

pada awal procedure (menempatkan alokasi nama variabel didalam 

memori), contohnya sebagai berikut : 

Dim Nama as String 

Dim Alamat as String *3 0 

Dim Gaji as Long 

 Deklarasi Implisit  

Untuk mendeklarasikan nama variabel beserta tipe datanya dan 

langsung mengisi nilai variabelnya (menempatkan alokasi nilai 

variabel langsung didalam memori), contohnya sebagai berikut : 

Nama$ = “ Adi ” 

Alamat$ = “ Kelapa Gading ” 

Gaji$ = 1750000 

 

2.4.2 Ruang Lingkup Konstanta & Variabel 

Ruang lingkup konstanta atau variabel adalah ruang atau daerah 

dimana konstanta atau variabel yang dibuat dikenal (dapat dipakai) 

biasanya juga berhubungan dengan umur (waktu hidup) konstanta atau 

variabel.  Ada variabel yang dikenal diseluruh bagian program, ada yang 
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hanya dikenal di procedure tempat variabel tersebut dibuat. Ruang lingkup 

paling dalam adalah lingkup procedure dengan perintah Dim, Private atau 

Static maka variabel tersebut mempunyai ruang lingkup procedure, 

contoh: 

Private Sub CmdTambah_Click() 

Dim Nama as String 

Dim Alamat as String * 30 

Static No as Integer 

End Sub 

Deklarasi variabel pada Visual Basic dapat dilakukan dengan Keyword 

berikut : 

Keyword Digunakan pada 

Public Berlaku pada level modul 

Private Berlaku pada level modul 

Dim Berlaku pada level modul dan level 

procedure 

Static Berlaku pada level procedure 

 

2.4.3. Operator : . 

Visual Basic menyediakan operator aritmatika, komparasi dan logika, 

salah satu hal yang harus dipahami oleh programmer adalah tata urutan 

operasi dari masing-masing operator tersebut sehingga mampu membuat 



36 
 

 
 

ekspresi yang akan menghasilkan nilai yang benar, Tabel 1-1, 

menunjukkan operator dan urutan operasinya dari atas kebawah. 

1. Operator Aritmatika 

Contoh : 

A = 1 + 2 * 3 „Akan menghasilkan 7 

B = (1 + 2) * 3 „Akan menghasilkan 9 

Aritmatika Komparasi Logika 

Pangkat (^) Sama (=) Not 

Negatif (-) Tidak sama (<>) And 

Kali dan Bagi (*,/) Kurang dari (<) Or 

Pembagian Bulat (\) Lebih dari (>) Xor 

Sisa bagi (Mod) Kurang dari atau sama (<=) Eqv 

Tambah dan Kurang (+,-) Lebih dari atau sama (>=) Imp 

Penggabungan String (&) Like  

 

2. Operator Penggabungan String (Like)  

Salah satu operator yang menarik untuk dibahas adalah operator 

Like. Operator Like digunakan untuk operasi pencocokan pola pada 

string yang akan sangat membantu programmer. 

Syntax : 
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result = string Like pattern 

Operator Keterangan 

? Sembarang karakter tunggal 

* Nol atau lebih karakter 

# Sembarang digit tunggal (0-9) 

[charlist] Sembarang karakter yang berada dalam charlist 

[charlist] Sembarang karakter yang tidak berada dalam charlist 

 

Contoh : 

MyCheck = “aBBBa” Like “a*a” „ Returns True. 

MyCheck = “F” Like “[A-Z]” „ Returns True. 

MyCheck = “F” Like “[!A-Z]” „ Returns False. 

MyCheck = “a2a” Like “a#a” „ Returns True. 

MyCheck = “aM5b” Like “a[L-P]#[!c-e]” „ Returns True. 

MyCheck = “BAT123khg” Like “B?T*” „ Returns True. 

MyCheck = “CAT123khg” Like “B?T*” 

3. Operator Perbandingan (Relasi) 

Operator ini digunakan untuk membandingkan suatu data atau 

ekspresi dengan data ekspresi pula dan menghasilkan nilai logika 

(Boolean) benar atau salah. 
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Operator Keterangan 

= Sama dengan 

< > Tidak sama dengan 

< Lebih Kecil 

> Lebih Besar 

<= Lebih Kecil atau sama dengan 

>= Lebih Besar atau sama dengan 

Like Mempunyai ciri yang sama 

Ls Sama referensi objek 

 

4. Operator Logika 

Digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data logika 

menghasilkan data logika baru. 

Operator Keterangan 

Not Tidak 

And Dan 

Or Atau 

Xor Exclusive Or 
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Eqv Ekivalen 

Imp Implikasi 

 

5. Operator Penugasan 

Operator ini disimbolkan dengan tanda sama dengan ( = ) dan 

berfungsi untuk memasukan suatu data kedalam suatu variabel, 

bentuknya sbb: 

<> = <> 

Contoh : Bilangan = 0 

Harga = 500 

Banyak = 5 

Jumlah = Harga * Banyak 

 

2.4.4. Struktur Kendali (Branching) 

Struktur kendali memungkinkan anda untuk mengatur jalannya 

program anda, Jika membiarkan tanpa di periksa oleh statement control-

flow, suatu logika program akan berjalan dari kiri ke kanan dan dari atas 

kebawah. Hanya program yang sangat sederhana dapat ditulis tanpa 

statement control-flow. Struktur KENDALI yang didukung oleh Visual 

Basic adalah sebagai berikut 
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1. If 

a. If…Then 

Gunakan suatu struktur If…Then untuk menjalankan suatu 

pernyataan secara kondisional. Anda dapat menggunakan syntax 

satu baris ataupun syntax banyak baris. 

If kondisi Then pernyataan 

atau 

If kondisi Then 

pernyataan-pernyataan 

End If 

Kondisi biasanya berupa suatu perbandingan, maupun ekspresi 

yang menghasilkan nilai numerik. Visual Basic 

menginterpretasikan False sebagai nol (0), dan True sebagai bukan 

nol. 

b. If…Then…Else 

Gunakan If…Then…Else untuk mendefinisikan beberapa blok 

pernyataan yang akan dijalankan salah satu berdasarkan kondisi 

yang memenuhi syarat 

If kondisi1 Then 

[blok pernyataan-1] 

[ElseIf kondisi2 Then 

[blok pernyataan-2]] … 

[Else 

[blok pernyataan-n]] 
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End If 

Visual Basic awalnya akan mencoba kondisi1. Jika False, maka 

Visual Basic akan memeriksa kondisi2, dan seterusnya sampai 

menemukan suatu kondisi True untuk dijalankan blok 

pernyataannya. Contoh : 

If JlhRec > 0 Then 

Posisi = 1 

Else 

Posisi = 0 

End If 

 

2.4.5. Select Case 

Visual Basic menyediakan struktur Select Case sebagai suatu 

alternatif terhadap If...Then...Else. Suatu Select Case statement memiliki 

kemampuan yang sama dengan If…Then…Else…, tetapi membuat code 

lebih mudah dibaca. Struktur Select Case bekerja dengan suatu percobaan 

tunggal yang hanya dievaluasi satu kali pada bagian atas struktur. Visual 

Basic then membandingkan hasil ekspresi dengan nilai pada setiap Case 

didalam struktur tersebut, jika ada yang sesuai, akan dijalankan blok 

statement yang sesuai. Select Case ekspresi yang dicoba 

[Case ekspresi1 

[blok pernyataan-1]] 

[Case ekspresi2 

[blok pernyataan-2]] 
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… 

[Case Else 

[blok pernyataan-n] 

End Select 

 

2.4.6. Perulangan (Looping) 

Struktur loop memperbolehkan anda untuk melaksanakan sekelompok 

baris lebih dari satu kali. 

1. Do … Loop 

Gunakan Do Loop untuk mengeksekusi suatu blok statement 

dengan jumlah perulangan yang tak terhingga, ada beberapa 

Do…Loop statement, tetapi masing-masing mengevaluasi suatu 

kondisi untuk menentukan apakah melanjutkan eksekusi Berikut ini 

adalah statement Do Loop, yang dijalankan selama kondisi benar : 

a. Do While condition statementsLoop 

Ketika Visual menjalankan Do Loop ini, pertama kali akan di 

coba kondisinya, jika kondisi False (zero), akan diloncati semua 

statement yang mengikuti kondisi tersebut. Visual Basic akan 

menjalankan statement jika kondisi benar dan kembali ke 

Do…Loop berikutnya. 

Function Faktorial (x)Dim Hasil As DoubleDim Count As 

LongHasil = 1count = 2Do While Count <= x Hasil = Hasil * count 

count = count + 1LoopFaktorial = countEnd Function Variasi lain 
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dari statement Do…Loop, yang menjamin minimal satu kali 

statement dijalankan : 

b. Do statementsLoop While condition 

Dua variasi yang analog dengan dua contoh sebelumnya adalah 

perulangan minimal satu kali. Dan berikut ini adalah berulang atau 

tidak sama sekali : 

c. Do Until condition 

statements 

d. LoopDo 

statements 

e. Loop Until condition 

Visual Basic (VB) adalah salah satu bahasa pemrograman komputer 

untuk database. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang 

dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa 

pemrograman Visual Basic, yang dikembangkan oleh Microsoft sejak 

tahun 1991, merupakan pengembangan dari pendahulunya yaitu bahasa 

pemrograman BASIC (Beginner‟s All-purpose Symbolic Instruction 

Code) yang dikembangkan pada era 1950-an. 

Visual Basic merupakan salah satu Development Tool yaitu alat bantu 

untuk membuat berbagai macam program komputer, khususnya yang 

menggunakan sistem operasi Windows. Visual Basic merupakan salah satu 

bahasa pemrograman komputer yang mendukung object (Object Oriented 

Programming = OOP). 
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a. Menu Bar, digunakan untuk memilih tugas-tugas tertentu seperti 

menyimpan project, membuka project, dll 

b. Main Toolbar, digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu 

dengan cepat. 

c. Jendela Project, jendela ini berisi gambaran dari semua modul yang 

terdapat dalam aplikasi anda. Anda dapat menggunakan icon Toggle 

Folders untuk menampilkan modul-modul dalam jendela tersebut 

secara di group atau berurut berdasarkan nama. Anda dapat 

menggunakan Ctrl+R untuk menampilkan jendela project, ataupun 

menggunakan icon Project Explorer. 

d. Jendela Form Designer, jendela ini merupakan tempat anda untuk 

merancang user interface dari aplikasi anda. Jadi jendela ini 

menyerupai kanvas bagi seorang pelukis. 

e. Jendela Toolbox, jendela ini berisi komponen-komponen yang dapat 

anda gunakan untuk mengembangkan user interface. 

f. Jendela Code, merupakan tempat bagi anda untuk menulis koding. 

Anda dapat menampilkan jendela ini dengan menggunakan kombinasi 

Shift-F7. 

g. Jendela Properties, merupakan daftar properti-properti object yang 

sedang terpilih. Sebagai contohnya anda dapat mengubah warna tulisan 

(foreground) dan warna latarbelakang (background). Anda dapat 

menggunakan F4 untuk menampilkan jendela properti. 

h. Jendela Color Palette, adalah fasilitas cepat untuk mengubah warna 

suatu object. 
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Jendela Form Layout, akan menunjukan bagaimana form bersangkutan 

ditampilkan ketika runtime. 

2.5. Kamus 

Kamus biasanya digunakan untuk mencari arti kata, istilah atau 

ungkapan. Kamus umumnya dalam bentuk buku (cetak). Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI:614) definisi kamus adalah: 

Buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut 

abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian atau terjemahannya. 

Buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang di susun menurut 

abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. 

Pada dasarnya kamus merupakan buku acuan untuk mencari istilah-

istilah. Di dalam pembelajaran, kamus digunakan siswa untuk mencari 

sebuah keterangan mengenai istilah-istilah atau makna. Buku acuan ini 

sangat bermanfaat untuk mencari penjelasan makna yang kurang jelas. 

Sedangkan menurut Wikipedia, definisi kamus adalah sebagai berikut: 

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. 

Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain 

menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman 

sebutan, asal-usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh 

penggunaan bagi sesuatu perkataan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kamus) 

Berdasarkan penjelasan di atas, pada proses pembelajaran kamus akan 

memudahkan siswa dalam mencari istilah atau makna-makna. Kamus 

dapat dijadikan rujukan untuk menerangkan kata-kata baru. 
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2.5.1. Jenis-Jenis Kamus 

Kamus dibagi kedalam dua jenis. 

a. Berdasarkan Penggunaan Bahasa 

b. Berdasarkan Isi 

Penulisan kamus dapat ditulis dalam satu atau lebih dari satu bahasa. 

Dengan itu kamus bisa dibagi menjadi tiga jenis menurut penggunaan 

bahasanya yaitu: 

1. Kamus Eka bahasa 

Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa. Kata-kata (entri) yang 

dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri daripada bahasa yang 

sama. Kamus ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan kamus 

dwibahasa karena penyusunan dibuat berdasarkan pembuktian data 

korpus. Ini bermaksud definisi makna ke atas kata-kata adalah 

berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh kalimat yang 

mengandung kata-kata berhubungan. Contoh bagi kamus ekabahasa 

ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (di Indonesia) dan Kamus Dewan 

di (Malaysia). 

2. Kamus Dwi bahasa 

Kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada 

bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemerian takrifnya 

dengan menggunakan bahasa yang lain. Contohnya: Kamus Inggris-

Indonesia, Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggris-Melayu;Melayu-

Inggris). 

 



47 
 

 
 

3. Kamus Aneka Bahasa 

Kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan tiga bahasa atau 

lebih. Misalnya, kata Bahasa Melayu Bahasa Inggris dan Bahasa 

Mandarin secara serentak. Contoh bagi kamus aneka bahasa ialah 

Kamus Melayu-Cina-Inggris Pelangi susunan Yuen Boon Chan pada 

tahun 2004. 

Berdasarkan isi, kamus bisa muncul dalam berbagai isi. Ini adalah 

karena kamus diterbitkan dengan tujuan memenuhi keperluan gologan 

tertentu. Contohnya, golongan pelajar sekolah  memerlukan kamus 

berukuran kecil untuk memudahkan mereka membawa kamus ke 

sekolah.Secara umumnya kamus dapat dibagi kepada 3 jenis ukuran: 

1) Kamus Mini 

Pada zaman sekarang sebenarnya susah untuk menjumpai 

kamus ini.Ia juga dikenali sebagai kamus saku karena ia dapat 

disimpan dalam saku. Tebalnya kurang daripada 2 cm. 

2) Kamus Kecil 

Kamus berukuran kecil yang biasa dijumpai. Ia merupakan 

kamus yang mudah dibawa.Kamus Dwibahasa Oxford Fajar 

(Inggris-Melayu;Melayu-Inggris). 

3) Kamus Besar 

Kamus ini memuatkan segala leksikal yang terdapat dalam satu 

bahsaa. Setiap perkataannya dijelaskan maksud secara 

lengkap.Biasanya ukurannya besar dan tidak sesuai untuk dibawa 

ke sana sini.Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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2.5.2. Kamus Istimewa 

Kamus istimewa merujuk kepada kamus yang mempunyai fungsi yang 

khusus. Contohnya: 

1. Kamus Istilah (berisi istilah-istilah khusus dalam bidang tertentu) 

2. Kamus Etimologi (menerangkan asal usul sesuatu perkataan dan 

maksud asalnya) 

3. Kamus Tesaurus (menerangkan maksud sesuatu perkataan dengan 

memberikan kata-kata searti/sinonim dan dapat juga kata-kata yang 

berlawanan arti/antonim) 

4. Kamus Peribahasa/Simpulan Bahasa (menerangkan maksud sesuatu 

peribahasa/simpulan bahasa) 

5. Kamus Kata Nama Khas (menyimpan kata nama khas seperti nama 

tempat, nama tokoh, dan juga nama bagi institusi) 

6. Kamus Terjemahan (menyedia kata searti bahasa asing untuk satu 

bahasa sasaran) 

7. Kamus Kolokasi (menerangkan tentang padanan kata) 

 

2.5.3. E-Kamus Komputer TIK 

Komputerisasi kamus adalah salah satu cara dalam mengembangkan 

alat pengajaran menggunakan teknologi modern. Secara umum, diketahui 

bahwa penggunaan teknologi modern telah memberikan dampak positif 

dalam proses belajar mengajar. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong 

teknologi pendidikan. Menurut Omar dan Mansor (2005:81), 
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“perkembangan ini telah mengilhami penemuan beberapa komunikasi dan 

alat teknologi untuk lebih meningkatkan perkembangan informasi secara 

masal dan cepat.” Informasi ini telah diproduksi dalam format media yang 

berbeda dan membantu dalam pengembangan kamus elektronik yang juga 

dikenal sebagai E-Kamus. 

Menurut Al-Rabi‟i et.al. (2001:146) kamus elektronik dapat dibagi ke 

dalam dua tipe yang berbeda, yaitu: 

1) Kamus Elektronik Online; 

2) Kamus Elektronik Offline. 

Kamus elektronik online disediakan di World Wide Web (WWW) 

yang juga dikenal sebagai kamus internet. Kamus dapat langsung 

digunakan dari internet. Beberapa situs yang ditawarkan adalah gratis dan 

beberapa situs dikenakan biaya tahunan. Keuntungan menggunakan kamus 

adalah dapat digunakan di setiap tempat asalkan terdapat koneksi internet. 

Namun, terkadang memakan banyak waktu dikarenakan jaringan koneksi 

internet yang sibuk. Sedangkan kamus elektronik offline merupakan 

kamus dalam bentuk compact disk. Jenis kamus ini dapat digunakan 

komputer atau Personal Data Assistant (PDA). Keuntungan menggunakan 

kamus ini adalah bahwa pengguna bebas dari gangguan koneksi internet 

dan kerugiannya adalah bahwa kamus dalam bentuk  offline ini 

memerlukan biaya yang mahal. 

Secara harfiah, kamus elektronik TIK memiliki pengertian yaitu 

kamus yang di kemas dalam bentuk software yang berisi istilah-istilah 

yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 
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datanya berbentuk digital/elektronik dan dapat di akses secara offline 

dengan menginstalnya terlebih dahulu melalui komputer masing-masing 

pengguna. 

 

2.5.4. E-Kamus Komputer TIK sebagai Media Pembelajaran pada Kelas 

VII SMP Negeri 1 Welahan 

Kamus merupakan buku yang memuat kumpulan kata-kata atau istilah 

yang disusun berdasarkan abjad. Dengan menggunakan kamus, orang 

dapat dengan mudah memahami arti kata atau istilah. Namun, bentuk 

kamus elektronik masih jarang ditemukan. Adapun kamus elektronik yang 

ada sekarang adalah kamus bahasa. Untuk kamus elektronik TIK sendiri 

dianggap masih sangat jarang digunakan dalam pembelajaran TIK di 

sekolah. 

Dalam pembelajaran TIK, tentu banyak kata-kata atau istilah-istilah 

yang masih menggunakan bahasa aslinya. Terkadang guru hanya 

menjelaskan sekedarnya saja, dan dangkalnya materi dalam buku panduan 

TIK di sekolah menimbulkan kebingungan pada diri peserta didik, serta 

kurang minatnya peserta didik mengikuti pelajaran TIK akan menambah 

ketidakmengertian pada diri peserta didik tersebut. 

Dengan mengggunakan e-kamus komputer TIK dalam pembelajaran 

TIK diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama 

proses pembelajaran TIK kelas VII SMP Negeri 1 Welahan. Adapun 

kelebihan dari kamus TIK ini yaitu: 
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1. Lebih praktis digunakan, karena dapat di instal pada tiap-tiap komputer 

pengguna; 

2. Tidak perlu koneksi internet untuk menggunakan e-kamus komputer 

TIK ini, karena e-kamus komputer TIK ini memang di desain secara 

offline; 

3. Diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran TIK di kelas. 

E-kamus komputer TIK ini tentu tidak lepas dari kekurangan. 

Kekurangan e-kamus komputer TIK yaitu: 

1. Harus di instal terlebih dahulu pada komputer atau laptop; 

2. Hanya menekankan pada persepsi indera mata (visual). Tidak disertai 

cara membaca kata-katanya, hanya menampilkan makna dari kata atau 

istilah mengenai TIK. 

 

2.6. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan hasil pengamatan awal terdapat beberapa kendala yaitu 

guru merasa sangat kesulitan dalam menyampaikan materi pelajaran yang 

banyak namun memiliki waktu mengajar yang sangat sedikit. Serta 

dituntut siswa yang di ajar memahami semua materi. Guru masih 

memberikan materi melalui metode konvensional. Metode ceramah ini 

masih sering digunakan guru dalam menjelaskan materi-materi teori, yang 

terjadi siswa sering sekali tidak memperhatikan guru saat menerangkan. 

Sehingga pembelajaran kurang optimal. 
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Berbagai permasalahan diatas dapat diupayakan guru menggunakan 

sebuah media yang dirasa sangat tepat yaitu multimedia pembelajaran 

interaktif. Menurut Daryanto (2010:52) karateristik multimedia 

pembelajaran interaktif yaitu memberi kemudahan dan kelengkapan isi 

sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian ini adalah untuk pembuatan media 

pembelajaran e-kamus komputer Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) di SMP N 1 Welahan. Hal tersebut dilihat dari perencanaan, 

pembuatan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasinya. 

Perencanaan yaitu tahap awal dalam mengembangkan multimedia 

pembelajaran interaktif. Tahap ini meliputi analisis kebutuhan perangkat 

Merencanakan aplikasi e-kamus komputer TIK 

Membuat aplikasi e-kamus komputer TIK 

Membantu memudahkan siswa dalam memahami 

istilah-istilah TIK 

Pembuatan media pembelajaran e-kamus komputer 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Keterbatasan media dan waktu siswa susah 

memahami istilah-istilah pada pokok bahasan 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer 
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lunak, analisis kebutuhan perangkat keras, desain produk, pengembangan 

materi. 

Pembuatan yaitu tahap memproduksi media meliputi analisis, 

pembuatan antarmuka pemakai (desaign), pengkodean (coding), testing, 

implementasi.  

Monitoring yaitu tahap menguji atau menerapkan multimedia 

pembelajaran interaktif dalam proses belajar mengajar di kelas. Namun 

sebelum diujikan dalam kelas MPI yang sudah jadi divalidasi oleh ahli 

media dan ahli materi terlebih dahulu. 

Evalusi yaitu tahap terakhir dalam proses penelitian pengembangan 

media ini. Tahap evaluasi ini menghitung, mengukur, dan menganalisis 

seberapa efektif program multimedia pembelajaran interaktif yang dibuat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Dilihat dari tujuannya yaitu untuk mengembangkan media 

pembelajaran e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK, penelitian 

ini termasuk bagian dari metode penelitian dan pengembangan atau yang 

disebut dengan metode R&D (Research and Development). Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:407) bahwa ”Penelitian research 

and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut”. 

Begitu juga yang dikatakan oleh Borg and Gall (Sugiyono 2012:9) bahwa 

penelitian dan pengembangan (research and development) merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pembelajaran. Jadi penggunaan metode R&D sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh para ahli juga sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

  

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian untuk 

menjadi sumber data dan informasi. “Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian” (Arikunto, 2006:130). Populasi dari penelitian ini merupakan 

keseluruhan subjek penelitian yang ingin penulis peroleh datanya. 

Populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Welahan. 

54 
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Media pembelajaran e-kamus komputer TIK ini ditujukan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran TIK, yaitu perangkat lunak dan 

perangkat keras komputer kepada kelas tujuh SMP Negeri 1 Welahan. 

Karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, dalam penelitian ini hanya 

mengambil sebagaian dari populasi yang disebut dengan sampel. 

Sugiyono mengatakan (2012:118), “sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sukardi (2003:54) 

juga mengatakan “sebagaian dari jumlah populasi yang di pilih untuk 

sumber data…”. Dari sampel tersebut di ambil datanya. Data yang 

terkumpul kemudian di analisis dan hasil akhirnya digunakan untuk 

menggambarkan keadaan populasi yang ada. Jadi dengan menggunakan 

sampel data yang di ambil dari sebagaian populasi sama dengan data yang 

di ambil jika menggunakan keseluruhan anggota populasi. 

Sukardi mengatakan (2003:101), “Tidak ada aturan yang tegas tentang 

jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi 

yang tersedia, juga tidak ada batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan 

sampel yang besar dan sampel yang kecil”. 

Hal ini diperkuat oleh Arikunto (Mulyadi, 2010:14) yang mengatakan. 

”Apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Tetapi jika jumlahnya 

subyeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Hal ini 

tergantung pada kemampuan peneliti (dilihat dari dana dan waktu), sempit 

luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek dan besar kecilnya resiko 

yang diambil oleh peneliti. 
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Berpijak pada pendapat kedua ahli tersebut, peneliti hanya mengambil 

15% dari populasi yang ada yaitu sebanyak 1 kelas dari Sembilan kelas 

siswa kelas tujuh SMP Negeri 1 Welahan. Dengan tujuan untuk uji coba 

media pembelajaran e-kamus komputer TIK jumlah tersebut dirasa cukup.  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan kegiatan mengumpulkan data-data berupa 

teori pendukung dari model yang dibuat dengan maksud untuk 

memaparkan tentang teori tersebut berupa data filosofis, teori-teori 

pembentuk, dan pembelajaran pendukung pembelajaran TIK dengan 

media e-kamus komputer TIK dalam pembelajaran TIK kelas VII SMP 

Negeri 1 Welahan, serta bagaimana menerapkan dalam situasi siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Welahan. Sumber-sumber yang di dapat ialah dari 

beberapa literature, jurnal, paper, buku, dan lainnya yang relavan dengan 

penelitian. 

 

3.3.2. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan langkah yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang lengkap dan jelas berkenaan dengan masalah yang akan 

diteliti yaitu tentang media pembelajaran e-kamus komputer TIK pada 

mata pelajaran TIK kelas VII SMP Negeri 1 Welahan. Tahapan ini 
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berguna untuk lebih memantapkan desain dan fokus penelitian. Studi 

eksploratif diarahkan pada tiga hal yaitu: 

a. Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang 

muncul pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK 

b. Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan e-kamus komputer TIK dalam pembelajaran TIK kelas 

VII SMP Negeri 1 Welahan. 

c. Pengumpulan tentang daya dukung beserta sumber belajar terhadap 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran e-kamus komputer 

TIK pada mata pelajaran TIK kelas VII SMP Negeri 1 Welahan. 

 

3.3.3. Perancangan 

a. Analisis dan Desain Produk 

Kegiatan analisis dan desain produk merupakan tahap kegiatan 

untuk menerjemahkan data-data dari tahap penelitian sebelumnya 

(studi lapangan dan studi literature) kedalam sebuah sistem. Tahap ini 

difokuskan pada: 

 Merumuskan bentuk model dari media pembelajaran e-kamus 

komputer TIK dengan menganalisis beberapa data yang dapat dari 

studi lapangan dan studi literature. 
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b. Pengembangan Materi 

Tahap pengembangan materi merupakan tahap merumuskan jenis 

materi yang akan diterapkan pada media pembelajaran e-kamus 

komputer TIK dan disesuaikan dengan kurikulum kelas VII SMP 

Negeri 1 Welahan. Tahap ini difokuskan pada: 

 Merumuskan isi materi dan menyesuaikan dengan jadwal 

kurikulum. 

 

3.3.4. Pengembangan Produk 

Pada tahap ini akan dijelaskan bagaimana tahapan pengembangan 

media pembelajaran e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK 

a. Pembuatan produk 

Tahap pembuatan produk merupakan tahap membuat produk atau 

media yang sudah di desain pada tahap sebelumnya. 

 

3.3.5. Pengujian 

Pengujian kelayakan media pembelajaran e-kamus komputer TIK pada 

mata pelajaran TIK, diuji secara keseluruhan dengan memperlihatkan dan 

memberikan angket kepada ahli materi dan ahli media untuk memperoleh 

informasi apakah media pembelajaran e-kamus komputer TIK layak atau 

tidak untuk digunakan. 
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a. Validasi Data 

Tahap validasi data merupakan  tahap untuk mengetahui apakah 

media e-kamus komputer TIK layak atau tidak, jika “layak” maka 

tahap akan dilanjutkan ketahap uji coba lapangan dan jika “tidak 

layak” maka tahap akan kembali lagi ketahap perancangan untuk 

mengoreksi kembali kesalahan pada tahap perancangan. 

b. Uji Coba Lapangan 

Selain itu, disebar angket kepada siswa untuk mengetahui respon 

siswa setelah menggunakan media pembelajaran e-kamus komputer 

TIK pada mata pelajaran TIK. 

c. Pengumpulan Data Penilaian 

Tahap pengumpulan data penilaian merupakan tahap untuk 

mengetahui respon keseluruhan subjek atau siswa. 

d. Perbaikan Sistem 

Tahap perbaikan sistem merupakan tahap perbaikan yang 

dikerjakan berdasarkan hasil pengumpulan data penilaian pada tahap 

uji lapangan. 

e. Kesimpulan 

Tahap kesimpulan merupakan tahap dapat diambilnya kesimpulan 

dari media pembelajaran e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran 

TIK. 
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f. Laporan 

Tahap  laporan merupakan tahap akhir yaitu laporan keseluruhan 

dari tahap-tahap penelitian.    

 

3.4. Metode Pembuatan Perangkat Lunak 

Dalam membuat perangkat lunak penelitian ini penulis menggunakan 

metode waterfall. Menurut Budi Hermawan (2009) Waterfall model 

adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial 

dan terdiri dari 5 tahap yang saling terkait dan mempengaruhi seperti 

terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Waterfall 

Tahapan penelitian pada model waterfall meliputi metodologi berupa: 

1. Analysis 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam pengembangan sebuah 

perangkat lunak, tahap ini untuk mengetahui informasi, model, dan 

Analysist 

Design 

Coding 

Testing 

Implementasi 
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spesifikasi dari sistem yang dibutuhkan. Tahap ini menggunakan pihak 

user dan pihak pengembang dalam pelaksanaannya. 

2. Design 

Dimana pada tahap ini bertujuan membuat desain dari hasil analisis 

yang dilakukan pada tahap pertama. Informasi, model, dan spesifikasi 

yang diubah menjadi sebuah desain sistem. 

3. Coding 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengkodekan desain yang telah 

dibuat dalam tahapan kedua menjadi sebuah kode-kode yang nantinya 

akan dibaca komputer dan diubah menjadi sebuah tampilan yang 

nantinya digunakan. 

4. Testing 

Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 

5. Implementasi 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. 

Setelah melakukan analisa, desain, dan penggabungan animasi maka 

sistem yang sudah jadi akan siap digunakan. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Terlalu luasnya masalah yang ditemui oleh peneliti, maka dalam hal ini 

peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Untuk 

penentuan fokus penelitian ini didasarkan pada tingkat informasi terbaru 
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yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Melalui dasar kebaruan 

informasi ini dimaksudkan tidak hanya untuk memahami secara lebih luas 

dan mendalam tentang situasi sosial dalam lembaga pendidikan tetapi juga 

untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang 

diteliti. Sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan 

perangkat lunak yang dibuat dalam penerapannya sebagai media 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Welahan. 

 

3.6. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah suatu titik tolak pemikiran yang akan 

membantu pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan bagaimana cara untuk 

merancang yang berguna untuk penelitian, kemudian untuk dianalisis dan 

mencari perannya. Sehingga dapat digunakan sebagai simpulan yang 

diharapkan. 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif  yang 

bertujuan untuk melukiskan atau mendeskripsikan suatu kondisi atau 

variabel situasi sebagaimana adanya. Secara harfiah metode deskriptif 

adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau 

kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data 

dasar belaka. 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

daerah tertentu. Penggunaan metode penelitian dengan pendekatan metode 
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ini disesuaikan dengan tujuan pokok yaitu untuk mengetahui kelayakan 

perangkat lunak yang dibuat dalam penerapannya sebagai media 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Welahan. 

 

3.7. Teknik analisis data 

3.7.1. Analisis Data Instrumen Validasi Ahli 

Instrumen Validasi Ahli menggunakan ratting scale sehingga teknik 

analisis data menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2012:141). Sebelum dianalisis perolehan hasil angket ditabulasikan untuk 

memudahkan perhitungan. Perolehan skor responden dijumlahkan dari 

nomor satu sampai nomor terakhir. Setelah itu jumlah skor yang diperoleh 

oleh semua responden dijumlahkan menjadi skor hasil pengumpulan data. 

Sementara itu terdapat skor ideal, yaitu skor tertinggi dikalikan dengan 

jumlah butir pertanyaan dan jumlah responden. Penghitungan 

menggunakan rumus : 

      P = skor perolehan  x 100 %           ( rumus 1 )   

                                    skor ideal  

Dari hasil penghitungan tersebut diperoleh suatu nilai dan 

diinterpretasikan dengan menggunakan skala interpretasi. Skala 

interpretasi dibuat dengan membagi skor ideal menjadi empat secara 

kontinum lalu skor ideal jika dalam bentuk persen berarti 100 %. Artinya 

semua responden memberikan nilai empat (4). Persentase yang diperoleh 
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dengan penghitungan diatas dicocokan berada pada posisi mana. Contoh 

skala interpretasi untuk perhitungan dengan menggunakan ratting scale : 

 25%  50%  75%  100% 

 

Tidak layak     kurang layak    cukup layak sangat layak 

Gambar 3.2. Ratting Scale 

No Skor dalam persen (%) Kategori kelayakan 

1 0% - 25% Tidak layak 

2 > 25% - 50% Kurang layak 

3 > 50% - 75% Cukup Layak 

4 > 75% - 100% Sangat layak 

Tabel 3.1.  Kategori Tingkat Validasi 

3.7.2. Analisis Data Penilaian dan Tanggapan Siswa Terhadap Multimedia 

Instrumen penilaian siswa terhadap multimedia dan tanggapan siswa 

setelah menggunakan multimedia e-kamus komputer TIK menggunakan 

skala Likert sehingga masing-masing pilihan jawaban yang berupa data 

kualitatif diubah menjadi data kuantitatif terlebih dahulu untuk 

memudahkan perhitungan sebagai berikut : 

SS  = sangat setuju, diberi skor 4 

S  = setuju, diberi skor 3 

TS  = tidak setuju, diberi skor 2 

STS = sangat tidak setuju, diberi skor 1 
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Selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir soal menggunakan rumus 

berikut : 

    P = skor perolehan  x 100 %           ( rumus 2 )   

   skor ideal 

P adalah persentase tiap butir soal. Skor perolehan adalah skor yang 

diperoleh dari suatu butir soal dengan cara menjumlahkan skor yang 

diberikan oleh seluruh responden pada butir soal itu. Sedangkan skor ideal 

adalah skor maksimum, yaitu 4 (seandainya seluruh responden menjawab 

SS) yang dikalikan dengan jumlah responden. 

Selanjutnya hasil perhitungan dari masing-masing soal 

diinterpretasikan menurut skala interpretasi. Jika ingin melihat persentase 

secara keseluruhan maka setelah dilakukan perhitungan lalu nilai dari 

setiap soal dirata-ratakan. Skala interpretasi diperoleh dengan cara 

membagi jumlah skor ideal menjadi empat kontinum, skor ideal jika dalam 

bentuk persen berarti 100%. Artinya semua responden menjawab sangat 

setuju. Persentasi dari hasil perhitungan dicocokkan dengan skala 

interpretasi dan dilihat skor hasil perhitungan berada pada posisi mana, 

contoh dari skala interpretasi : 

  STS  TS  S  SS  

 

 

 

  25  50  75  100 

Gambar 3.3.  Kategori Tingkat Validasi 
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3.8. Instrumen Penelitian 

3.8.1. Instrumen Validasi Ahli 

Instrumen validasi ahli untuk mengetahui bagaimana penilaian ahli 

terhadap multimedia yang dikembangkan yang selanjutnya multimedia 

tersebut bisa diterapkan di lapangan. Validasi ahli ini terdiri dari dua yaitu 

validasi ahli media dan ahli materi. Penilaian menurut ahli media ditinjau 

dari berbagai segi. Menurut Wahono (2008) penilaian terhadap multimedia 

dilihat dari aspek umum, aspek rekayasa perangkat lunak dan aspek 

komunikasi visual. 

Sedangkan penilaian menurut ahli materi ditinjau dari aspek umum, 

aspek pembelajaran, dan aspek substansi materi. 

3.8.2. Instrumen Penilaian Siswa Terhadap Multimedia 

Instrumen validasi penilaian siswa menggunakan skala sikap Likert. 

”Jawaban menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif...” Sugiyono (2011:135). Jawaban dari skala 

Likert ini seperti : sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju. Angket ini diberikan kepada responden setelah menggunakan 

media pembelajaran e-kamus komputer TIK untuk mengetahui bagaimana 

penilaian dan tanggapan responden terhadap media pembelajaran tersebut. 

Aspek-aspek yang dinilai dalam angket ini meliputi tata letak tombol 

dalam multimedia, tampilan multimedia, kemudahan penggunaan 

multimedia dan interaktifitas multimedia. Selain itu melalui angket ini 

juga dikumpulkan data mengenai tanggapan siswa setelah menggunakan 

multimedia. 



67 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN 

4.1. Tahap Pendahuluan 

Dalam tahap ini akan di bahas mengenai studi lapangan dan studi 

literature. 

 

4.1.1. Studi Lapangan 

Yang menjadi pengguna dari media pembelajaran e-kamus komputer 

TIK ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas tujuh 

semester dua pada materi perangkat lunak dan perangkat keras komputer 

dan guru matapelajaran TIK SMP. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 

Welahan, setelah melakukan studi Lapangan di SMP Negeri 1 Welahan 

diperolehlah  hasil yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti 

yaitu: 

1. Materi perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang diajarkan 

di SMP Negeri 1 Welahan pada semester genap. 

2. Perlunya media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi dan media yang dapat menarik minat belajar siswa. 

 

4.1.2. Studi Literatur 

Media pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK dengan 

pendekatan PAIKEM. Tahap Studi leteratur dengan mencari sumber-

sumber mengenai media pembelajaran e-kamus komputer TIK, model 

67 
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pembelajaran PAIKEM dan materi perangkat lunak dan perangkat keras 

komputer, model pembelajaran PAIKEM, dan materi perangkat lunak dan 

perangkat keras komputer. Media pembelajaran berbasis e-kamus 

komputer TIK dengan pendekatan PAIKEM ini merupakan media 

pembelajaran yang sangat mengerti dan memahami kondisi siswa. 

Bagaimana guru menyampaikan materi merupakan penilaian utama siswa, 

seorang guru mempunyai wawasan yang luas akan tergambar dengan cara 

bagaimana seorang guru menyampaikan pembelajaran di kelas, focus 

terhadap media dengan penyampaian yang menyenangkan dan mudah 

dimengerti oleh siswa. Diharapkan dengan media pembelajaran berbasis e-

kamus komputer TIK dengan pendekatan PAIKEM ini siswa dapat belajar 

secara aktif dan interaktif, guru dalam pembelajaran tidak hanya berperan 

sebagai pengajar dan pendidik juga berperan sebagai fasilitator, murid 

merasa senang dan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar, tidak merasa 

tertekan sehingga proses berpikir anak akan berjalan normal. 

 

4.2. Tahap Perencanaan 

4.2.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak (software) yang dibutuhkan untuk membangun media 

pembelajaran adalah: 

a. Visual Basic 6.0 

Visual Basic adalah  salah suatu developement tools untuk 

membangun aplikasi dalam lingkungan Windows. Dalam 

pengembangan aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan Visual 
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untuk merancang user interface dalam bentuk form, sedangkan untuk 

kodingnya menggunakan dialek bahasa Basic yang cenderung mudah 

dipelajari. Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi para 

pemula maupun para developer. Visual Basic adalah bahasa 

pemrograman berbasis Microsoft Windows yang merupakan Object 

Oriented Programming (OOP), yaitu pemrograman berorientasi objek, 

 

4.2.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan minimum hardware agar dapat menjalankan media 

pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK yang di buat dengan Visual 

Basic 6.0 adalah: 

Component  Authoring  Windows Playback  

Processor  Pentium with floating-point 

coprocessor  

486DX/66 or SX with 

floating-point coprocessor  

Memory  16MB minimum  

24MB recommended 

8MB minimum  

12MB recommended  

System 

software  

Windows 95, Windows 98, Windows 

ME, Windows NT 4.0, and Windows 

NT 2000 

Windows 3.1 or later  

Windows NT 4.0 or later  

Drive  76MB of free disk space and a CD-

ROM drive  

Not applicable  
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4.2.3. Tahap Desain Produk 

Dari tahapan analisis maka dihasilkan gambaran umum dan konsep 

media pembelajaran pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk 

flowchart dan storyboard. 

Materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah materi tentang 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer sehingga konsep dari 

media ini adalah pengguna akan mendapatkan materi pelajaran yang 

disampaikan melalui media e-kamus komputer TIK. 

1. Diagram Alir (Flowchart) 

Diagram alir dari media pembelajaran yang akan dikembangkan 

adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Flowchart Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis e-kamus 

komputer TIK 

Start 

Intro 

Menu 

Play 

Kamus 

Komputer 

Tambah Istilah 

Edit 

Perbaiki Istilah 

Hapus Istilah 

About 

Tentang 

Petunjuk 

End 
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Berikut adalah  penjelasan Flowchart atau langkah-langkah 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis e-kamus komputer TIK: 

1) Langkah  awal dalam membuka media pembelajaran berbasis e-

kamus komputer TIK. Setelah  media dijalankan maka yang akan 

muncul pertama adalah intro berupa loading dan tulisan kamus 

komputer pada media. 

2) Setelah intro loading selesai maka akan muncul kotak pesan berupa 

ucapan selamat datang pada media kemudian user mengklik ok 

3) Langkah selanjutnya menampilkan halaman terjemahan, kemudian 

user mengklik istilah yang ingin diartikannya, dengan terlebih 

dahulu user mengklik menu play terus mengklik kamus komputer 

di menu bar. 

4) User dapat menambahkan istilah baru, memperbaiki istilah, dan 

menghapus istilah dengan mengklik menu edit di menu bar. 

5) Setelah menu tambah istilah di klik maka keluar halaman input 

data, di halaman ini user bisa menambahkan istilah baru yang 

dinginkannya, kemudian setelah selesai klik tombol simpan/ok. 

Jika user ingin mengecek istilah baru apakah sudah tersimpan atau 

belum user dapat mengeceknya di kolom daftar istilah. 

6) Setelah menu perbaiki istilah di klik maka keluar halaman input 

data, di halaman ini user bisa memperbaiki istilah yang 

dinginkannya, kemudian setelah selesai klik tombol simpan/ok. 

Jika user ingin mengecek istilah yang sudah diperbaiki apakah 
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sudah tersimpan atau belum user dapat mengeceknya di kolom 

daftar istilah. 

7) Setelah menu hapus istilah di klik maka keluar kotak pesan 

“Apakah Anda Yakin Menghapus Istilah Ini” jika yakin user 

mengklik “YA” tapi jika tidak user mengklik “NO”. Jika user ingin 

mengecek istilah yang sudah di hapus apakah sudah terhapus atau 

belum user dapat mengeceknya di kolom daftar istilah. 

8) Langkah selanjutnya jika ingin keluar dari aplikasi dengan 

mengklik tombol close. 

 

2. Storyboard 

Storyboard digunakan untuk menerangkan rancangan media 

pembelajaran berbasis e-kamus yang akan dikembangkan secara 

visual. Storyboard untuk pengembangan multimedia pembelajaran ini 

dilampirkan pada halaman lampiran. 

 

4.2.4. Tahap Pengembangan Materi 

Dari tahapan ini maka dihasilkan indikator materi yang akan 

dikembangkan pada media pembelajaran e-kamus komputer TIK. Materi 

Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak dalam materi ini hanya terdiri dari 

1 bagian, yaitu “Pengenalan Perangkat Komputer”. 

 

 

 



73 
 

 
 

4.3. Tahap Pembuatan Produk 

Setelah melakukan perencanaan dilanjutkan dengan tahap pembuatan. 

Tahap pembuatan merupakan kegiatan utama pada penelitian ini. Tahap 

pembuatan terdiri dari beberapa tahap, yaitu Analisis (Analysist), 

Pembuatan antarmuka (Desaign), Pengkodean (Coding), Testing (Test 

Movie), dan Penerapan (Implementasi). Masing-masing dari tahapan 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

 

4.3.1. Analisis 

Pada tahap awal pembuatan yaitu dengan mempelajari pembuatan 

antarmuka pengguna menggunakan software visual basic 6. Karena pada 

software ini fasilitas untuk melakukan pembuatan sebuah produk media 

sudah lengkap. Selain itu karena software ini juga akan digunakan untuk 

pembuatan program sehingga hal ini akan lebih memudahkan. 

 

4.3.2. Pembuatan Antarmuka Pemakai (Desaign) 

Antarmuka pemakai di buat menyesuaikan dengan tingkatan usia 

pengguna. Berdasarkan hasil analisis pengguna yang akan menggunakan 

multimedia pembelajaran ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) kelas tujuh maka antarmuka pemakai di buat semenarik mungkin 

dan penuh warna untuk menarik pengguna menggunakan multimedia ini. 

Antarmuka yang di buat yaitu tampilan sebagai berikut : 
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1. Antarmuka Intro 

 

Gambar 4.2 Antarmuka Intro 

Ada tombol “OK” yang fungsinya untuk melanjutkan ke halaman 

utama. 

2. Antarmuka Kamus Komputer 

 

Gambar 4.3 Antarmuka Kamus Komputer 

Antarmuka ini terdapat tabel cari istilah, tabel daftar istilah, tabel 

makna istilah, dan menu bar play, edit, tentang. Setelah menu play 

kemudian kamus komputer di klik maka kamus komputer siap 

digunakan.  
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3. Antarmuka Tambah Istilah 

 

Gambar 4.4 Antarmuka Tambah Istilah 

Antarmuka ini menampilkan tentang jika user ingin menambahkan 

istilah baru yang belum ada di daftar istilah. Jika mau menyimpan klik 

“OK”. 

4. Antarmuka Perbaikan Istilah 

 

Gambar 4.5 Antarmuka Perbaikan Istilah 

Antarmuka perbaikan istilah ini berfungsi untuk memperbaiki 

istilah yang sebelumnya sudah tersimpan di daftar istilah. Jika mau 

menyimpan klik “OK”. 
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5. Antarmuka Hapus 

 

Gambar 4.6 Antarmuka Hapus 

Terdapat kotak pesan yang berisi tentang “Anda Yakin Ingin 

Menghapus Istilah Ini”. Jika yakin user mengklik “Yes”, jika tidak 

user mengklik “No”. 

6. Antarmuka Tentang atau About 

 

Gambar 4.7 Antarmuka Tentang atau About 

Antarmuka ini adalah halaman tentang atau about mengenai e-

kamus komputer. 
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7. Antarmuka Petunjuk 

 

Gambar 4.8 Antarmuka Petunjuk 

Antarmuka ini adalah halaman tentang petunjuk penggunaan e-

kamus komputer. 

 

4.3.3. Pengkodean (Coding) 

Pengkodean dilakukan agar tombol-tombol dapat berfungsi sebagai 

navigasi, media e-kamus komputer TIK berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan dan fungsi-fungsi tertentu bisa berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Pengkodean pada objek-objek yang ada pada antarmuka tersebut 

menggunakan bahasa pemprograman Integrated Development 

Environment (IDE), beberapa bahasa skrip seperti Visual Basic for 

Applications (VBA) dan Visual Basic Scripting Edition (VBScript) yang 

digunakan pada multimedia pembelajaran tersebut dilampirkan dalam 

halaman lampiran. 
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4.3.4. Testing 

Testing dilakukan untuk menguji apakah code pada multimedia 

tersebut dapat berfungsi, menemukan kekurangan-kekurangan yang harus 

diperbaiki, menemukan kesalahan-kesalahan (error) yang bisa 

menyebabkan multimedia tidak berfungsi. Tahapan testing ini akan 

menghasilkan file dengan ekstensi exe. Yaitu file yang bisa dijalankan 

tanpa harus membuka program aslinya. 

 

4.3.5. Implementasi 

File yang dihasilkan dari tahap testing berekstensi exe. Dengan begitu 

multimedia pembelajaran akan bisa di buka di semua komputer jika 

komputer tersebut menggunakan system operasi Windows. Menurut 

survey di lapangan, mayoritas komputer menggunakan operating system 

Windows sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala. 

 

4.4. Validasi Ahli 

Setelah multimedia pembelajaran selesai dikembangkan maka 

dilakukan validasi. Tahap validasi ini untuk menguji kelayakan dari media 

pembelajaran yang sudah dikembangkan. Tahap ini melibatkan ahli media 

dan ahli materi. Pengujian kelayakan oleh ahli media dilihat dari rekayasa 

perangkat lunak dan komunikasi visual sedangkan oleh ahli materi untuk 

menguji kelayakan dari segi pembelajarannya. Hasil validasi baik oleh ahli 

media maupun ahli materi dituangkan dalam bentuk angket validasi ahli 
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media dan angket ahli materi. Hasil dari validasi ahli diuraikan sebagai 

berikut : 

 

4.4.1. Validasi Ahli Media 

Pengujian kelayakan media dilakukan oleh ahli yang bidang kajiannya 

multimedia. Ahli media dalam penelitian ini adalah Agus Triarso, S.Kom, 

M.Pd. Aspek yang di lihat dari pengujian ini yaitu aspek komunikasi, 

aspek kapasitas komputer, aspek kreativitas, aspek kesesuaian, aspek 

desain tampilan, aspek interaktivitas. Hasil dari pengujian kelayakan 

multimedia digambarkan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 : Tabel Pengolahan Hasil Validasi Ahli Media 

No Sub Variabel Jumlah 

Butir 

Jumlah 

Penguji 

Skor 

Kriterium 

Perolehan 

Skor 

% 

1 Komunikasi 3 1 15 11 73,33 

2 Kapasitas 

Komputer 

2 1 10 7 70,00 

3 Kreativitas 5 1 25 17 68,00 

4 Kesesuaian 3 1 15 11 73,33 

5 Desain 

Tampilan 

2 1 10 7 70,00 

6 Interaktivitas 3 1 15 12 80,00 

Rata-Rata 72,22 

 

Jika digambarkan dengan skala penilaian secara kontinum, hasil 

penilaian tersebut berada pada posisi baik yaitu sebagai berikut : 
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Sangat                Sangat 

Tidak Baik            Tidak Baik   Baik  Baik 

      72,22     

 0%      25%         50%       75% 100%   

Gambar 4.9. Ratting Scale Validasi Ahli Media 

Hasil validasi ahli media dapat di lihat di Tabel 4.2 yang menunjukkan 

aspek Komunikasi Media Pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK 

pada mata pelajaran TIK di nilai baik dengan skor presentase sebesar 

73,33%, aspek Kapasitas Komputer di nilai baik dengan skor presentase 

sebesar 70,00%, aspek Kreativitas di nilai baik dengan skor presentase 

sebesar 68,00%, aspek Kesesuaian di nilai baik dengan skor presentase 

sebesar 73,33%, aspek Desain Tampilan di nilai baik dengan skor 

presentase 70,00%, sedangkan skor untuk aspek Interaktivitas mendapat 

80,00% yang di nilai sangat baik. 

Dilihat dari skor rata-rata yang diberikan validasi menunjukkan skor 

sebesar 72,22%. Berdasarkan kategori tingkat validasi, skor penilaian ini 

dapat diinterpresentasikan bahwa media pembelajaran e-kamus komputer 

TIK pada mata pelajaran TIK baik digunakan. 

 

4.4.2. Validasi Ahli Materi 

Kelayakan multimedia dari segi materi dilakukan oleh guru TIK 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi tempat penelitian. Ahli 
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materi dalam penelitian ini adalah Noor Ali Fauzi, S.Kom. Aspek yang di 

nilai yaitu aspek kurikulum dan desain intruksional, aspek isi, aspek 

komunikasi, aspek kesesuaian, aspek interaktivitas. Nilai untuk kelayakan 

media yang telah dikembangkan oleh validasi ahli materi digambarkan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2 : Tabel Pengolahan Hasil Validasi Ahli Materi 

No Sub Variabel Jumlah 

Butir 

Jumlah 

Penguji 

Skor 

Kriterium 

Perolehan 

Skor 

% 

1 Kurikulum dan 

Desain 

Intruksional 

3 1 15 12 80,00 

2 Isi 5 1 25 19 76,00 

3 Komunikasi 2 1 10 9 90,00 

4 Kesesuaian 4 1 20 18 90,00 

5 Interaktivitas 2 1 10 9 90,00 

Rata-Rata 83,75 

 

Jika digambarkan dengan menggunakan skala penilaian secara 

kontinum, hasil penilaian tersebut berada pada posisi sangat baik, yaitu 

sebagai berikut : 

   Sangat Tidak Baik       Tidak Baik         Baik             Sangat Baik 

                       83,75 % 

 

0%       25%   50%           75%               100% 

Gambar 4.10. Ratting Scale Validasi Ahli Materi 

Hasil validasi ahli materi dapat di lihat di tabel 4.3 yang menunjukkan 

aspek Kurikulum dan Desain Intruksional media pembelajaran berbasis e-
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kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK di nilai sangat baik dengan 

skor presentase sebesar 80,00%, aspek Isi di nilai sangat baik dengan skor 

presentase sebesar 76,00%, aspek Komunikasi di nilai sangat baik dengan 

skor presentase sebesar 90,00%, aspek Kesesuaian di nilai sangat baik 

dengan skor presentase sebesar 90,00%, sedangkan skor untuk aspek 

Interaktivitas mendapatkan 90,00% yang di nilai sangat baik. 

Dilihat dari skor rata-rata yang diberikan validasi menunjukkan skor 

sebesar 83,75%. Berdasarkan kategori tingkat validasi, skor penilaian ini 

dapat diinterpresentasikan bahwa materi pada media pembelajaran e-

kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK sangat baik  digunakan. 

 

4.5. Revisi Multimedia 

Berdasarkan validasi ahli media dan ahli materi terdapat beberapa hal 

yang harus diperbaiki walaupun multimedia ini telah dinyatakan layak. 

Beberapa perbaikan yang dilakukan yaitu : 

1. Perlu adanya menu tambahan yang berfungsi untuk menampilkan 

aturan penggunaan media pembelajaran ini. 

2. Kompetabilitas program media pembelajaran ini agar bisa digunakan 

di semua Operating System Windows. 

3. Desain tampilan (GUI) lebih di perindah. 

 

4.6. Tahap Implementasi 

Setelah media pembelajaran dinyatakan layak dan telah dilakukan 

revisi pada beberapa bagian, media pembelajaran tersebut lalu 
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diujicobakan kepada siswa sebagai pengguna dari media pembelajaran 

yang telah dikembangkan. Ujicoba ini ditujukan untuk mengetahui 

bagaimana penggunaan media ini dilapangan, mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa setelah menggunakan media pembelajaran ini, juga 

mengetahui bagaimana penilaian siswa terhadap media pembelajaran yang 

telah dikembangkan. Implementasi dilakukan di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) kelas tujuh. Tahap implementasi terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu sebagai berikut : 

 

4.6.1. Instalasi Multimedia Pembelajaran 

Komputer yang berada di laboratorium SMP N 1 Welahan memiliki 

spesifikasi perangkat keras yang cukup juga menggunakan Operating 

System yang mendukung untuk menjalankan multimedia pembelajaran 

yang telah dikembangkan. 

 

4.6.2. Uji Coba Multimedia Pembelajaran 

Uji coba dilakukan selama dua jam pelajaran pada satu kelas. Pada 

tahap ini siswa menggunakan multimedia pembelajaran. Siswa mampu 

menggunakan multimedia pembelajaran ini dengan cepat karena mereka 

sudah terbiasa menggunakan komputer. Kendala yang ditemukan yaitu 

satu komputer di pakai oleh lebih satu siswa. Untuk itu siswa 

menggunakan media pembelajaran ini secara bergantian sehingga semua 

siswa dapat menggunakannya. 
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4.6.3. Analisis Angket Penilaian Siswa Terhadap Media 

Setelah siswa menggunakan media pembelajaran maka dilakukan 

pengumpulan data melalui angket. Angket digunakan untuk mengetahui 

bagaimana penilaian siswa terhadap media pembelajaran yang sudah 

mereka gunakan. Aspek yang di nilai melalui angket ini yaitu komunikasi 

dan desain tampilan. Hasil penilaian oleh siswa disajikan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.3 : Tabel Hasil Pengolahan Angket Penilaian Pengguna/siswa 

No Sub Variabel Jumlah 

Butir 

Jumlah 

Responden 

Skor 

Kriterium 

Perolehan 

Skor 

% 

1 Komunikasi 3 31 465 390 83,86 

2 Desain 

Tampilan 

4 31 620 492 79,35 

Rata-Rata 81,29 

Jika digambarkan dengan menggunakan skala penilaian secara 

kontinum, hasil penilaian tersebut berada pada posisi  sangat baik, 

yaitu sebagai berikut : 

Sangat Tidak Baik  Tidak Baik         Baik     Sangat Baik 

             81,29%  

         

      0%            25%         50%                   75%  100% 

Gambar 4.11. Ratting Scale Penilaian Siswa 
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Hasil penilaian pengguna dapat di lihat di tabel 4.3 yang terdiri dari 2 

aspek. Aspek Komunikasi di dalam multimedia menunjukkan bahwa 

media pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran 

TIK di nilai sangat baik dengan skor presentase sebesar 83,86%, dan pada 

aspek Desain Tampilan multimedia juga dinyatakan sangat baik dengan 

skor 79,35%. 

Dilihat dari skor rata-rata yang diberikan validasi menunjukkan skor 

sebesar 81,29%. Berdasarkan kategori tingkat validasi, skor penilaian ini 

dapat diinterpresentasikan bahwa materi pada media pembelajaran e-

kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK sangat baik digunakan. 

 

4.6.4. Analisis Angket Tanggapan Siswa terhadap Media Pembelajaran 

Selain pengumpulan data mengenai penilaian terhadap media 

pembelajaran juga dikumpulkan data mengenai tanggapan siswa terhadap 

media pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan melalui angket respon 

siswa terhadap media. Angket ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa terhadap media pembelajaran berbasis e-kamus komputer 

TIK yang sudah dikembangkan. 

Angket ini terdiri dari dua belas soal. Delapan soal untuk pernyataan 

positif dan empat soal untuk pernyataan negatif. Jumlah responden 

sebanyak 31 siswa. Skor maksimal diperoleh jika semua siswa menjawab 

sangat setuju untuk pernyataan positif dan sangat tidak setuju untuk 

pernyataan negatif. 
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Masing-masing jawaban bersifat kualitatif sehingga untuk 

memudahkan perhitungan maka nilai tersebut di ubah menjadi kuantitatif. 

Untuk pernyataan positif, jawaban sangat setuju di beri skor empat, 

jawaban setuju di beri skor tiga, jawaban tidak setuju di beri skor dua dan 

jawaban sangat tidak setuju di beri skor satu. Sedangkan untuk pernyataan 

negatif, jawaban sangat tidak setuju di beri skor empat, jawaban tidak 

setuju di beri skor tiga, jawaban setuju di beri skor dua, dan jawaban 

sangat setuju di beri skor satu. 

Hasil dari pengolahan angket digambarkan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.4. Tabel Hasil Pengolahan Angket Tanggapan Siswa 

No Pernyataan Jumlah 

Responden 

Skor 

Maksimal 

Skor % 

1 Pertama kali saya melihat multimedia ini, 

saya percaya bahwa saya akan belajar 

materi TIK dengan mudah. 

31 124 106 85,48 

2 Pada awal pembelajaran dengan 

multimedia pembelajaran ini membuat 

saya tertarik untuk mempelajari materi 

TIK. 

31 124 92 74,19 

3 Materi pembelajaran TIK dengan 

multimedia pembelajaran ini menjadi 

semakin untuk difahami dari yang saya 

bayangkan. 

31 124 94 75,80 

4 Materi pembelajaran TIK dengan 

multimedia ini sangat menarik perhatian. 

31 124 97 78,22 

5 Interaksi di dalam multimedia ini 

membuat materi pembelajaran TIK 

semakin menarik perhatian. 

31 124 97 78,22 
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6 Multimedia pembelajaran ini membuat 

saya sulit memahami materi pelajaran dan 

menurunkan minat saya. 

31 124 98 79,03 

7 Belajar TIK dengan menggunakan 

multimedia ini merangsang rasa ingin tahu 

saya. 

31 124 101 81,45 

8 Saya benar-benar senang mempelajari 

materi TIK dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran ini. 

31 124 95 76,61 

9 Saya merasa tidak perlu meluangkan 

waktu untuk belajar TIK dengan 

menggunakan multimedia ini. 

31 124 92 74,19 

10 Saya ingin pelajaran lain menggunakan 

multimedia pembelajaran seperti ini juga. 

31 124 108 87,09 

11 Sedikitpun saya tidak memahami materi 

pelajaran dengan menggunakan 

multimedia ini 

31 124 104 83,87 

12 Keanekaragaman istilah pada pelajaran 

TIK dengan multimedia ini menarik 

perhatian saya pada pelajaran TIK 

31 124 98 79,03 

Rata-Rata 1488 1182 79,43 

  

Jika dilihat dari hasil pengolahan angket tersebut maka dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Dengan melihat dari tampilan media pembelajaran yang menarik, 

siswa berpendapat materi pelajaran akan mudah dipelajari. Dengan 

presentase 85,48%, dapat disimpulkan sebagaian besar siswa 

berpendapat demikian. 
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2. Siswa merasa tertarik pada awal pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran ini siswa merasa tertarik untuk mempelajari 

materi TIK. Dengan presentase 74,19%. Menarik perhatian siswa di 

awal tampilan media pembelajaran sangat penting sekali. Hal ini untuk 

menumbuhkan motivasi siswa terhadap materi pelajaran yang akan 

disampaikan. 

3. Pernyataan ketiga ini merupakan pernyataan negatif, hampir semua 

siswa tidak setuju jika menggunakan media pembelajaran ini materi 

pelajaran TIK semakin sulit dipahami. Dengan presentase 75,80%. Ini 

membuktikan bahwa dengan multimedia pembelajaran ini siswa lebih 

mudah memahami materi pelajaran TIK. 

4. Dengan presentase 78,22% maka dapat disimpulkan sebagaian besar 

siswa merasa tertarik belajar dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran ini. 

5. Dengan media pembelajaran e-kamus komputer TIK ini siswa merasa 

tertarik dengan interaksi yang ada di media ini, ini sesuai dengan hasil 

presentase yang cukup tinggi yaitu 78,22%. Maka sebagaian besar 

siswa berpendapat demikian. 

6. Hampir semua siswa tidak setuju jika dikatakan media pembelajaran 

ini menurunkan minat siswa untuk belajar. Ini sesuai dengan hasil 

presentase yang diperoleh sebesar 79,03%. 

7. Dengan perolehan presentase 81,45% ini maka sebagaian besar 

pengguna menyatakan bahwa belajar TIK dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran ini merangsang rasa ingin tahu mereka. 
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8. Dengan perolehan presentase 76,61% ini maka sebagaian besar siswa 

menyatakan senang mempelajari materi TIK dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran ini. 

9. Dengan perolehan presentase 74,19%. Sebagaian besar dari siswa 

menyatakan perlu meluangkan waktu untuk menggunakan multimedia 

pembelajaran ini. Ketertarikan siswa untuk menggunakan multimedia 

pembelajaran ini juga bisa di ukur dari waktu yang digunakan untuk 

menggunakan multimedia pembelajaran ini. 

10. Dengan perolehan presentase 87,09%. Sebagaian besar siswa 

merespon positif terhadap multimedia pembelajaran ini sehingga 

semua siswa menginginkan materi pembelajaran lain juga disampaikan 

dengan multimedia pembelajaran seperti ini. 

11. Sebagaian besar siswa tidak setuju dengan pernyataan bahwa 

sedikitpun materi dalam multimedia pembelajaran tidak dipahami 

siswa. Ini terlihat dari hasil presentase yang diperoleh sebesar 83,87%. 

12. Sebagaian besar siswa menyatakan keanekaragaman istilah yang 

disampaikan materi pelajaran TIK dengan multimedia ini menarik 

perhatian siswa. Ini terlihat dari hasil presentase yang diperoleh 

sebesar 79,03%. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hampir semua siswa 

menganggap belajar TIK dengan menggunakan media pembelajaran ini 

akan mudah dan menarik ketika pertama kali melihat media pembelajaran 

ini dan mereka tidak setuju jika dikatakan bahwa menggunakan media 
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pembelajaran ini belajar TIK akan sulit dipahami. Dengan begitu dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sebagaian besar siswa mengatakan media 

pembelajaran ini materi pelajaran TIK akan lebih mudah dipahami. 

Hanya media pembelajaran ini perlu di revisi lagi agar beberapa 

pengulangan-pengulangan pada multimedia ini lebih menarik lagi dan 

tidak membosankan. Sebagian besar responden mengatakan dengan 

disampaikannnya materi pelajaran dengan multimedia pembelajaran ini 

membuat materi pelajaran TIK semakin menarik perhatian, menggugah 

semangat dan rasa ingin tahu siswa. 

Tanggapan siswa terhadap multimedia ini bersifat positif dan pada 

umumnya memberikan nilai yang baik. Hal ini juga di lihat dari pendapat 

siswa yang menginginkan materi pelajaran lain disampaikan dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran ini.  

Sangat Tidak Baik    Tidak Baik        Baik     Sangat Baik 

79,43% 

0%        25%      50%         75%             100% 

Gambar 4.12. Ratting Scale Tanggapan Siswa 

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pemilihan media pembelajaran didasari oleh pernyataan Gagne (dalam 

Arief & Yamin, 2009:5) mengatakan media sebagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Begitu 

juga yang dikatakan Briggs (dalam Arief & Yamin 2009:5) mengartikan 
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media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi 

proses belajar mengajar. 

Produk media pembelajaran yang dihasilkan berupa media e-kamus 

komputer TIK yang yang berisi istilah-istilah yang berkaitan dengan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan komunikasi di SMP N 1 Welahan. Media 

pembelajaran ini di buat dengan menggunakan software Microsoft Visual 

Basic 6.0. 

Pembahasan dilakukan untuk mengetahui secara pasti media 

pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK 

yang telah dikembangkan dilihat dari hasil validasi ahli media, ahli materi, 

penilaian dan tanggapan siswa. 

 

4.7.1. Pembahasan Hasil Analisis Data Ahli Media dan Ahli Materi 

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pembuatan program 

media pembelajaran e-kamus komputer TIK, bisa diketahui bahwa produk 

multimedia pembelajaran dinyatakan bisa dilakukan uji kelayakan di 

dalam proses pembelajaran TIK pokok materi perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer. Hal ini bisa dilihat dari data yang diperoleh 

pada saat proses validasi konten terhadap ahli materi dan ahli media.  

Berdasarkan pada data hasil pengujian produk multimedia 

pembelajaran oleh ahli materi dikatakan valid dan bisa diujikan untuk 

menilai kelayakannya di dalam proses pembelajaran. Program multimedia 

pembelajaran ini bisa dikatakan valid karena dari hasil pengujian, hasil 
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persentase nilai dari aspek kurikulum dan desain intruksional diperoleh 

hasil 80%, hasil persentase nilai dari aspek isi diperoleh hasil 76%. 

Sedangkan dari aspek komunikasi diperoleh hasil 90%. Hasil tersebut 

disesuaikan dengan rentang acuan kategori untuk menilai produk masuk ke 

dalam kategori sangat baik.  

Penilaian ahli materi dari aspek kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran mendapat penilaian 90% kategori sangat baik. Sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Santoso S. Hamidjojo (dalam Arief & 

Yamin, 2009:5) mendefinisikan media pembelajaran: “Media yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pembelajaran, yang 

biasanya sudah dituangkan dalam kurikulum dan dimaksudkan untuk 

mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar”. 

Aspek interaktivitas mendapat skor 90% dinyatakan sangat baik. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yusufhadi (2004:458) Media 

memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungannya. Mereka tidak hanya diajak “membaca tentang” atau 

“berbicara tentang” gejala-gejala fisik dan sosial, tetapi diajak berkontak 

secara langsung dengannya. 

Berdasarkan pada hasil pengujian program media pembelajaran e-

kamus komputer TIK oleh ahli media, hasil persentase nilai dari aspek 

komunikasi diperoleh hasil 73,33%, aspek kapasitas komputer 

memperoleh hasil 70%, aspek kesesuaian diperoleh hasil 73,33%. 

Sedangkan dari variabel kreativitas program memperoleh hasil 68%. Hasil 

tersebut didasarkan pada rentang acuan kategori produk masuk kedalam 
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kategori baik dan dikatakan memadai untuk bisa dilakukan uji kelayakan 

dalam proses pembelajaran.  

Melalui data diatas dapat diartikan bahwa pengkaji media 

menyebutkan bahwa dari aspek kesesuaian program multimedia 

pembelajaran memiliki kategori baik dengan 73,33%. Dari aspek desain 

tampilan hasil program dengan 70% berkategori baik. Sedangkan aspek 

ketiga mengenai interaktivitas dinyatakan sangat baik dengan 80%.  

Kesimpulan dari beberapa deskripsi data diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa program media pembelajaran e-kamus komputer TIK 

dikatakan baik dari segi kualitas media. Aspek desain tampilan program 

dinyatakan baik dan aspek interaktivitas dinyatakan sangat baik. Sehingga 

media pembelajaran e-kamus komputer TIK sudah dinyatakan layak untuk 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran.  

Pernyataan diatas diperkuat dengan penjabaran analisis angket pada 

aspek kesesuaian media mendapatkan skor 73,33% dengan kategori baik. 

Hal ini sesuai dengan teori Santoso S. Hamidjojo (dalam Arief & Yamin, 

2009:5) mendefinisikan media pembelajaran: “Media yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pembelajaran, yang 

biasanya sudah dituangkan dalam kurikulum dan dimaksudkan untuk 

mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar”.  

Aspek desain tampilan program terdiri dari kesesuaian dengan karakter 

siswa mendapatkan skor sebesar 70 % dinyatakan baik sesuai dengan teori 

yang dinyatakan Gagne (dalam Arief & Yamin, 2009:5) mengatakan 

media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 
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merangsang mereka untuk belajar. Briggs (dalam Arief & Yamin 2009:5) 

mengartikan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa 

agar terjadi proses belajar mengajar.  

Aspek komunikasi program mendapat skor 73,33% dengan kategori 

baik. Hal ini sesuai dengan teori Black & Horalsen (dalam Arief & Yamin, 

2009:5) menyebutkan media sebagai saluran komunikasi atau medium 

yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan, dimana 

medium ini merupakan jalan atau alat dengan mana  suatu pesan 

berlangsung antara komunikator dengan komunikasi. 

Instrumen validasi ahli menggunakan ratting scale sehingga teknik 

analisis data menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2012:141). Berdasarkan validasi ahli untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK yang telah dikembangkan. 

Ahli media dan ahli materi memberikan presentase penilaian total rata-rata 

sebesar 72,22% dan 83,75%. Jika dilihat dari skala interpretasi multimedia 

pembelajaran yang telah dikembangkan ini berada pada posisi baik dan 

media pembelajaran ini layak untuk digunakan  

 

4.7.2. Pembahasan Hasil Analisis Data Penilaian dan Tanggapan Siswa 

Berdasarkan pada data hasil uji kelayakan media pembelajaran e-

kamus komputer TIK untuk pokok bahasan perangkat keras dan perangkat 

lunak komputer, dengan dua aspek sebagai acuan penilaian, produk 

tersebut bisa dikatakan layak. Hal  tersebut dikarenakan pada proses uji 

kelayakan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan 
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responden siswa kelas VII SMP N 1 Welahan, persentase yang diperoleh 

dari skor total penilaian diperoleh hasil 81,29% yang terdiri dari aspek 

komunikasi sebesar 83,86% dan aspek desain tampilan sebesar 79,35%. 

Berdasarkan aspek komunikasi mendapatkan skor 83,86 % kategori 

sangat baik. Hasil ini sesuai dengan teori Black & Horalsen (dalam Arief 

& Yamin, 2009:5) menyebutkan media sebagai saluran komunikasi atau 

medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu 

pesan, dimana medium ini merupakan jalan atau alat dengan mana  suatu 

pesan berlangsung antara komunikator dengan komunikasi.  

Aspek desain tampilan mendapat skor 79,35%. Hasil tersebut sesuai 

dengan teori Gagne (dalam Arief & Yamin, 2009:5) mengatakan media 

sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 

mereka untuk belajar. Briggs (dalam Arief & Yamin 2009:5) mengartikan 

media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi 

proses belajar mengajar. Berdasar deskripsi mengenai kalayakan program, 

program yang dibuat termasuk kedalam kategori sangat baik dan bisa 

dikatakan layak untuk bisa digunakan di dalam proses pembelajaran.   

Begitu juga jika diukur menggunakan angket tanggapan siswa terhadap 

media pembelajaran. Instrumen validasi tanggapan siswa menggunakan 

skala sikap Likert. ”Jawaban menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif...” Sugiyono (2011:135). 

Sebagaian besar siswa menilai sangat baik terhadap media pembelajaran 

ini dengan presentase rata-rata sebesar 79,43%. 
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Media pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK yang telah 

dikembangkan ini sudah memiliki unsur-unsur yang ada pada kamus pada 

umumnya. Unsur-unsur tersebut yaitu mempunyai makna atau arti dari 

istilah yang dicari, menarik, menggugah rasa ingin tahu untuk mempelajari 

media pembelajaran ini. 

Dilihat berdasarkan tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan kekurangan, kendala, dan rekomendasi yaitu sebagai berikut : 

1. Kekurangan 

a. Media pembelajaran ini lebih dominan menyampaikan materi 

pembelajaran dengan aspek visual dan interaktivitas. Untuk aspek 

audio pada multimedia pembelajaran ini tidak ada. 

2. Kelebihan 

a. Siswa berpendapat bahwa belajar dengan media pembelajaran 

berbasis e-kamus komputer TIK ini lebih menyenangkan dan lebih 

menarik. 

3. Kendala 

a. Terbatasnya pengetahuan penulis tentang software pemprograman 

Visual Basic 6 sehingga masih banyak yang perlu ditambah dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis e-kamus komputer 

TIK. 

b. Terbatasnya waktu untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh 

media pembelajaran yang telah dikembangkan terhadap 

peningkatan motivasi dan prestasi siswa dikarenakan harus 



97 
 

 
 

menyesuaikan agenda pembelajaran materi perangkat lunak dan 

perangkat keras komputer 

4. Rekomendasi 

a. Perlu dikaji lagi bagaimana pengaruh media pembelajaran berbasis 

e-kamus komputer TIK ini terhadap peningkatan motivasi dan 

prestasi siswa.   
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan tahapan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. 

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1. Perencanaan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer TIK 

Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 SMP N 1 Welahan  

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak, perangkat lunak (software) yang 

dibutuhkan untuk membangun media pembelajaran adalah Visual Basic 

6.0. 

2. Analisis kebutuhan perangkat keras, kebutuhan minimum hardware agar 

dapat menjalankan media pembelajaran berbasis e-kamus komputer TIK 

yang di buat dengan Visual Basic 6.0 adalah: 

Component  Authoring  Windows Playback  

Processor  Pentium with floating-point coprocessor  486DX/66 or SX with 

floating-point coprocessor  

Memory  16MB minimum  

24MB recommended 

8MB minimum  

12MB recommended  

System 

software  

Windows 95, Windows 98, Windows ME, 

Windows NT 4.0, and Windows NT 2000 

Windows 3.1 or later  

Windows NT 4.0 or later  

Drive  76MB of free disk space and a CD-ROM 

drive  

Not applicable  
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3. Tahap desain produk, dari tahapan analisis maka dihasilkan gambaran 

umum dan konsep media pembelajaran pembelajaran yang dituangkan 

dalam bentuk flowchart dan storyboard. 

4. Tahap pengembangan materi, dari tahapan ini maka dihasilkan indikator 

materi yang akan dikembangkan pada media pembelajaran e-kamus 

komputer TIK. 

 

5.1.2. Pembuatan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer TIK 

Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 SMP N 1 Welahan  

1. Analisis, pada tahap awal pembuatan yaitu dengan mempelajari 

pembuatan antarmuka pengguna menggunakan software visual basic 6.0. 

2. Pembuatan antarmuka pemakai (desaign). Antarmuka pemakai di buat 

menyesuaikan dengan tingkatan usia pengguna. Berdasarkan hasil analisis 

pengguna yang akan menggunakan multimedia pembelajaran ini adalah 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas tujuh maka antarmuka 

pemakai di buat semenarik mungkin dan penuh warna untuk menarik 

pengguna menggunakan multimedia ini. 

3. Pengkodean (coding), Pengkodean dilakukan agar tombol-tombol dapat 

berfungsi sebagai navigasi, media e-kamus komputer TIK berjalan sesuai 

dengan yang diinginkan dan fungsi-fungsi tertentu bisa berjalan sesuai 

dengan yang direncanakan. 

4. Testing, testing dilakukan untuk menguji apakah code pada multimedia 

tersebut dapat berfungsi, menemukan kekurangan-kekurangan yang harus 

diperbaiki, menemukan kesalahan-kesalahan (error) yang bisa 

menyebabkan multimedia tidak berfungsi. Tahapan testing ini akan 
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menghasilkan file dengan ekstensi exe. Yaitu file yang bisa dijalankan 

tanpa harus membuka program aslinya. 

5. Implementasi, file yang dihasilkan dari tahap testing berekstensi exe. Dengan 

begitu multimedia pembelajaran akan bisa di buka di semua komputer jika 

komputer tersebut menggunakan system operasi Windows. Menurut 

survey di lapangan, mayoritas komputer menggunakan operating system 

Windows sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala. 

  

5.1.3. Pengujian Kelayakan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer TIK 

Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 Di Kelas VII SMP N 1 

Welahan 

1. Setelah multimedia pembelajaran selesai dikembangkan maka 

dilakukan validasi. Tahap validasi ini untuk menguji kelayakan dari 

media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Tahap ini melibatkan 

ahli media dan ahli materi. Pengujian kelayakan oleh ahli media dilihat 

dari rekayasa perangkat lunak dan komunikasi visual sedangkan oleh 

ahli materi untuk menguji kelayakan dari segi pembelajarannya. Hasil 

validasi baik oleh ahli media maupun ahli materi dituangkan dalam 

bentuk angket validasi ahli media dan angket ahli materi. 

2. Setelah media pembelajaran dinyatakan layak oleh ahli media dan ahli 

materi, kemudian telah dilakukan revisi pada beberapa bagian, media 

pembelajaran tersebut lalu diujicobakan kepada siswa sebagai 

pengguna dari media pembelajaran yang telah dikembangkan. Ujicoba 

ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan media ini 
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dilapangan, mengetahui bagaimana tanggapan siswa setelah 

menggunakan media pembelajaran ini, juga mengetahui bagaimana 

penilaian siswa terhadap media pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Implementasi dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) kelas tujuh. 

3. Sebagaian siswa menyukai belajar dengan media pembelajaran 

berbasis e-kamus komputer TIK pada mata pelajaran TIK dan mereka 

beranggapan jika materi pelajaran disampaikan dengan menggunakan 

media tersebut, pembelajaran akan lebih menyenangkan, menarik, dan 

mudah dipelajari. 

4. Dalam mengimplementasikan media pembelajaran e-kamus komputer 

TIK pada mata pelajaran TIK respon siswa sangat baik, hal ini sejalan 

dengan tujuan dikembangkannya media pembelajaran ini yang 

berfungsi untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi 

perangkat lunak dan perangkat keras komputer. 

5. Setelah melakukan uji coba di lapangan, pengguna/siswa menilai 

sangat baik terhadap media pembelajaran berbasis e-kamus komputer 

TIK ini di lihat dari aspek tombol navigasi, tampilan multimedia, 

kemudahan penggunaan multimedia, dan interaktivitas multimedia. 

6. Tanggapan siswa sebagai pengguna media pembelajaran berbasis e-

kamus komputer TIK ini sangat baik. Dengan tampilan yang menarik 

dan materi yang di kemas seperti kamus, siswa merasa senang dan 

tertarik mempelajari materi perangkat lunak dan perangkat keras 

komputer. Dengan media ini siswa berpendapat bahwa dengan media 
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ini mereka bersemangat mempelajari TIK sehingga multimedia 

pembelajaran ini bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar. 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan media pembelajaran e-

kamus komputer TIK dapat menambah wawasan dan bahan masukan bagi 

guru, serta dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran untuk 

materi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Oleh karena itu, 

guru diharapkan mengembangkan penggunaan media e-kamus komputer 

TIK ini pada saat pembelajaran mata pelajaran TIK, agar menarik minat 

siswa. Keterlibatan/keaktifan guru dan siswa dalam penggunaan media ini 

sangat diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

 

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang media ini diharapkan 

dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian sekarang, 

menjadi bahan pertimbangan untuk di tindak lanjuti dalam melakukan 

penelitian mengenai penggunaan media pembelajaran e-kamus komputer 

TIK. Hal ini perlu dilakukan guna menjawab wawasan dan pengetahuan 

(kompetensi professional guru) tentang media pembelajaran e-kamus 

komputer TIK sebagai upaya meningkatkan minat belajar siswa.  
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LAMPIRAN 1  

 

Daftar Siswa/Responden Angket Penilaian Dan Tanggapan Terhadap Media 

E-Kamus Komputer TIK 

Kelas : VII A 

No 
Nama Siswa 

Urut NIS 

1 5813 ACHMAD OETOMO 

2 5814 ADIB KHUSNI RIZKI 

3 5815 ADITYA FEBI ZELAYOGA 

4 5816 AGNES TESSYA SEPTIARA WIBOWO 

5 5817 AGUS MURJIANTO 

6 5818 AHMAD MUSYAFA' GHOZALI 

7 5819 AINUN JAMALIA 

8 5820 ANIDA FA'ZIA ZI'NI 

9 5821 HABIBURROHMAN 

10 5822 HERDINA DWI RAMADHANTI 

11 5823 HILMAN HASRUN NIAM 

12 5824 INAS SABITA NUR 

13 5825 MAILA SAMICHA SALWA 

14 5826 MASLIKHATUN NIKMAH 

15 5827 MOHAMMAD SULFI AL BASIT 

16 5828 MUHAMMAD AMILUDIN 

17 5829 MUHAMMAD FAIZ PRADITYA 

18 5830 MUHAMMAD LABIIB HAFIDZ 

19 5832 MUHAMMAD SOFYAN PANGESTU 

20 5833 NAILIL HUSNA 

21 5834 NAILIS SA'ADAH 

22 5835 NESTIA LIANINGSIH 

23 5836 OZE DORA ILALA 

24 5837 RADITUESIA MORIS DIRGANTARA 

25 5838 RAFLI RAMADHANI 

26 5839 RESTU WAHYU KARTIKO 

27 5840 RIZA IN'AMULANFA 

28 5841 SITI MUARIFAH 

29 5842 ULA ULYANA 

30 5843 YUSRIZA FIRDAUSI ROMDHIANA 

31 5844 YUSUF RIZWAN BACHTIAR 
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LAMPIRAN 2 

KISI – KISI ANGKET VALIDASI AHLI MEDIA 

Judul Penelitian           : Pengembangan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menggunakan 

Microsoft Visual Basic 6Di Kelas VII SMP Negeri 1 

Welahan 

Mata Pelajaran :  TIK 

Pokok Bahasan :  Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Kelas/Semester :  VII/2 

Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 1 Welahan  

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No. 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

1. Komunikasi a. Kejelasan isi program 3 1 Checklist 

  b. Komunikasi dua arah  2 Checklist  

  c. Efektifitas media  3 Checklist 

2. Kapasitas 

Komputer 

a. Efektifitas penggunaan 

computer 

2 4 Checklist 

  b. Interaktivitas hyperlink menu  5 Checklist 

3. Kreativitas a. Inovasi program 5 6 Checklist 

  b. Originilitas program  7 Checklist 

  c. Perbandingan program  8 Checklist 

  d. Keunikan program  9 Checklist 

  e. Kualitas program  10 Checklist 

4. Kesesuaian a. Kesesuaian program dengan 

teknologi komputer terbaru 

3 11 Checklist 

  b. Diterimanya program oleh 

pengguna 

 12 Checklist 

  

 

c  Kemudahan penggunaan 

program 

 13 Checklist 

5. Desain a. Kualitas tampilan program 2 14 Checklist 
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Tampilan 

  b. Kesesuaian desain program  15 Checklist 

6. interaktivitas a. Tombol-tombol navigasi 

program 

3 16 Checklist 

  b. Konsistensi program  17 Checklist 

  c. Fungsi tiap tombol akses 

program 

 18 Checklist 
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LAMPIRAN 3 

KISI – KISI INSTRUMEN UNTUK AHLI MATERI 

Judul Penelitian           : Pengembangan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menggunakan 

Microsoft Visual Basic 6Di Kelas VII SMP Negeri 1 

Welahan 

Mata Pelajaran :  TIK 

Pokok Bahasan :  Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Kelas/Semester :  VII/2 

Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 1 Welahan 

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No. 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

1. Kurikulum 

dan Desain 

Instruksional 

a. Kesesuain program dengan 

pengguna 

3 1 Checklist 

  b. Kelengkapan unsur-unsur 

pembelajaran di dalam program 

 2 Checklist  

  c. Kesesuaian tujuan dan evaluasi 

pembelajaran di dalam program 

 3 Checklist 

2. Isi a. Kebenaran materi di dalam 

program 

5 4 Checklist 

  b. Cakupan materi di dalam program  5 Checklist 

  c. Kedalaman materi di dalam 

program 

 6 Checklist 

  d. Aktualitas pesan di dalam program  7 Checklist 

  e. Kelengkapan sumber di dalam 

program 

 8 Checklist 

3. Komunikasi  a. Kejelasan materi di dalam program 2 9 Checklist 

  b. Kemampuan program untuk 

menumbuhkan motivasi pengguna 

 10 Checklist 

4. Kesesuaian  a. Kesesuaian program dengan 

teknologi yang dimiliki 

4 11 Checklist 

  b. Kemudahan penggunaan program  12 Checklist 

  c. Penggunaan program dalam 

memudahkan pembelajaran 

 13 Checklist 
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  d. Efisiensi program dari segi biaya  14 Checklist 

5.  Interaktivitas  a. Tombol navigasi program 2 15 Checklist 

  b. Konsistensi program  16 Checklist 
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LAMPIRAN 4 

KISI – KISI INSTRUMEN UNTUK SISWA 

Judul Penelitian           : Pengembangan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menggunakan 

Microsoft Visual Basic 6Di Kelas VII SMP Negeri 1 

Welahan 

Mata Pelajaran :  TIK 

Pokok Bahasan :  Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Kelas/Semester :  VII/2 

Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 1 Welahan 

 

No Variabel Sub Variabel Jumlah 

Item 

No. 

Item 

Bentuk 

Instrumen 

1. Komunikasi a. Kejelasan isi program 3 1 Checklist 

  b. Kemudahan teks program  2 Checklist  

  c. Program memberikan motivasi  3 Checklist 

2. Desain 

Tampilan 

a. Tampilan program 4 4 Checklist 

  b. Warna program  5 Checklist 

  c. Materi pembelajaran program  6 Checklist 

  d. Program dalam pembelajaran  7 Checklist 
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LAMPIRAN 5 

 

KISI – KISI ANGKET TANGGAPAN UNTUK SISWA 

 

Judul Penelitian           : Pengembangan Media Pembelajaran E-Kamus Komputer 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menggunakan 

Microsoft Visual Basic 6Di Kelas VII SMP Negeri 1 

Welahan 

Mata Pelajaran :  TIK 

Pokok Bahasan :  Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Kelas/Semester :  VII/2 

Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 1 Welahan 

No Variabel Jumlah Item No. Item Bentuk Instrumen 

1. Pernyataan Positif 8 1 Checklist 

   2 Checklist  

   4 Checklist 

   5 Checklist 

   7 Checklist 

   8 Checklist 

   10 Checklist 

   12 Checklist 

2. Pernyataan Negatif 4 3 Checklist 

   6 Checklist 

   9 Checklist 

   11 Checklist 
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LAMPIRAN 6 

 

ANGKET MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

MATA PELAJARAN TIK POKOK BAHASAN PERANGKAT KERAS 

DAN LUNAK KOMPUTER KOMPUTER KELAS VII SMP NEGERI 1 

WELAHAN  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

UNTUK AHLI MEDIA  

 

Nama  : .......................................... 

Jabatan : .......................................... 

Nama Instansi : .......................................... 

Petunjuk  

1. Isi nama, jabatan dan nama Instansi  pada kolom yang disediakan Angket 

ini adalah tindak lanjut dari pembuatan Multimedia Pembelajaran 

Interaktif Mata Pelajaran TIK Pokok Bahasan Mengidentifikasi Berbagai 

Perangkat Lunak Program Aplikasi Komputer Kelas VII di SMP N 01 

Welahan Jepara Tahun 2012/2013 Berikanlah pendapat anda sejujur-

jujurnya dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang disediakan 

sesuai dengan jawaban anda 

Keterangan : 

SB : Sangat Baik 

B : Baik   

KB : Kurang Baik   

TB : Tidak Baik  

STB : Sangat Tidak Baik 

Sub 

Variabel 

Pernyataan Jawaban 

SB B KB TB STB 

Komunikasi 1. Kejelasan  materi yang  tertuang di dalam program 

media kamus komputer berbasis multimedia  ini 

     

2. Kemungkinan terjadinya komunikasi dua arah antara 

pengguna dengan program media kamus komputer 

berbasis Multimedia 
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3. Efektifitas dalam program media kamus komputer 

berbasis multimedia dari sudut  pandang 

komunikasi 

     

Kapasitas 

Komputer 

1. Efektifitas dari penggunaan komputer di lihat dari 

produk media kamus komputer berbasis multimedia 

ini 

     

2. Tingkat interaktifitas dilihat dari Hiperlink antar 

menu yang ada di dalam program media kamus 

komputer berbasis multimedia  ini 

     

Kreatifitas 1. Tingkat inovasi pada program media kamus 

komputer berbasis multimedia 

     

2. Originilitas dari program media kamus komputer 

berbasis multimedia ini 

     

3. Dibandingkan dengan program media kamus 

komputer berbasis multimedia yang sudah ada 

     

4. Keunikan dari Program media kamus komputer 

berbasis multimedia ini 

     

5. Kualitas dalam media kamus komputer berbasis 

multimedia ini dari sudut pandang etika 

     

Kesesuaian 1. Kesesuaian dalam program media kamus komputer 

berbasis multimedia yang telah dikembangkan ini 

dengan teknologi komputer pada saat ini 

     

2. Kemungkinan keterterimaan media kamus komputer 

berbasis multimedia ini  pada pengguna secara 

umum 

     

3. Tingkat kemudahan penggunaan program media 

kamus komputer berbasis multimedia  ini 

     

Desain 

Tampilan 

1. Kualitas desain tampilan dari program media kamus 

komputer berbasis multimedia  ini 

     

2. Kesesuaian dalam program media kamus komputer 

berbasis multimedia  ini dengan prinsip desain pada 
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multimedia, yakni  kesatuan,  kesinambungan, 

keseimbangan 

Interaktifitas 1. Tombol-tombol bantu navigasi yang ada dalam 

media kamus komputer berbasis multimedia ini 

     

2. Konsistensi dari program media kamus komputer 

berbasis multimedia ini 

     

3. Fungsi dari tiap tombol dalam mengakses program 

media kamus komputer berbasis multimedia ini 

     

 

Kritik dan Saran : 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,  Januari 2013 
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LAMPIRAN 7 

 

ANGKET MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

MATA PELAJARAN TIK POKOK BAHASAN PERANGKAT KERAS 

DAN PERANGKAT LUNAK KELAS VII SMP NEGERI 1 WELAHAN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

AHLI MATERI 

 

Nama  : .......................................... 

Jabatan : .......................................... 

Nama Instansi : .......................................... 

Petunjuk  

1. Isi nama, jabatan dan nama Instansi  pada kolom yang disediakan 

2. Angket ini adalah tindak lanjut dari pembuatan Multimedia Pembelajaran 

Interaktif Mata Pelajaran TIK Pokok Bahasan Mengidentifikasi Berbagai 

Perangkat Lunak Program Aplikasi Komputer Kelas VII di SMP N 01 

Welahan Jepara Tahun 2012/2013 Berikanlah pendapat anda sejujur-

jujurnya dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang disediakan 

sesuai dengan jawaban anda. 

Keterangan : 

SB : Sangat Baik 

B : Baik   

KB : Kurang Baik   

TB : Tidak Baik  

STB : Sangat Tidak Baik 

 

 

Sub Variabel Pernyataan Jawaban 

SB B KB TB STB 

Kurikulum 

dan Desain 

Instruksional 

1. Kesesuaian media kamus komputer berbasis 

multimedia yang dikembangkan ini dengan 

sasaran yang dalam  hal ini adalah siswa kelas 

VII SMP N 01 Welahan. 
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2. Kelengkapan unsur-unsur pembelajaran yang 

ada di dalam program media kamus komputer 

berbasis multimedia ini. 

     

3. Kesesuaian antara tujuan pembelajaran materi 

dan evaluasi yang disajikan di dalam program  

media kamus komputer berbasis multimedia 

ini. 

     

Isi 1. Kebenaran materi yang disajikan di media 

kamus komputer berbasis multimedia ini. 

     

2. Kecukupan cakupan materi yang disajikan di 

dalam media kamus komputer berbasis 

multimedia  ini. 

     

3. Kedalaman materi yang Disajikan pada media 

pembelajaran kamus komputer berbasis 

multimedia  ini. 

     

4. Aktualitas pesan yang disajikan dalam program 

media pembelajaran sebagai kamus komputer 

berbasis multimedia. 

     

5. Kelengkapan sumber yang digunakan media 

kamus komputer berbasis multimedia sebagai 

acuan. 

     

Komunikasi 1. Kejelasan materi yang disajikan dalam program 

media kamus komputer berbasis multimedia. 

     

2. Kemampuan media kamus komputer berbasis 

multimedia yang dikembangkan untuk 

menumbuhkan motivasi Efektifitas komunikasi 

dari penggunaan media kamus komputer 

berbasis multimedia. 

     

Kesesuaian 1. Kesesuaian media kamus komputer berbasis 

multimedia yang dikembangkan dengan 

teknologi yang dimiliki. 
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2. Kemudahan penggunaan program media kamus 

komputer berbasis multimedia oleh pengguna. 

     

3. Penggunaan media kamus komputer berbasis 

multimedia lebih memudahkan dalam proses 

pembelajaran.  

     

4. Efisiensi Penggunaan media kamus komputer 

berbasis multimedia yang dikembangkan dari 

segi biaya. 

     

Interaktivitas 1. Tombol-tombol bantu navigasi yang ada pada 

program media kamus komputer berbasis 

multimedia mudah digunakan. 

     

2. Konsistensi dari program media kamus 

komputer berbasis multimedia ini. 

     

 

Kritik dan Saran : 

          

 

 

 

Jepara,  Februari  2013 
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LAMPIRAN 8 

 

ANGKET MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

MATA PELAJARAN TIK POKOK BAHASAN PERANGKAT KERAS 

DAN PERANGKAT LUNAK KELAS VII SMP NEGERI 1 WELAHAN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

SISWA 

 

Nama  : .......................................... 

Jabatan : .......................................... 

Nama Instansi : .......................................... 

Petunjuk  

1. Isi nama, jabatan dan nama Instansi  pada kolom yang disediakan 

2. Angket ini adalah tindak lanjut dari pembuatan Multimedia Pembelajaran 

Interaktif Mata Pelajaran TIK Pokok Bahasan Mengidentifikasi Berbagai 

Perangkat Lunak Program Aplikasi Komputer Kelas VII di SMP N 01 

Welahan Jepara Tahun 2012/2013 Berikanlah pendapat anda sejujur-

jujurnya dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang disediakan 

sesuai dengan jawaban anda. 

Keterangan : 

SB : Sangat Baik 

B : Baik   

KB : Kurang Baik   

TB : Tidak Baik  

STB : Sangat Tidak Baik 

 

Sub Variable Pernyataan Jawaban 

SB B KB TB STB 

Komunikasi 1. Kejelasan materi yang disajikan media kamus 

komputer berbasis multimedia 

     

2. Kemudahan teks yang digunakan media kamus 

komputer berbasis multimedia 

     

3. Media kamus komputer berbasis multimedia ini 

bisa memberikan motivasi dalam belajar 
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Desain 

Tampilan 

1. Tampilan program media kamus komputer 

berbasis multimedia ini 

     

2. Warna yang dipakai pada program media 

kamus komputer berbasis multimedia ini 

menarik 

     

3. Materi pelajaran yang ada di dalam media 

kamus komputer berbasis multimedia ini 

mudah dipahami 

     

4. Media kamus komputer berbasis multimedia 

menjadi solusi dalam pembelajaran 

     

 

Kritik dan Saran : 

 

 

 

 

         

Jepara,  Februari  2013 
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Lampiran 9 

 

ANGKET TANGGAPAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF 

MATA PELAJARAN TIK POKOK BAHASAN PERANGKAT KERAS 

DAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMPUTER KELAS VII SMP 

NEGERI 1 WELAHAN JEPARA  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

SISWA 

 

Nama  : .......................................... 

Jabatan : .......................................... 

Nama Instansi : .......................................... 

Petunjuk 

1. Isi nama, jabatan dan nama Instansi  pada kolom yang disediakan 

2. Angket ini adalah tindak lanjut dari pembuatan Multimedia Pembelajaran 

Interaktif Mata Pelajaran TIK Pokok Bahasan Mengidentifikasi Berbagai 

Perangkat Lunak Program Aplikasi Komputer Kelas VII di SMP N 01 

Welahan Jepara Tahun 2012/2013 Berikanlah pendapat anda sejujur-

jujurnya dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang disediakan 

sesuai dengan jawaban anda. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju     

TS : Tidak Setuju  

STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Pertama kali saya melihat multimedia ini, saya percaya bahwa saya 

akan belajar materi TIK dengan mudah. 

    

2 Pada awal pembelajaran dengan multimedia pembelajaran ini 

membuat saya tertarik untuk mempelajari materi TIK. 

    

3 Materi pembelajaran TIK dengan multimedia pembelajaran ini 

menjadi semakin sulit untuk difahami dari yang saya bayangkan. 

    

4 Materi pembelajaran TIK dengan multimedia ini sangat menarik 

perhatian. 

    

5 Interaksi di dalam multimedia ini membuat materi pembelajaran 

TIK semakin menarik perhatian. 

    

6 Multimedia pembelajaran ini membuat saya sulit memahami materi 

pelajaran dan menurunkan minat saya. 
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7 Belajar TIK dengan menggunakan multimedia ini merangsang rasa 

ingin tahu saya. 

    

8 Saya benar-benar senang mempelajari materi TIK dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran ini. 

    

9 Saya merasa tidak perlu meluangkan waktu untuk belajar TIK 

dengan menggunakan multimedia ini. 

    

10 Saya ingin pelajaran lain menggunakan multimedia pembelajaran 

seperti ini juga. 

    

11 Sedikitpun saya tidak memahami materi pelajaran dengan 

menggunakan multimedia ini 

    

12 Keanekaragaman istilah pada pelajaran TIK dengan multimedia ini 

menarik perhatian saya pada pelajaran TIK 

    

 

Jepara,       Februari 2013 
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Lampiran 10 

Analisis Angket Penilaian Untuk Ahli Media 

No Nama Komunikasi Kapasitas 

Komputer 

Kreatifitas Kesesuaian Desain 

Tampilan 

Interaktivitas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Agus Triarso, S.Kom, 

M.Pd  

4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

 Jumlah  4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Jumlah max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Persentase % 80 80 60 80 60 60 80 60 60 80 80 80 60 60 80 80 80 80 

Rata2 % 73,33% 70% 68% 73,33% 70% 80% 

Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik  Sangat Baik 

P = skor perolehan  x 100 %          

           skor ideal 

   =65 x 100% 

     90 

  =72,22% 

Tingkat kelayakan media pembelajaran termasuk cukup karena 72,22% terletak diantara 50% s.d. 75% 
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Lampiran 11 

Analisis Angket Penilaian Untuk Ahli Materi 

No

. 

Nama Kurikulum dan 

Desain 

Intruksional 

Isi Komunikasi Kesesuaian Interaktivitas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Noor Ali Fauzi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 

 Jumlah (S) 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 

Jumlah Max (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Persentase (P) % 80 80 80 80 80 80 80 60 80 100 100 100 80 80 100 80 

Kriteria SB SB SB SB SB SB SB B SB SB SB SB SB SB SB SB 

% Rata-rata 80% 76% 90% 90% 90% 

 

P = skor perolehan  x 100 %          

           skor ideal 

   =67 x 100% 

     80 

  =83,75% 

Tingkat kelayakan media pembelajaran termasuk sangat layak karena 83,75% terletak diantara 75% s.d. 10
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Keterangan:  

No Skor dalam persen (%) Kategori kelayakan 

1 0% - 25% Tidak layak 

2 > 25% - 50% Kurang layak 

3 > 50% - 75% Cukup Layak 

4 > 75% - 100% Sangat layak 
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Lampiran 12 

ANALISIS ANGKET PENILAIAN UNTUK SISWA 

No. Siswa 
Komunikasi Desain Tampilan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4 4 4 4 4 5 4 

2 4 4 5 3 3 5 4 

3 4 4 3 3 4 4 5 

4 4 4 3 3 4 4 5 

5 4 4 3 2 3 4 4 

6 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 5 4 4 3 5 5 

8 4 3 4 4 4 4 4 

9 4 3 4 4 4 4 5 

10 4 4 5 4 4 5 5 

11 4 5 5 3 3 5 4 

12 4 3 4 4 3 5 4 

13 5 3 4 2 4 3 4 

14 5 4 4 3 5 5 4 

15 4 5 5 4 3 5 5 

16 4 5 5 4 3 5 5 

17 4 4 5 3 3 4 5 

18 4 4 4 3 4 4 5 

19 4 5 5 4 4 5 4 
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20 3 4 4 3 3 5 4 

21 5 4 4 4 4 4 4 

22 4 4 5 3 3 4 4 

23 4 4 4 4 3 4 4 

24 5 5 5 5 5 4 4 

25 4 5 5 3 3 4 4 

26 4 5 3 4 3 5 5 

27 4 4 5 3 4 4 3 

28 4 5 4 5 4 5 5 

29 4 4 5 3 4 5 4 

30 3 5 5 4 3 5 4 

31 5 4 4 3 3 4 4 

∑ Jumlah 127 130 133 109 111 138 134 

Jumlah Max 155 155 155 155 155 155 155 

% Persentase 81,93% 83,87% 85,80% 70,32% 71,61% 89,03% 86,45% 

% Rata-rata 83,86% 79,35% 

P = skor perolehan  x 100 %          

           skor ideal 

   =882    x 100% 

     1085 

  =81,29% 

Tingkat kelayakan media pembelajaran termasuk sangat layak karena 81,29% terletak diantara 75% s.d. 100%
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Keterangan: 

No Skor dalam persen (%) Kategori kelayakan 

1 0% - 25% Tidak layak 

2 > 25% - 50% Kurang layak 

3 > 50% - 75% Cukup Layak 

4 > 75% - 100% Sangat layak 
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LAMPIRAN 13 

Analisis Angket Tanggapan Siswa Terhadap Media Pembelajaran 

No.  

Siswa 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 

3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 

5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

6 4 3 1 3 4 2 4 3 3 4 3 3 

7 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 

8 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 4 3 

9 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 

10 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 

11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 

17 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 

19 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

20 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 

23 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

24 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 

25 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 

26 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 

27 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

28 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 

29 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

∑ Jumlah 106 92 94 97 97 98 101 95 92 108 104 98 

Jumlah Max 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

%Persentase 

 

85,48 74,19 75,80 78.22 78,22 79,03 81,45 76,61 74,19 87,09 83.87 79,03 

%  Rata-

rata 

79,43% 
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P = skor perolehan  x 100 %          

           skor ideal 

   =1182    x 100% 

     1488 

  =79,43% 

Tingkat kelayakan media pembelajaran termasuk sangat layak karena 79,43% 

terletak diantara 75% s.d. 100% 

Keterangan: 

No Skor dalam persen (%) Kategori kelayakan 

1 0% - 25% Tidak layak 

2 > 25% - 50% Kurang layak 

3 > 50% - 75% Cukup Layak 

4 > 75% - 100% Sangat layak 



131 
 

 
 

LAMPIRAN 14 

PETA KOMPETENSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempraktikkan keterampilan dasar komputer 

Siswa mampu mengidentifikasi berbagai 

komponen perangkat keras komputer 

Siswa dapat mengidentifikasi berbagai 

komponen perangkat lunak komputer 

 M engidentifikasi perangkat keras 

yang berfungsi sebagai komponen 

Input, Proses, Output dengan 

cermat, teliti dan benar. 

 Mendemonstrasikan fungsi dan 

posisi tombol-tombol Keyboard 

sebagai alat Input dengan cermat 

dan hati-hati. 

 Menunjukkan dan menjelaskan 

fungsi komponen alat Proses 

dengan benar dan berfikir logis. 

 Menjelaskan klasifikasi jenis-jenis 

alat Output dengan berfikir logis. 

 

 Mengidentifikasi berbagai program 

aplikasi secara cermat dan hati-hati. 

 Mengidentifikasi berbagai perangkat 

lunak program aplikasi berbasis 

pengolah kata secara teliti 

 Mengidentifikasi berbagai perangkat 

lunak program aplikasi berbasis 

pengolah angka secara teliti 

 Mengidentifikasi berbagai perangkat 

lunak program aplikasi berbasis 

presentasi secara teliti. 

 Mengidentifikasi berbagai perangkat 

lunak program aplikasi berbasis 

pengolah grafis secara teliti. 

 Mengidentifikasi berbagai perangkat 

lunak program aplikasi berbasis 

multimedia secara teliti. 
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Lampiran 15 

 

PETA MATERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempraktikkan keterampilan dasar komputer 

Mengidentifikasi berbagai komponen 

perangkat keras komputer 

Mengidentifikasi berbagai komponen 

perangkat lunak komputer 

Alat input Alat proses Media 

penyimpan

an 

Alat output 

Program 

aplikasi 

pengolah kata 

Program 

aplikasi 

pengolah angka 

Program 

aplikasi 

presentasi 

Program 

aplikasi 

pengolah grafis 

Program 

aplikasi 

multimedia 
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Lampiran 16 

Flowchart Pengembangan Media Pembelajaran  

E-Kamus Komputer TIK 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

End 

Intro 

Menu 

Play 

Kamus 

Komputer 

Tambah Istilah 

Edit 

Perbaiki Istilah 

Hapus Istilah 

About 

Tentang 

Petunjuk 
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Lampiran 17 

 

GARIS-GARIS BESAR ISI MEDIA 

PROGRAM MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF  

 

Tema/Mata Pelajaran :   Mengidentifikasi Berbagai Komponen Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Komputer/ TIK 

Topik/Judul   :   Mengenal Macam-Macam Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Komputer 

Penulis   :   Aditya Wahyu Kristianto 

Pengkaji Materi  :   Noor Ali Fauzi, S.Kom. 

Pengkaji Media  :   Agus Triarso, S. Kom, M. Pd  

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

(1) (2) (3) 

1. Mempraktikan keterampilan dasar 

komputer 

- Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer. 

- Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak komputer. 
 

 

 

 

JenjangPendidikan 

SMA 

 

 

Format Sajian : Tutorial 

………………………... 
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No. Pokok-pokok Materi Sub Format Kajian 

 

(4) (5) (6) 

1.  Perangkat keras (hardware) 

 Alat input 

 Alat Proses 

 Alat Output 

 

- Disajikan dengan tutorial dan simulasi 

2 Perangkat lunak aplikasi (Application Software ) - Disajikan dengan tutorial dan simulasi 
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No Media Sumber 

TEXT AUDIO GAMBAR/FOTO KETERANGAN  

(7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Mempraktikkan 

Keterampilan 

Dasar Komputer 

Didepan kelas guru 

menjelaskan: 

a. Identifikasi 
menu dan 
ikon pada 
media e-
kamus 
komputer TIK 

b. Fungsi menu 
dan ikon pada 
media e-
kamus 
komputer TIK 

c. Penggunaan 
menu dan 
ikon media e-
kamus 
komputer TIK 

 

1. Intro E-Kamus Komputer TIK 
 

 

2. E-Kamus Komputer TIK 

1) Ada tombol “OK” yang 

fungsinya untuk 

melanjutkan ke 

halaman utama. 

 

2) terdapat tabel cari 

istilah, tabel daftar 

istilah, tabel makna 

istilah, dan menu bar 

play, edit, tentang. 

Setelah menu play 

kemudian kamus 

komputer di klik maka 

kamus komputer siap 

digunakan. 

 

3) menampilkan tentang 

jika user ingin 

Kuliah Pengantar 

IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003 

IlmuKomputer.Com 

Kamus Istilah 

Komputer dan 

Informatika Andino 

Maseleno 

 

Komunitas 

eLearning 

IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-

2007 

IlmuKomputer.Com 
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3. Tambah Istilah Baru 

 

 

4. Perbaiki Istilah 

menambahkan istilah 

baru yang belum ada di 

daftar istilah. Jika mau 

menyimpan klik “OK”. 

 

4) perbaikan istilah ini 

berfungsi untuk 

memperbaiki istilah 

yang sebelumnya sudah 

tersimpan di daftar 

istilah. Jika mau 

menyimpan klik “OK”. 

 

5) Terdapat kotak pesan 

yang berisi tentang 

“Anda Yakin Ingin 

Menghapus Istilah Ini”. 

Jika yakin user 

mengklik “Yes”, jika 

tidak user mengklik 

“No”. 
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5. Hapus Istilah 

 

 

6. Tentang atau About E-Kamus Komputer TIK 

 

 

 

6) halaman tentang atau 

about mengenai e-

kamus komputer. 

 

 

 

7) halaman tentang 

petunjuk penggunaan 

e-kamus komputer. 
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7. Petunjuk Penggunaan E-Kamus Komputer TIK 
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LAMPIRAN 18 

 

STORYBOARD MULTIMEDIA E-KAMUS KOMPUTER  

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI DASAR KELAS VII 

 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

(1) (2) (3) 

1. Mempraktikkan Keterampilan Dasar 

Komputer 

- Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer 
- Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat lunak komputer 
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No. Pokok-pokok Materi Sub Format Kajian 

 

(4) (5) (6) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer terdiri 

dari : 

 Alat input 

 Alat proses 

 Alat output 

 Media penyimpanan 

 

Perangkat lunak aplikasi (Application Software). 

 

- Disajikan dengan tutorial dan simulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Disajikan dengan tutorial dan simulasi 
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No Media 

TEXT GAMBAR/FOTO SOURCECODE 

(7) (8) (9) (10) 

1. Mempraktikkan 

Keterampilan 

Dasar 

Komputer 

 
1. Intro E-Kamus Komputer TIK 

 

1) INTRO  

Private Sub Timer1_Timer()                                                                    

jeda = Val(Label2.Caption) + 1                                                                   

If jeda > 70 Then jeda = 1                                                                     

 

Select Case jeda                                                                                      

Case 5 

Label1(0).Visible = True 

Case 10 

Label1(1).Visible = True 

Case 15 

Label1(2).Visible = True 

Case 20 

Label1(3).Visible = True 

Case 25 

Label1(4).Visible = True 

Case 30 

Label1(5).Visible = True 

Case 35 

Label1(6).Visible = True 

Case 40 

Label1(7).Visible = True 

Case 45 

Label1(8).Visible = True 

Case 50 

Label1(9).Visible = True 

Case 55 

Label1(10).Visible = True 

Case 60 
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2. E-Kamus Komputer TIK 

 

 

 

 

 

Label1(11).Visible = True 

Case 65 

Label1(12).Visible = True 

Case 70 

For i = 0 To 12 

Label1(i).Visible = False 

Next 

End Select 

Label2.Caption = Str(jeda) 

End Sub 

 

Private Sub Timer2_Timer() 

ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value + 1 

If ProgressBar1.Value = 100 Then 

Pesan = MsgBox("Selamat Datang Di Kamus Komputer", 

vbInformation, 

"Perhatian") 

frmMain.Show 

Unload Me 

Else 

ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value + 14 

End If 

End Sub 

 

2) E-KAMUS KOMPUTER TIK 

Option Explicit 

Private Sub Form_Load() 

Timer1.Interval = 800 

frmMain.Height = 7500 

frmMain.Width = 9000 

frmMain.StatusBar1.Panels(1) = "Kamus Komputer" 

End Sub 
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Private Sub lstData_Click() 

On Error Resume Next 

txtData = Replace(Data(lstData.ListIndex), vbTab, " =" & 

vbCrLf) 

End Sub 

 

Private Sub mnpetunjuk_Click() 

frmpetunjuk.Show vbModal 

End Sub 

 

Private Sub mnuHapus_Click() 

On Error Resume Next 

Dim i As Integer 

If MsgBox("Anda yakin ingin menghapus istilah '" & 

lstData.Text & "' ?", 

vbExclamation + vbYesNo, "Hapus Data") = vbYes Then 

i = lstData.ListIndex 

HapusData (i) 

BukaData LokasiData 

lstData.ListIndex = i – 1 

End If 

End Sub 

Private Sub mnuKamus_Click() 

If mnuKamus.Checked = False Then 

mnuKamus.Checked = True 

BukaData App.Path & "\DATAKAMUS.DAT" 

End If 

End Sub 

 

Private Sub mnuPerbaiki_Click() 

If lstData.Text = "" Then Exit Sub 
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FrmPerbaiki.Caption = "Perbaikan Istilah" 

FrmPerbaiki.txtKata = lstData.Text 

FrmPerbaiki.Show vbModal 

End Sub 

 

Private Sub mnuTambah_Click() 

FrmInput.Caption = "Tambah Istilah Baru" 

FrmInput.Show vbModal 

End Sub 

 

Private Sub mnuTentang_Click() 

frmabout.Show vbModal 

End Sub 

 

Private Sub Timer2_Timer() 

frmMain.StatusBar1.Panels(2).Alignment = sbrCenter 

frmMain.StatusBar1.Panels(2) = "Time : " & Format(Time, 

"hh:mm:ss 

AM/PM") 

End Sub 

 

Private Sub txtCari_Change() 

Dim i As Integer 

 i = lstData.ListIndex 

lstData.ListIndex = SendMessage(lstData.hwnd, 

LB_FINDSTRING, -1, 

ByVal txtCari.Text) 

If lstData.Text = "" Then lstData.ListIndex = i 

End Sub 

 

Private Sub txtCari_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As 

Integer) 
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3. Tambah Istilah Baru 

 

 
 

4. Perbaiki Istilah 

 

 

 

On Error Resume Next 

If KeyCode = vbKeyUp Then 

lstData.ListIndex = lstData.ListIndex – 1 

KeyCode = 0 

ElseIf KeyCode = vbKeyDown Then 

lstData.ListIndex = lstData.ListIndex + 1 

KeyCode = 0 

End If 

End Sub 

 

3) TAMBAH ISTILAH BARU DAN  

4) PERBAIKI ISTILAH 
Option Explicit 

Private Sub btnOK_Click() 

If txtKata = "" Or txtArti = "" Then 

MsgBox "Isikan Kata Dan Arti !" 

Exit Sub 

End If 

txtKata = LCase(txtKata) 

With frmMain 

If Caption = "Tambah Kata" Then 

lstData.ListIndex = SendMessage(.lstData.hwnd, 

LB_FINDSTRINGEXACT, -1, ByVal txtKata.Text) 

If .lstData.Text <> "" Then 

MsgBox "Kata ini sudah ada !", vbExclamation 

Exit Sub 

End If 

TambahData txtKata, txtArti 

BukaData LokasiData 

lstData.Text = txtKata 

Else 

PerbaikiData .lstData.ListIndex, txtKata, txtArti 
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BukaData LokasiData 

lstData.Text = txtKata 

End If 

End With 

Unload Me 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

Timer1.Interval = 800 

FrmInput.Height = 4600 

FrmInput.Width = 7000 

txtKata.Text = "" 

txtKata.BackColor = vbWhite 

FrmInput.StatusBar1.Panels(1) = "Tambah Istilah Baru" 

End Sub 

Private Sub Timer2_Timer() 

FrmInput.StatusBar1.Panels(2).Alignment = sbrCenter 

FrmInput.StatusBar1.Panels(2) = "Time : " & Format(Time, 

"hh:mm:ss 

AM/PM") 

End Sub 

Private Sub txtkata_GotFocus() 

 txtKata.BackColor = vbGreen 

 End Sub 

Private Sub txtkata_LostFocus() 

 txtKata.BackColor = vbWhite 

End Sub 

Private Sub txtarti_GotFocus() 

txtArti.BackColor = vbGreen 

End Sub 

Private Sub txtarti_LostFocus() 

txtArti.BackColor = vbWhite 

End Sub 
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4.  

5. Hapus Istilah 

 

 
 

6. Tentang atau About E-Kamus Komputer TIK 

 

 

5) HAPUS ISTILAH 

Private Sub mnuHapus_Click() 

On Error Resume Next 

Dim i As Integer 

If MsgBox("Anda yakin ingin menghapus istilah '" & 

lstData.Text & "' ?", 

vbExclamation + vbYesNo, "Hapus Data") = vbYes Then 

i = lstData.ListIndex 

HapusData (i) 

BukaData LokasiData 

lstData.ListIndex = i – 1 

End If 

End Sub 

 

6) ABOUT ATAU TENTANG E-KAMUS KOMPUTER 

TIK DAN 

7) PETUNJUK PENGGUNAAN E-KAMUS 

KOMPUTER TIK 
Private Sub Label1_Click() 

X = http://aditcahmars.blogspot.com/ 

Call OpenLink 

End Sub 

Private Sub Label1_MouseMove(Button As Integer, Shift As 

Integer, X 

As Single, Y As Single) 

If Label1.ForeColor = vbBlack Then 

Label1.ForeColor = vbBlue 

Else 

Label1.ForeColor = vbBlack 

End If 

End Sub 

http://aditcahmars.blogspot.com/


149 
 

 
 

 
 

7. Petunjuk Penggunaan E-Kamus Komputer 

TIK 

Public Sub Tengah() 

Me.Left = (Screen.Width - Me.Width) / 2 

Me.Top = (Screen.Height - Me.Height) / 2 

End Sub 
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Lampiran 19 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 

Foto saat siswa menggunakan media 
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Foto siswa mengisi angket 
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LAMPIRAN 20 
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LAMPIRAN 21 

 

JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Opening   NO FRAME : 1  HAL : 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Teks loading 
2. Animasi  

Keterangan Animasi/Video : 

1. Animasi kotak loading secara perlahan  
 

Narasi/Audio : 

1. Narasi 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Opening   NO FRAME : 2  HAL : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. teks “Selamat Datang Di Kamus 
Komputer” 

2. Terdapat tombol “OK” untuk melanjutkan  

Keterangan Animasi/Video : 

1. Kotak pesan ini akan muncul setelah 
loading selesai.  
 

Narasi/Audio : 

1. narasi  
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : OPENING   NO FRAME : 3    HAL :3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Teks Kamus Komputer 
  

Keterangan Animasi/Video : 

1. Animasi time sesuai dengan waktu 
yang ada di komputer pengguna 

Narasi/Audio : 

1.  Narasi 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK  

NAMA FRAME : MENU   NO FRAME : 1  HAL : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Terdapat tiga pilihan menu “Play”, “Edit”, 
“Petunjuk”. 

 

Narasi/Audio : 

1. Narasi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Animasi time sesuai dengan waktu yang 
ada di komputer pengguna 
 



157 
 

 

JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Menu   NO FRAME : 2 HAL : 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Terdapat satu pilihan sub menu di menu 
“Play” 

2. Terdapat sub menu “Kamus Komputer” 
klik untuk mulai memainkan kamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasi/Audio : 

1. Narasi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Akan terdapat gambar cek bila sub menu 
di klik 

2. Animasi time sesuai dengan waktu yang 
ada di komputer pengguna 

3. Akan muncul keterangan jika kursor 
mengarah ke kotak teks 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Menu   NO FRAME : 3 HAL : 6 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Terdapat tiga pilihan sub menu di menu 
“Edit” 

2. Terdapat sub menu “Tambah” klik untuk 
menambah istilah 

3. Terdapat sub menu “Perbaiki” klik untuk 
memperbaiki istilah 

4. Terdapat sub menu “Hapus” klik untuk 
menghapus istilah 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Akan terdapat gambar cek bila salah 
satu sub menu di klik 

2. Animasi time sesuai dengan waktu yang 
ada di komputer pengguna 

3. Akan muncul keterangan jika kursor 
mengarah ke kotak teks 

Narasi/Audio : 

1. Narasi  
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Menu   NO FRAME : 4 HAL : 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Terdapat dua pilihan sub menu di menu 
“About” 

2. Terdapat sub menu “Tentang” klik untuk 
mengetahui tentang e-kamus komputer 

3. Terdapat sub menu “Petunjuk” klik untuk 
mengetahui petunjuk penggunaan         
e-kamus komputer 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Akan terdapat gambar cek bila salah 
satu sub menu di klik 

2. Animasi time sesuai dengan waktu yang 

ada di komputer pengguna 

3. Akan muncul keterangan jika kursor 

mengarah ke kotak teks 

 

 

 

 

 

Narasi/Audio : 

1. Narasi  
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Tambah Istilah Baru  NO FRAME : 1 HAL : 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Background biru, Tombol aktif semua 
2. Terdapat dua kotak teks 

Narasi/Audio : 

1. Narasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Bila kursor ditujukan pada kotak teks 
maka akan berubah warna 

2. Animasi time sesuai dengan waktu yang 
ada di komputer pengguna 

3. Akan muncul keterangan jika kursor 
mengarah ke kotak teks 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Tambah Istilah Baru  NO FRAME : 2 HAL : 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Teks Isikan Kata Dan Arti 
2. Tombol navigasi aktif semua 

Narasi/Audio : 

1. Narasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Kotak pesan ini akan muncul bila 
pengguna tidak mengisi kotak istilah 
dan arti yang mau ditambahkan 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Perbaiki Istilah  NO FRAME : 1 HAL : 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Background biru Tombol aktif semua 
2. Terdapat dua kotak teks 

 

Narasi/Audio : 

1. Narasi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Bila kursor ditujukan pada kotak teks 
maka akan berubah warna 

2. Animasi time sesuai dengan waktu yang 
ada di komputer pengguna 

3. Akan muncul keterangan jika kursor 
mengarah ke kotak teks 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Perbaiki Istilah  NO FRAME : 2 HAL : 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasi/Audio : 

1. Narasi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Teks Isikan Kata Dan Arti 
2. Tombol navigasi aktif semua 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Kotak pesan ini akan muncul bila 
pengguna tidak mengisi kotak istilah dan 
arti yang mau diperbaiki 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Hapus Istilah  NO FRAME :1 HAL : 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Teks “Anda Yakin Ingin Menghapus 
Istilah Tersebut”? 

2. Tombol navigasi aktif semua, kecuali 
close 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Kotak pesan ini akan muncul bila 
pengguna mengklik menu “Hapus”  
 

 

Narasi/Audio : 

1. Narasi 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Tentang  NO FRAME : 1 HAL : 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Background biru  
2. Terdapat teks yang berisi tentang 

mengenai program dan alamat blog 
3. Tombol navigasi aktif semua 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Bila kursor mengklik pada alamat blog 
maka browser akan langsung menuju 
alamat tersebut 
 

Narasi/Audio : 

1. Narasi 
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JUDUL  : E-Kamus Komputer TIK 

NAMA FRAME : Petunjuk   NO FRAME :1 HAL : 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan : 

1. Background biru  
2. Terdapat teks yang berisi petunjuk 

penggunaan mengenai program dan 
alamat blog 

3. Tombol navigasi aktif semua 

 

Keterangan Animasi/Video : 

1. Bila kursor mengklik pada alamat blog 
maka browser akan langsung menuju 
alamat tersebut 
 

 

 

Narasi/Audio : 

1. Narasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


