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ABSTRAK

Saputro, Edo Wahyu. 2013. KONTRIBUSI MAHASISWA KKN TERPADU 
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DALAM 
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS TIK DI SEKOLAH 
MITRA.Skripsi, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Universitas Negeri 
Semarang. Drs. Henry Ananta, M.Pd., Drs. Sutarno, M.T.

Pendidikan Teknik Elektro adalah salah satu program studi kependidikan yang 
ada di Universitas Negeri Semarang, yang ditujukan untuk menjadi tenaga pendidik 
baik tingkat SMP, SMA maupun SMK. Pendidikan Teknik Elektro dipilih untuk ikut 
serta dalam program KKN terpadu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 
pembelajaran berbasis TIK. Untuk mencapai tujuan KKN terpadu, mahasiswa 
Pendidikan Teknik Elektro yang mengikuti KKN terpadu telah diberikan bekal oleh 
penyelenggara. Besarnya kontribusi mahasiswa dalam pengembangan pembelajaran 
berbasis TIK di sekolah mitra, bisa diukur dari tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 
melaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk tercapainya tujuan dari program 
KKN terpadu. Permasalahn dalam penelitian adalah “berapa besar kontribusi yang 
diberikan oleh mahasiswa KKN terpadu Pendidikan Teknik Elektro kepada SMK 
untuk pengembangan pembelajaran berbasis TIK di sekolah mitra”. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui seberapa besar kontribusi mahasiswa KKN terpadu Pendidikan 
Teknik Elektro di SMK dalam pengembangan pembelajaran berbasis TIK di sekolah 
mitra.

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro angkatan 
2008 sebanyak 30 mahasiswa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi
sebagai instrumen penelitian. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa Pendidikan 
Teknik Elektro angkatan 2008 dan dokumentasi diambil dari laporan akhir KKN 
terpadu mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro. Setelah wawancara dan pengumpulan
dokumentasi, kemudian hasilnya dianalisis dan deskripsikan dalam gambar grafik 
kemudian diuraikan dalam bentuk diskusi yang diberi keterangan seberapa besar 
keaktifan dan kontribusi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
bertujuan untuk tercapainya tujuan dari program KKN terpadu.

Dari hasil penelitian, diketahui ada 2 variabel yang mempengaruhi peningkatan 
pembelajaran berbasis TIK, yaitu pembelajaran berbasis internet dan media belajar 
berbasis TIK. Untuk variabel pembelajaran berbasis internet, persentase kontribusi
mahasiswa lebih besar yaitu 81% dibandingkan variabel media belajar berbasis TIK
yang hanya 55%. Alasannya karena  beberapa tempat KKN terpadu masih sulit untuk 
mengakses internet. Dan secara keseluruhan persentase kontribusi mahasiswa KKN
terpadu sebesar 68%, artinya mahasiswa KKN terpadu berkontribusi besar terhadap 
pengembangan pembelajaran berbasis TIK.

Kata Kunci : Kontribusi, KKN terpadu, Pendidikan Teknik Elektro.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai salah satu Lembaga Penyedia 

Tenaga Kependidikan membantu Direktorat Pembinaan SMK untuk ikut

menyukseskan pelaksanaa profesionalisme tenaga pengajar melalui program KKN 

Terpadu. Program ini dititikberatkan pada peningkatan profesionalisme tenaga 

pengajar berbasis TIK melalui pemberdayaan mahasiswa dari beberapa perguruan 

tinggi yang menyelenggarakan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

Program KKN Terpadu ini bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan 

belajar mengajar SMK agar dapat berjalan dengan baik dan peningkatan 

profesionalisme tenaga pengajar berbasis TIK. Pendidikan Teknik Elektro adalah 

salah program studi kependidikan yang dipilih untuk ikut serta dalam program      

KKN terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa Pendidikan Teknik 

Elektro yang mengikuti KKN terpadu telah diberikan bekal  oleh penyelenggara. 

Bekal-bekal tersebut diantaranya micro teaching, presentasi menggunakan          

power point, penggunaan laptop dan LCD proyektor dalam mengajar,                             

dan dasar-dasar pembuatan web. Semua itu diberikan agar mahasiswa dapat 

memenuhi hasil yang diharapkan dalam Program KKN terpadu ini, yaitu             

untuk bisa meningkatkan pengembangan pembelajaran berbasis TIK.
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Mahasiswa juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama 

program KKN terpadu, diantaranya yaitu praktik mengajar terbimbing dan mandiri 

sesuai dengan program keahlian di SMK dan pembenahan media pembelajaran. 

Besarnya kontribusi mahasiswa dalam pengembangan pembelajaran berbasis TIK di 

sekolah mitra, bisa diukur dari tingkat keaktifan mahasiswa dalam melaksanaan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dari program KKN terpadu yaitu 

mengembangkan pembelajaran berbasis TIK.

Melihat hal-hal di atas maka timbulah permasalahan tentang seberapa besar 

kontribusi KKN terpadu terhadap pengembangan pembelajaran berbasis TIK. Maka 

dibuatlah penelitian dengan judul “KONTRIBUSI MAHASISWA KKN TERPADU 

PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS TIK DI SEKOLAH 

MITRA”.  

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dikemukakan 

permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah keberhasilan mahasiswa KKN 

terpadu mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan untuk pengembangan pembelajaran berbasis TIK di sekolah mitra, sehingga 

diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan mahasiswa pada Sekolah mitra 

dalam upaya meningkatkan pembelajaran berbasis TIK. 
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1.3. Pembatasan Masalah

Penilitian hanya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi mahasiswa KKN 

terpadu Pendidikan Teknik Elektro dalam mengembangkan pembelajaran berbasis 

TIK. Diantaranya menyangkut pengembangan pembelajaran berbasis internet dan 

penggunaan media belajar berbasis TIK.

1.4. Rumusan Masalah 

Dengan bekal-bekal yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada 

pendidik, berapa besar kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa KKN terpadu 

Pendidikan Teknik Elektro kepada SMK untuk pengembangan pembelajaran berbasis 

TIK di sekolah mitra.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar kontribusi 

mahasiswa KKN terpadu Pendidikan Teknik Elektro di SMK dalam pengembangan 

pembelajaran berbasis TIK di sekolah mitra.

1.6. Manfaat Penelitian   

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

kegiatan KKN terpadu.

2. Bagi Pendidikan Teknik Elektro sebagai masukan dalam meningkatkan 

langkah – langkah kegiatan KKN terpadu agar dapat memberi kontribusi 

lebih bagi SMK-SMK lokasi KKN terpadu.
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3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan 

penelitian selanjutnya

1.7. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul penelitian ini maka 

beberapa istilah yang perlu ditegaskan.

1.7.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah semua kontribusi mahasiswa 

dalam pengembangan TIK di sekolah mitra yang dilakukan selama KKN 

terpadu.

1.7.2 KKN terpadu

KKN terpadu dalam penelitian ini adalah program yang 

menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme tenaga pengajar berbasis 

TIK melalui pemberdayaan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, yang 

salah satunya Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan diantaranya diikuti 

mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro.

1.7.3 Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro

Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro adalah mahasiswa yang 

terdaftar sebagai mahasiswa di program Pendidikan Teknik Elektro. Dalam 

hal ini penelitian menggunakan Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro 

Universitas negeri semarang angkatan 2008 yang melaksanakan KKN terpadu 

sebagai objek penelitian.
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1.7.4 Universitas negeri semarang

Universitas negeri semarang adalah universitas yang mengadakan 

kegiatan KKN terpadu untuk mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro yang 

diatur jurusan Teknik Elektro.

Maksud peneliti dalam kegiatan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kontribusi mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas 

Negeri Semarang dalam pengembangan TIK saat pelaksanaan KKN terpadu 

di sekolah mitra.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagaian awal, isi dan bagian akhir 

dengan susunan sebagai berikut: 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. 

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II landasan teori merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan 

teori, prosedur kerja, indikator program, sistem distribusi tenaga listrik, dan kerangka 

berpikir. 
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Bab III metode penelitian merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari 

indikator program, prosedur kerja, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang hasii 

penelitian yang diperoleh dan pembahasanya.

Bab V penutup yang berisi tentang simpulan dan saran yang meliputi 

simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

Pada akhir skripsi disajikan daftar pustaka dan lampiran yang mendukung 

penulisan skripsi.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1.Praktek Pengalaman Lapangan

Program PPL adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk 

persiapan lulusan S1 kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh 

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga dapat memperoleh 

pengakuan tenaga pendidik profesional, yang mampu beradaptasi dan 

melaksanakan tugas profesi pendidik yang unggul, bermartabat, dan dibanggakan 

lembaga pendidikan pengguna, masyarakat dan bangsa Indonesia.

2.1.1.1. Ruang Lingkup PPL

Kegiatan PPL meliputi : praktik mengajar, praktik administrasi, praktik 

bimbingan dan konseling serta kegiatan yang bersifat kokulikuler dan atau ekstra 

kulikuler yang berlaku di sekolah atau tempat latihan.

2.1.1.2. Tujuan PPL

PPL bertujuan membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon tenaga 

kependidikan yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan 

berdasarkan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial.
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2.1.1.3. Fungsi PPL

PPL berfungsi memberikan bekal kepada mahasiswa praktikan agar memiliki 

kompetensi pedagogik, kompotensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial.

2.1.1.4. Sasaran PPL

Sasaran PPL adalah mahasiswa program kependidikan yang mempunyai 

syarat untuk PPL, mempunyai seperangkat pengetahuan sikap, dan keterampilan 

untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompotensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

2.1.1.5. Bobot Kredit PPL

Mata kuliah PPL mempunyai bobot kredit enam Satuan Kredit Semester (6 

SKS), yang tersebar dalam PPL1 dengan bobot 2 SKS, dan PPL2 dengan bobot 4 

SKS.

2.1.1.6. Tahapan PPL

PPL1 meliputi pembekalan micro teaching, Orientasi PPL di kampus, serta 

observasi dan orientasi di sekolah/tempat latihan. PPL2 meliputi membuat 

perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran terbimbing dan mandiri, 

melaksanakan refleksi pembelajaran, dan melaksanakan kegiatan non 

pembelajaran.

2.1.1.7. Syarat PPL

a. Menempuh minimal 110 SKS, IPK minimal 2,0 dan lulus mata kuliah 

MKDK, SBM1, SBM2 atau Dasar Proses Pembelajaran 1, Dasar Proses 

Pembelajaran 2.
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b. Mendaftarkan diri sebagai calon peserta PPL secara online.

c. PPL2 dilaksanakan setelah PPL1

2.1.1.8. Tempat Pelaksanaan PPL

a. PPL dilaksanakan di kampus dan di sekolah/tempat latihan.

b. Tempat praktik ditetapkan berdasarkan persetujuan Rektor dengan Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota, atau pimpinan lain yang setara dan terkait 

dengan tempat latihan.

c. Penempatan mahasiswa praktikan di sekolah/tempat latihan ditentukan oleh 

Pusat Pengembangan PPL Unnes dengan instansi terkait.

2.1.1.9. Kewajiban Mahasiswa PPL

a. Kewajiban PPL1:

1) Mengikuti pembekalan micro teaching yang di selengarakan oleh pusat 

Pengembangan PPL yang dilaksanakan di jurusan masing-masing.

2) Mengikuti orientasi PPL di kampus dengan kehadiran minimal 75% dan 

mengikuti tes.

3) Mengikuti upacara penerjunan PPL di kampus.

4) Melaksanakan observasi dan orientasi di sekolah latihan

5) Melakukan pengamatan model-model pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dalam proses belajar mengajar dan mendiskusikan hasilnya dengan guru 

bersangkutan.

6) Bersama guru memahami silabus, RPP, dan kurikulum yang berlaku.

7) Mematuhi semua ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat 

praktik.
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8) Membuat refleksi diri kemudian dimasukan ke dalam laporan observasi dan 

orientasi PPL1.

9) Menysusn laporan observasi dan orientasi PPL1 secara kelompok dan meng-

upload ke Sikadu

b. Kewajiban PPL2 di sekolah/tempat latihan:

1) Berkoordinasi dengan sekolah/tempat latihan tentang pembagian tugas dan 

fungsi pengurus kelompok mahasiswa praktikan.

2) Masing-masing mahasiswa praktikan berkoordinasi dengan guru pamong 

mengenai rancangan kegiatan yang pernah disusun dalam dalam PPL1.

3) Melakukan latihan pengajar terbimbing atas bimbingan guru pamong.

4) Melaksanakan pengajaran mandiri minimal 7 kali (tidak termasuk ujian) atas 

bimbingan guru pamong.

5) Melaksanakan ujian mengajar sebanyak 1 kali tampilan yang dinilai oleh guru 

pamong dan dosen pembimbing.

6) Melaksanakan semua tugas PPL yang diberikan oleh guru pamong, kepala 

sekolah/lembaga, baik yang menyangkut pengajaran maupun non pengajaran.

7) Mematuhi semua ketentuan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat 

praktik.

8) Menjaga nama baik almamater dan korp mahasiswa PPL sebagai calon guru.

9) Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai bidang studi dan minatnya.

10) Menyusun laporan PPL2 secara individual dan meng-upload ke Sikadu
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2.1.2.Kuliah Kerja Nyata

KKN adalah suatu kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan tri 

dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan 

bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan 

pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam 

waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu.

KKN merupakan kegiatan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu 

dan berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. 

Kegiatan dan pengelolaan KKN dapat menjamin diperolehnya pengalaman belajar 

melakukan kegiatan pembangunan masyarakat secara kongrit dan bermanfaat bagi 

mahasiswa dan masyarakat dimana mereka ditempatkan.

2.1.2.1. Prinsip Pelaksanaan KKN

a. KKN dilaksanakan atas dasar tanggung jawab bersama antara Universitas 

Negeri Semarang dan Pemerintah Kota/Kabupaten atau lembaga lain sebagai 

mitra kerja.

b. KKN dilaksanakan di tengah masyarakat di luar kampus baik masyarakat 

perkotaan, masyarakat pedesaan ataupun masyarakat/komunitas lain sebagai 

mitra kerja.

c. Mahasiswa peserta KKN dibimbing oleh dosen pembimbing dan Kepala 

Desa/Lurah atau aparat yang ditugasi.
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d. Mahasiswa peserta KKN harus melaksanakan semua kegiatan mulai 

pendaftaran, pembekalan, dan laporan dan satu kesatuan yang utuh.

2.1.2.2. Visi dan Misi

Visi dan Misi KKN Unnes adalah :

Visi : Pengamalan ilmu, pengetahuan, teknologi dan sains untuk 

memberdayakan masyarakat berbasuis konservasi yang sehat, unggul, 

dan sejahtera.

Misi : Mensinergi dan memberdayakan masyarakat dengan memberikan 

bantuan pemikiran tenaga, teknik berbasis konservasi yang sehat, unggul 

dan sejahtera.

2.1.2.3. Tujuan

Pelaksanaan KKN Unnes bertujuan untuk :

1. Membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati dan 

belajar memecahkan memecahkan permasalahan masyarakat yang kompleks 

secara pragmatis dan interdisipliner.

2. Mendekati lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian 

dengan tuntutan pmberdayaan, pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

3. Membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan 

menyiapkan kader-kader pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.

4. Mengembangkan kerjasama anatardisiplin ilmu dan antar lembaga.
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2.1.3.KKN terpadu

KKN terpadu adalah program yang menitikberatkan pada peningkatan 

profesionalisme tenaga pengajar berbasis TIK melalui pemberdayaan mahasiswa 

dari beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

2.1.3.1. Tujuan 

Pelaksanaan KKN Unnes dalam pengembangan pembelajaran berbasis TIK 

bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMK agar 

dapat berjalan dengan baik dan peningkatan profesionalisme tenaga pengajar 

berbasis TIK.Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan – kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama kegiatan ini adalah :

a. Menyusun perangkat persiapan pembelajaran

b. Praktik mengajar terbimbing dan mandiri sesuai program keahlian di SMK.

c. Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi

d. Penataan sistem administrasi

e. Pembenahan media pembelajaran

f. Pembenahan dan penataan perpustakaan

g. Penataan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat

h. Pengembangan kegiatan ekstra kurikuler sekolah

i. Pendataan kebutuhan guru di SMK

j. Melakukan dokumentasi dari setiap kegiatan (100 foto digital)

2.1.3.2. Hasil yang diharapkan

Dengan program ini, hasil yang diharapkan adalah:
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a. Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar (KBM) yang lebih baik dengan 

indikasi meningkatnya persentase pencapaian target kurikulum dan persentase 

daya serap siswa.

b. Ada peningkatan pengembangan pembelajaran berbasis TIK.

c. Adanya percepatan dalam upaya pencapaian janji kinerja (profil) SMK yang 

telah di tetapkan.

d. Tersedianya konsep implementasi standar-standar pendidikan yang 

diperlukan sekolah untuk mewujudkan target yang direncanakan. 

2.1.3.3. Sasaran

Sasaran dari program bantuan KKN terpadu ini adalah SMK-SMK di 

indonesia yang masih perlu untuk didampingi dalam upaya mewujudkan 

terlaksananya 3 pilar utama pendidikan nasional yaitu peningkatan mutu 

pembelajaran, pemeratan akses, dan pencitraan publik.

2.1.3.4. Lokasi pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan KKN terpadu yang harus dilaksanakan oleh Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) dan daftar penempatan sebagaimana tertuang dalam 

lampiran 1.

2.1.3.5. Waktu pelaksanaan

Program KKN terpadu dilaksanakan selama 5 bulan terhitung mulai bulan 

september 2011 sampai dengan bulan januari 2012. Detail jadwal kegiatan yang 

akan dilaksanakan selama program adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 

4.
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2.1.3.6. Persyaratan

Untuk dapat mengikuti program KKN terpadu ini, setiap mahasiswa harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Yaitu sebagai berikut:

a. Terdaftar sebagai mahasiswa Unnes.

b. Telah menempuh minimal 110 SKS.

c. Telah lulus Microteaching

d. Telah terdaftar mata kuliah KKN

e. Program studi sesuai dengan program keahlian di SMK.

f. Sanggup ditempatkan di semua wilayah SMK mitra.

g. Sanggup menyelesaikan program KKN terpadu ini sampai selesai yang 

dibuktikan dengan surat perjanjian bermaterai.

2.1.3.7. Tugas Tim Pelaksana Program

Yang dimaksud Tim pelaksana Program KKN terpadu adalah dosen 

pembimbing dan mahasiswa dari program studi terkait yang telah memenuhi 

syarat dan lolos seleksi sebagai calon peserta program KKN terpadu ini. Tugasnya 

adalah :

a. Melaksanakan Program KKN terpadu berdasarkan program kerja yang telah 

ditetapkan.

b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dari masing-masing 

mahasiswa di setiap lokasi.

c. Membuat dan mengirim laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada 

pengelola program. Laporan terdiri dari:
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1) Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres Report), menggambarkan kemajuan 

pekerjaan yang telah ditentukan. Laporan ini menggambarkan kondisi awal 

SMK.

2) Laporan Akhir (Final Report), memuat semua hasil pelaksanaan kegiatan.

2.2. Bekal-bekal yang diberikan kepada mahasiswa

2.2.1.Mengenal Netbook

Netbook merupakan salah satu varian dari komputer jinjing yang dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan komunikasi nirkabel dan mengakses internet. Dengan 

rancangan utama untuk digunakan sebagai perangkat dalam merambah web, dan 

menulis surat elektronik, netbook sangat bergantung pada keberadaan internet 

untuk akses jarak jauh terhadap aplikasi berbasis web untuk pengguna yang tidak 

membutuhkan keberadaan komputer berspesifikasi tinggi. Netbook biasanya 

menggunakan Windows XP, Seven ataupun Linux sebagai basis sistem operasi 

daripada sistem operasi yang memakan sumber daya komputer yang lebih besar 

seperti Windows Vista. Ukuran perangkat ini berkisar 4,8 inci hingga lebih dari 

13 inci, umumnya memiliki berat antara 2 hingga 3 pon (1 kg) dan biasanya lebih 

murah daripada laptop biasa.

2.2.1.1. Komponen Luar Netbook

2.2.1.1.1. Layar Monitor

Layar merupakan komponen netbook yang berfungsi untuk menampilkan 

data, gambar, atau pekerjaan yang sedang dilakukan dengan laptop dengan 

menggunakan teknologi LCD (Liquid Crystal Displays) . Komponen ini 

merupakan salah satu komponen yang termahal karena jika layar ini retak atau 
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rusak, maka kita tidak bisa memperbaikinya, namun harus diganti dengan yang 

baru, dan itu sangat mahal. Gambar layar monitor netbook dapat dilihat dibawah 

ini :

Gambar 2.1. Layar Monitor pada Netbook

2.2.1.1.2. Keyboard

Keyboard adalah perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan 

dengan berbagai macam fungsi perintah yang selanjutnya dikirim ke perangkat 

CPU. Keyboard terdiri dari banyak tombol ketik dengan simbol masing-masing. 

Mulai dari awal ditemukannya sampai sekarang, keyboard sudah mengalami 

banyak penyesuaian. Fungsi keyboard adalah mengirimkan perintah dari tiap 

huruf maupun angka yang kita ketikkan kemudian menyampaikannya ke CPU dan 

selanjutnya perintah manual tersebut akan di rubah menjadi sinyal-sinyal digital 

sehingga dapat dimengerti oleh prosessor. Gambar keyboar pada netbook dapat 

dilihat di bawah ini :
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Gambar 2.2. Keyboard pada Netbook

2.2.1.1.3. Komponen dalam Netbook

Komponen-komponen yang ada di dalam sebuah netbook/notebook sama 

dengan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah desktop PC. Komponen 

itu terdiri dari, Mainboard/Motherboard, Processor, Internal Graphic, Memory 

Module, Harddisk, LAN Card, Wifi, dan aksesoris tambahan lain seperti 

Bluetooth, Infrared, MMC adaptor dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar 

secara utuh bagian dalam sebuah Netbook :

Gambar 2.3. Bagian dalam sebuah netbook
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1. Networking Device

Pada bagian ini terdapat 3 komponen utama, yaitu LAN Card, Wireless Card, 

Chipset VGA. Nampak pada bagian luar adalah Wireless Card (wifi 802.11b/g), 

dan LAN Card serta VGA berada dibagian dalamnya (posisinya tertutup oleh 

Wireless Card). 

2. MMC Adaptor

Bagian ini untuk adaptor berbagai jenis kartu memori seperti MMC, SD Card, 

memory M2, miniSD, ProDuo Stick. Jadi adaptor ini dapat Anda gunakan untuk 

memasukkan memory card untuk transfer data, baik memory HP atau gadget 

lainnya.

3. Speaker

Bagian ini untuk keperluan Audio Anda. Speaker seadanya dengan suara 

yang keras seperti suara loudspeakernya handphone. Terdapat 2 buah speaker, di 

pojok kiri dan pojok kanan.

4. Harddisk

Bagian ini adalah harddisk tempat Anda menyimpan data. Harddisk ini 

memiliki kapasitas 160 GB – 500 GB. Jenis harddisknya sama dengan harddisk 

pada laptop dan harddisk portable. Bagian ini dapat Anda upgrade dengan 

mengganti harddisk tersebut dengan ukuran yang lebih besar. Harddisk merek 

Seagate dengan putaran 5400rpm.

5. Baterai CMOS dan BIOS

Baterai CMOS (disebut juga CMOS RAM atau hanya CMOS) adalah sebuah 

baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. 
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Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam, serta 

menyimpan setting BIOS, dan umumnya memakai baterai kancing (Baterai bulat 

yang pipih, diameter dan ketebalannya bervariasi).

6. Baterai Konektor

Bagian ini adalah konektor power untuk mendapatkan aliran listrik dari 

baterai. Tanpa baterai Anda masih bisa menggunakan adapator dari listrik secara 

langsung.

7. Integrated Memory Module

Bagian ini adalah module memory DDR2 yang terintegrasi didalam 

mainboard. Jadi memory sebesar 1 GB dengan jenis DDR2 PC 5300 sudah 

tertanam langsung pada mainboard, bukan berupa kepingan memory yang selama 

ini kita kenal.

8. Slot Memory

Bagian ini merupakan sebuah slot memory dan digunakan untuk 

menambahkan (upgrade) sebuah modul memory DDR2. Untuk netbook jenis ini 

besar memory maksimal yang dapat ditanamkan adalah 2 GB. Jadi Anda bisa 

mengupgrade dan menambahkan satu buah keping memory laptop (SODIMM) 

sebesar 1 GB, sehingga total menjadi 2GB.

9. Processor

Bagian ini adalah tempat bernaungnya processor Intel Atom. Ternyata 

processor Intel Atom ini tanpa tempat dudukan (slot processor), jadi processor 

langsung tertanam pada mainboard. Berbeda dengan laptop yang dulu saya 

bongkar, processor Intel Core Duo masih dapat dilepas karena memang ada 
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dudukan processornya. Bagian yang berwarna perak dan menutupi processor 

adalah heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan processor (bagian ini tidak 

bisa saya lepas karena sudah paten).

10. Chipset Intel GMA 945

Bagian ini adalah chipset mainboard intel GMA 945 Express Chipset. Otak 

dari mainboard yang mengendalikan semua kerja mainboard. Terdapat 2 buah 

chipset, Northbridge dan Southbridge. Keterangan ini untuk nomor 10 dan 13.

11. Display & Power Connector

Bagian ini merupakan konektor untuk menghubungkan mainboard dan layar 

LCD netbook. Pada bagian ini juga terdapat konektor power adaptor.

12. Kipas Pendingin (FAN Cooling)

Bagian ini adalah kipas pendingin yang berfungsi untuk membuang panas di 

dalam netbook menuju keluar. Kipas pendingin ini letaknya bukan diatas 

processor, karena fungsinya hanya untuk membuang panas, dan pendingin 

processor hanya mengandalkan heatsink yang berwarna perak. Gambar kipas 

pendingin (FAN Cooling) dapat dilihat di bawah ini: 

Gambar 2.3. Kipas Pendingin (FAN Cooling)
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2.2.2.Penggunaan LCD Proyektor

LCD Proyektor dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan in-focus, yang 

sebenarnya istilah itu salah karena infocus adalah salah satu merek dagang dari 

produk lcd proyektor. Digunakan sebagai perangkat keras ( hardwrae ) yang sama 

fungsinya dengan monitor, jadi termasuk perangkat keluaran ( Input Devive ), 

memproyeksikan gambar di monitor ke dinding atau layar (screen) sehingga 

ukurannya menjadi lebih besar. Semakin jauh jarak layar dengan LCD proyektor 

akan semakin besar gambar yang dihasilkan. Sangat sesuai digunakan untuk 

presentasi, seminar, pembelajaran di sekolah/kampus, bahkan bisa digunakan 

untuk menonton film dan sebagainya. Gambar LCD proyektor dapat dilihat di 

bawah ini :

Gambar 2.4. LCD Proyektor

Petunjuk Pengoperasian secara umum :

1. Hubungkan proyektor dengan listrik mengunakan kabel power, apabila lampu 

indikator power menyala orange, berarti proyektor siap dipakai

2. Buka tutup lensa

3. Tekan tombol power sekitar 2 detik (di panel proyektor atau remote), tunggu 

sampai indikator berwarna hijau dan display tampil penuh selama 10 - 30 detik
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4. Nyalakan semua peralatan yang menjadi input (CPU, Notebook, video player 

dll) Tekan source (input) untuk memilih input yang akan didisplaykan atau 

automaticsource dalam kondisi "On", silahkan menunggu 5 - 10 detik untuk 

pencarian input terdekat.

5. Port LCD dihubungkan ke PC atau notebook melalui kabel USB , begitu juga 

kabel VGA dan kabel audio, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini :

Gambar 2.5. Menghubungkan LCD proyektor dengan PC atau Notebook

2.2.3.Dasar pembuatan Web

Di dalam desain web, tidak akan bisa lepas dengan yang namanya HTML 

(Hypertext Markup Language). HTML adalah bahasa standar yang digunakan 

untuk menyusun/membangun suatu halaman web. Meskipun telah muncul 

software-software yang dapat digunakan untuk membangun suatu halaman web 

tanpa susah-susah memperhatikan struktur HTML-nya, tidak ada salahnya kalau 

HTML itu sendiri dipelajari. Manfaat yang diperoleh apabila mempelajari HTML 

selain mampu membangun halaman web, juga dapat dikembangkan untuk 
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pemrograman web. Pemrograman web akan selalu terkait dengan HTML tersebut. 

Pemrograman web biasanya dikembangkan untuk membangun web yang dinamis. 

Setiap homepage yang dikunjungi, pasti bisa dijumpai HTML-nya yang 

selanjutnya disebut SOURCE.

1. Struktur HTML

Bahasa HTML (tag) dapat ditulis/dibuat melalui berbagai macam word editor, 

misalnya Notepad, Wordpad, PHP Designer 2005, dll. Tag-tag tersebut dapat 

dituliskan dengan huruf besar ataupun huruf kecil. Setelah tag HTML ditulis 

dengan menggunakan Notepad atau word editor yang lain, simpanlah file tersebut 

dengan format file nama_file.htm atau nama_file.html

Sebagai contoh, file HTML tersebut disimpan dengan nama index.htm atau 

index.html Adapun struktur HTML adalah sbb:

<HTML>

<HEAD>

<META>

<TITLE> … </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

…

</BODY>

</HTML>

Keterangan:
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a. Tag HTML secara default dimulai dari <HTML> dan diakhiri dengan 

</HTML>.

b. Tag <HEAD> … </HEAD> merupakan tag kepala sebelum badan. Tag 

kepala ini

c. akan terlebih dulu dieksekusi sebelum tag badan. Di dalam tag ini berisi tag

d. <META> dan <TITLE>. Tag <META> merupakan informasi atau header 

suatu

e. dokumen HTML. Atribut yang dimiliki oleh tag ini antara lain:

f. HTTP_EQUIV, atribut ini berfungsi untuk menampilkan dokumen HTML 

secara

g. otomatis dalam jangka waktu tertentu.

h. CONTENT, atribut ini berisi informasi tentang isi document HTML yang 

akan

i. dipanggil.

j. NAME, atribut ini merupakan identifikasi dari meta itu sendiri.

k. Tag <META> dalam suatu document HTML boleh ada maupun tidak.

l. Sedangkan tag <TITLE> … </TITLE> adalah tag judul. Sebaiknya setiap 

halaman

m. web memiliki judul, dan judul tersebut dituliskan di dalam <TITLE> … 

</TITLE>.

n. Judul ini akan muncul dalam titlebar dari browser.

o. Sedangkan tag <BODY> … </BODY> adalah tag berisi content dari suatu 

halaman web.
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Setelah tag tersebut di atas ditulis, simpan dalam format .htm atau .html (misal

index.htm) akan tetapi terlebih dahulu ubah Save as type ke dalam All Files. 

Kemudian tentukan letak direktori mana file tersebut akan disimpan, selanjutnya 

klik

Save. Selanjutnya document HTML tersebut dipanggil dengan browser untuk 

melihat

hasilnya. 

Dari tampilan pada browser di atas, dapat terlihat bahwa apa yang ditulis pada 

<TITLE> … </TITLE> akan muncul pada titlebar browser dan apa yang ditulis 

pada

<BODY> … </BODY> akan muncul pada halaman web. Untuk selanjutnya, kita 

hanya akan memperhatikan tag-tag yang ada di dalam <BODY> … </BODY> 

karena bentuk tampilan/desain web tergantung pada tag yang ditulis di dalam 

<BODY> … </BODY>.

2. Penyunting Text

Berikut ini berbagai macam tag yang dapat digunakan untuk penyuntingan teks :

a. Heading

b. Garis horizontal

c. Teks miring

d. Teks tebal

e. Teks dengan garis bawah

f. Center

g. Paragraf

h. Alignment (Rata kiri, tengah, 

kanan, justifikasi)

i. Jenis huruf

j. Superscripts

k. Subscripts

l. List/daftar
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Penjelasannya :

a. Heading

Fungsi : untuk membuat/memilih ukuran teks, umumnya untuk judul karena

ukurannya yang besar.

Sintaks :

<H1> … </H1>,

<H2> … </H2>,

<H3> … </H3>, s/d

<H6> … </H6>

Ket : Semakin besar angka 1 s/d 6 maka semakin kecil ukuran hurufnya.

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan Heading</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Teks ini ditulis dengan H1</H1>

<H2>Teks ini ditulis dengan H2</H2>

</BODY>

</HTML>

Coba hasilnya Anda lihat di browser, selanjutnya bandingkan apabila digunakan

<H3>…</H3>, <H4>…</H4>, dst.

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


28

b. Garis horizontal

Fungsi : membuat garis horizontal penuh pada layar/halaman web

Sintaks : <HR>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Garis Horizontal</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Di bawah tulisan ini ada garis horizontal</H1>

<HR>

</BODY>

</HTML>

Ket : Penulisan <HR> bisa terletak dibawah suatu teks atau di sampingnya.

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan Heading</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Di bawah tulisan ini ada garis horizontal</H1><HR>

</BODY>

</HTML>
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Coba Anda bandingkan apakah kedua contoh di atas ada bedanya?

c. Teks miring (Italic)

Sintaks : <I> … </I>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan italic</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><I>Teks ini ditulis dengan H1 dan miring</I></H1>

</BODY>

</HTML>

d. Teks tebal (bold)

Sintaks : <B> … </B>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan bold</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><B>Teks ini ditulis dengan H1 dan bold</B></H1>

</BODY>

</HTML>
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Apabila diinginkan suatu teks miring dan tebal, perhatikan penulisan berikut ini.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan italic dan bold</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><I><B>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan tebal

</B></I></H1>

</BODY>

</HTML>

Penulisan <I>, <B> dan </I>, </B> bisa dibolak-balik, misalnya

<I><B>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan tebal </B></I>

atau

<B><I>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan tebal </I></B>

atau

<I><B>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan tebal </I></B>

atau

<B><I>Teks ini ditulis dengan H1, miring dan tebal </B></I>

e. Teks dengan garis bawah (underlined)

Sintaks : <U> … </U>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>
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<TITLE>Penyuntingan teks dengan underline</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><U>Teks ini ditulis dengan H1 dan bergaris bawah</U></H1>

</BODY>

</HTML>

Apabila suatu teks dengan gabungan sifat bold, italic, dan underlined maka

penulisannya

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Penyuntingan teks dengan bold, italic, dan bergaris bawah

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1><I><B><U>Teks ini ditulis dengan H1, bold, italic dan miring

</U></B></I></H1>

</BODY>

</HTML>

f. Center

Fungsi : membuat teks (tunggal) berada di tengah halaman

Sintaks : <center> … </center>

Contoh :

<HTML>
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<HEAD>

<TITLE>Teks Center</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<CENTER>Tulisan ini berada di tengah</CENTER>

</BODY>

</HTML>

g. Paragraf

Fungsi : untuk memisahkan paragraf yang satu dengan yang lain

Sintaks : <P> … </P>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Paragraf</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Contoh paragraf</H1><HR>

<P>Di dalam desain web, tidak akan bisa lepas dengan yang namanya

HTML (Hypertext Markup Language). HTML adalah bahasa standar yang

digunakan untuk menyusun/membangun suatu halaman web.</P>

<P> Meskipun telah muncul software-software yang dapat digunakan untuk

membangun suatu halaman web tanpa susah-susah memperhatikan struktur

HTML-nya, tidak ada salahnya kalau HTML itu sendiri dipelajari.</P>
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</BODY>

</HTML>

h. Alignment

Fungsi : untuk mengatur format tampilan teks/paragraf apakah rata kiri,

kanan, kiri dan kanan, atau tengah,

Sintaks :

<P ALIGN=right>…</P> untuk rata kanan

<P ALIGN=left>…</P> untuk rata kiri

<P ALIGN=center>…</P> untuk rata tengah

<P ALIGN=justify>…</P> untuk rata kiri dan kanan

atau

<H? ALIGN=right>…</H?>

<H? ALIGN=left>…</H?>

<H? ALIGN=center>…</H?>

<H? ALIGN=justify>…</H?>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Alignment Paragraf</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1 ALIGN=right>Contoh paragraf</H1><HR>

<P ALIGN=justify>Di dalam desain web, tidak akan bisa lepas dengan yang
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namanya HTML (Hypertext Markup Language). HTML adalah bahasa

standar yang digunakan untuk menyusun/membangun suatu halaman

web.</P>

<P ALIGN=justify> Meskipun telah muncul software-software yang dapat

digunakan untuk membangun suatu halaman web tanpa susah-susah

memperhatikan struktur HTML-nya, tidak ada salahnya kalau HTML itu

sendiri dipelajari.</P>

</BODY>

</HTML>

i. Jenis dan ukuran huruf

Fungsi : Untuk mengubah jenis huruf dan ukuran huruf

Sintaks : <FONT FACE=”jenis_huruf” SIZE=”ukuran_huruf”> ... </FONT>

*)

Jenis_huruf : Times new roman, arial, verdana, dll

Ukuran_huruf : 1, 2, 3, 4, ...

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Jenis dan Ukuran Fontasi</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<FONT FACE=”Verdana” SIZE=”1”> Teks ini ditulis dengan jenis huruf

Verdana dan ukuran 1 pt </FONT><BR><BR>
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<FONT FACE=”Arial” SIZE=”3”> Teks ini ditulis dengan jenis huruf Arial dan

ukuran 3 pt </FONT>

</BODY>

</HTML>

j. Superscripts

Fungsi : membuat teks naik (indeks atas)

Sintaks : <SUP> ... </SUP>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Superscripts</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Persamaan x<SUP>2</SUP>+2x-4=0 adalah salah satu bentuk

persamaan kuadrat

</BODY>

</HTML>

k. Subscripts

Fungsi : membuat teks turun (indeks bawah)

Sintaks : <SUB> ... </SUB>

Contoh :

<HTML>

<HEAD>
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<TITLE>Subscripts</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Rumus kimia asam sulfat adalah H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>

</BODY>

</HTML>

l. List/daftar

Fungsi : membuat daftar/list

Sintaks :

Untuk daftar yang memperhatikan urutan (Ordered List)

<OL>

<LI> item 1 </LI>

<LI> item 2 </LI>

<LI> item 3 </LI>

<LI> item 4 </LI>

</OL>

Untuk daftar yang tidak memperhatikan urutan (Unordered List)

<UL>

<LI> item 1 </LI>

<LI> item 2 </LI>

<LI> item 3 </LI>

<LI> item 4 </LI>

</UL>
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Contoh :

<HTML>

<HEAD><TITLE>Daftar/List</TITLE></HEAD>

<BODY>

Contoh list yang urut: <BR>

<OL>

<LI>Item 1 </LI>

<LI>Item 2 </LI>

<LI>Item 3 </LI>

<LI>Item 4 </LI>

</OL>

<BR><BR>

Contoh list yang tak urut: <BR>

<UL>

<LI>Item 1 </LI>

<LI>Item 2 </LI>

<LI>Item 3 </LI>

<LI>Item 4 </LI>

</UL>

</BODY>

</HTML>
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3. Membuat Tabel

Di dalam sebuah tabel, terdapat elemen-elemen yang terdiri dari baris dan 

kolom. Jadi ketika anda ingin membuat tabel, tentukan dulu jumlah baris dan 

kolomnya.

Berikut contoh tag HTML apabila diinginkan membuat tabel dengan 2 baris dan 1

kolom.

<TABLE>

<TR><TD>Baris ke-1</TD></TR>

<TR><TD>Baris ke-2</TD></TR>

</TABLE>

Perhatikan contoh di atas, setiap kali baris baru ditandai dengan <TR>…</TR>. 

Di

dalam <TR>…</TR> terdapat <TD>…</TD> yang menandai adanya kolom.

Seandainya dalam 1 baris terdapat 2 kolom berarti tag HTMLnya menjadi

<TR><TD>Kolom ke-1</TD><TD>Kolom ke-2</TD></TR>

Berarti apabila diinginkan tabel dengan 3 baris dan 2 kolom, tag HTML nya 

adalah

<TABLE>

<TR><TD>Baris I, Kolom I</TD><TD>Baris I, Kolom II</TD></TR>

<TR><TD>Baris II, Kolom I</TD><TD>Baris II, Kolom II</TD></TR>

<TR><TD>Baris III, Kolom I</TD><TD>Baris III, Kolom II</TD></TR>

</TABLE>
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Apabila tag tersebut disisipkan dalam <BODY>…</BODY> maka akan 

tampil tabel pada halaman web, tapi tanpa garis tepi/border. Untuk menampilkan 

bordernya, sisipkan 'BORDER = ukuran' pada <TABLE>, dengan ukuran = 0, 1, 

2, …

Apabila ukuran = 0, maka tanpa border. Dan semakin besar nilai ukuran maka

semakin tebal bordernya.

Contoh:

<TABLE BORDER=1>

<TR><TD>Baris I, Kolom I</TD><TD>Baris I, Kolom II</TD></TR>

<TR><TD>Baris II, Kolom I</TD><TD>Baris II, Kolom II</TD></TR>

<TR><TD>Baris III, Kolom I</TD><TD>Baris III, Kolom II</TD></TR>

</TABLE>

Berikut ini beberapa atribut yang bisa disisipkan pada <TABLE>

Atribut Fungsi
WIDTH = panjang Mengatur lebar tabel
BGCOLOR = warna Memberi efek warna latar pada 

tabel

ALIGN = [left | center | right] Perataan tabel
BACKGROUND = url Memberi efek backgroud 

menggunakan gambar

Tabel 2.1. Atribut yang disisipkan pada <TABLE>

NB:

1) Untuk nilai variabel 'panjang' di atas, dapat berupa % artinya apabila 

dituliskan <TABLE WIDTH=100%> maka lebar tabel adalah sepanjang 

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


40

(horizontal) halaman web. Berarti apabila diinginkan lebar tabelnya separo 

halaman web, diberi nilai 50% dst.

2) Selain % dapat pula bernilai sejumlah pixelnya. Untuk sepanjang (horizontal) 

halaman web, jumlah pixelnya adalah 800. Dengan perbandingan tersebut, 

Anda diharapkan bisa membuat perbandingan sendiri jumlah pixel untuk 

menentukan lebar tabel.

3) ALIGN digunakan untuk meletakkan tabel apakah di tengah, di kiri atau di 

kanan.

4) Untuk nilai variabel 'warna' adalah sama seperti yang digunakan pada atribut 

COLOR pada <FONT>.

4. Link

Link adalah suatu metode dalam perancangan website untuk menghu-

bungkan file yang satu dengan file yang lain, atau menghubungkan halaman 

dengan gambar yang berada pada lokasi yang berbeda.

Sintaks :

<A HREF="lokasi halaman atau URL" TARGET=_BLANK>Nama Link</A>

Contoh:

<A HREF="index2.htm">Klik di sini</A>

Contoh di atas adalah membuat link ke halaman index2.htm. Artinya ketika 

diklik "Klik di sini" selanjutnya akan tampil isi dari halaman index2.htm (berada 

dalam 1 direktori yang sama dengan file yang berisi link tersebut).

<A HREF="http://www.yahoo.com" TARGET=_BLANK>www.yahoo.com</A>

Contoh di atas adalah untuk membuat link ke situs yahoo.com
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5. Menampilkan Gambar

Untuk memasukkan/insert gambar ke dalam halaman web digunakan sintaks 

<IMG SRC="lokasi gambar">

Keterangan:

"lokasi gambar" berisi letak file gambar, bisa berupa direktori maupun URL dan 

nama filenya.

Contoh :

<IMG SRC="gambar1.jpg">

Tag HTML di atas adalah untuk menyisipkan gambar dengan nama file 

gambar1.jpg ke dalam halaman web. Adapun file gambar1.jpg berada dalam 1 

direktori yang sama

dengan halaman yang ada tag tersebut.

<IMG SRC="http://myweb.com/image/gambar2.gif">

Tag HTML di atas untuk menyisipkan file gambar dengan letaknya seperti yang 

ditulis dalam URL. Berikut beberapa atribut yang dapat disisipkan pada <IMG>

Atribut Fungsi
BORDER = ukuran Memberi border/garis tepi gambar
WIDTH = ukuran Menyatakan ukuran lebar gambar
HEIGHT = ukuran Menyatakan ukuran tinggi gambar
ALIGN = [left | center | right] Mengatur letak gambar

Tabel 2.2. Atribut yang dapat disisipkan pada <IMG>

NB:

Nilai 'ukuran' pada BORDER = 0, 1, 2, …

Apabila BORDER = 0 maka border tidak muncul. Nilai 'ukuran' pada WIDTH 

dan HEIGHT adalah ukuran pixel
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Contoh

<IMG SRC="gambar2.gif" BORDER=1 WIDTH=200 HEIGHT=100 

ALIGN=LEFT>

Tag di atas untuk menyisipkan gambar dengan nama file gambar gambar2.gif, 

diberi border, lebar dan tinggi adalah 200 dan 100 pixel, serta letak gambar berada 

di sebelah kiri halaman.

2.3. Pembelajaran Berbasis TIK

Pendidikan tidak berjalan dalam ruang hampa. Maksudnya terdapat saling 

pengaruh antara pendidikan dengan perkembangan sosial-budaya, termasuk ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang terjadi di lingkungannya. Sistem pendidikan 

dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat, sebalik-nya pendidikan 

juga mempengaruhi dan bahkan diharapkan dapat mengarahkan perubahan yang 

terjadi ke arah yang positif. Salah satu perubahan besar yang terjadi dalam 

beberapa dasa warsa terakhir ini, adalah kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK), yang didukung oleh penggunaan komputer. Dengan kemajuan 

TIK, maka terjadilah era globalisasi yang merambah aspek sosial budaya, politik, 

ekonomi, termasuk pendidikan. Masuknya TIK telah mengubah pola-pola 

komunikasi dan distribusi informasi tanpa batas wilayah, negara atau waktu.

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, TIK khususnya internet dapat 

dimanfaatkan oleh guru maupun siswa, antara lain: dalam pencarian informasi 

atau bahan pelajaran, mendekatkan jarak ruang dan waktu dalam interaksi guru-

murid, efisiensi pembelajaran serta penyimpanan berbagai data dan informasi 

yang diperlukan. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran tentu tergantung pada 
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kemampuan dan kreativitas guru dalam mengoperasikan. TIK bukan hanya 

komputer dan internetnya, TIK juga melingkupi media informasi seperti radio dan 

televisi serta media komunikasi seperti telepon maupun telepon seluler dengan 

SMS, MMS, Music Player, Video Player, Kamera Foto Digital, dan Kamera 

Video Digital-nya serta e-Book Reader-nya. Jadi banyak media alternatif yang 

dapat dipilih oleh pengajar untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan berkesan. TIK yang termanfaatkan dengan baik dan tepat di 

dalam pendidikan akan: memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi, 

meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan kualitas mengajar, memfasilitasi 

pembentukan keterampilan, mendorong belajar sepanjang hayat berkelanjutan, 

meningkatkan perencanaan kebijakan dan manajemen, serta mengurangi 

kesenjangan digital. Pemanfaatan TIK  Menurut pemanfaatannya, TIK di dalam 

pendidikan dapat dikategorisasikan menjadi 4 kelompok manfaat. Pertama, TIK 

sebagai Gudang Ilmu Pengetahuan, di kelompok ini TIK dimanfaatkan sebagai 

sebagai Referensi Ilmu Pengetahuan Terkini, Manajemen Pengetahuan, Jaringan 

Pakar Beragam Bidang Ilmu, Jaringan Antar Institusi Pendidikan, Pusat 

Pengembangan Materi Ajar, Wahana Pengembangan Kurikulum, dan Komunitas 

Perbandingan Standar Kompetensi.

Kedua, TIK sebagai Alat bantu Pembelajaran, di dalam kelompok ini 

sekurang-kurangnya ada 3 fungsi TIK yang dapat dimanfaatkan sehari-hari di 

dalam proses belajar-mengajar, yaitu (1) TIK sebagai alat bantu guru yang 

meliputi: Animasi Peristiwa, Alat Uji Siswa, Sumber Referensi Ajar, Evaluasi 

Kinerja Siswa, Simulasi Kasus, Alat Peraga Visual, dan Media Komunikasi Antar 
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Guru. Kemudian (2) TIK sebagai Alat Bantu Interaksi Guru-Siswa yang meliputi: 

Komunikasi Guru-Siswa, Kolaborasi Kelompok Studi, dan Manajemen Kelas 

Terpadu. Sedangkan (3) TIK sebagai Alat Bantu Siswa meliputi: Buku Interaktif , 

Belajar Mandiri, Latihan Soal, Media Illustrasi, Simulasi Pelajaran, Alat Karya 

Siswa, dan media Komunikasi Antar Siswa. 

Ketiga, TIK sebagai Fasilitas Pembelajaran, di dalam kelompok ini TIK dapat 

dimanfaatkan sebagai: Perpustakaan Elektronik, Kelas Virtual, Aplikasi 

Multimedia, Kelas Teater Multimedia, Kelas Jarak Jauh, Papan Elektronik 

Sekolah, Alat Ajar Multi-Intelejensia, Pojok Internet, dan Komunikasi Kolaborasi 

Kooperasi (Intranet Sekolah). dan Keempat, TIK sebagai Infrastruktur 

Pembelajaran, di dalam kelompok ini TIK kita temukan dukungan teknis dan 

aplikatif untuk pembelajaran baik dalam skala menengah maupun luas yang 

meliputi: Ragam Teknologi Kanal Distribusi, Ragam Aplikasi dan Perangkat 

Lunak, Bahasa Pemrograman, Sistem Basis Data, Komputer Personal, Alat-Alat 

Digital, Sistem Operasi, Sistem Jaringan dan Komunikasi Data, dan Infrastruktur 

Teknologi Informasi (Media Transmisi). Berangkat dari optimalisasi pemanfaatan 

TIK untuk pembelajaran tersebut kita berharap hal ini akan memberi sumbangsih 

besar dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia yang cerdas dan kompetitif 

melalui pembangunan masyarakat berpengetahuan (knowledge-based society). 

Masyarakat yang tangguh karena memiliki kecakapan: (1) ICT and media literacy 

skills, (2) critical thinking skills, (3) problem-solving skills, (4) effective 

communication skills, dan (5) collaborative skills yang diperlukan untuk 

mengatasi setiap permasalahan dan tantangan hidupnya.
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2.3.1. Peran Guru & Siswa 

Di dalam proses belajar-mengajar tentunya ada subjek dan objek yang 

berperan secara aktif, dinamik dan interaktif di dalam ruang belajar, baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Guru & Siswa sama-sama dituntut untuk membuat 

suasana belajar dan proses transfer of knowledge–nya berjalan menyenangkan 

serta tidak membosankan. Oleh karena itu penataan peran Guru & Siswa di dalam 

kelas yang mengintegrasikan TIK di dalam pembelajaran perlu dipahami dan 

dimainkan dengan sebaik-baiknya. 

Kini di era pendidikan berbasis TIK, peran Guru tidak hanya sebagai pengajar 

semata namun sekaligus menjadi fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, 

pengarah dan teman belajar bagi Siswa. Karenanya Guru dapat memberikan 

pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk mengalami peristiwa 

belajar. Dengan peran Guru sebagaimana dimaksud, maka peran Siswa pun 

mengalami perubahan, dari partisipan pasif menjadi partisipan aktif yang banyak 

menghasilkan dan berbagi (sharing) pengetahuan/ keterampilan serta 

berpartisipasi sebanyak mungkin sebagaimana layaknya seorang ahli. Disisi lain 

Siswa juga dapat belajar secara individu, sebagaimana halnya juga kolaboratif 

dengan siswa lain.  Untuk mendukung proses integrasi TIK di dalam 

pembelajaran, maka Manajemen Sekolah, Guru dan Siswa harus memahami 9 

(sembilan) prinsip integrasi TIK dalam pembelajaran yang terdiri atas prinsip-

prinsip: 

a. Aktif: memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar 

yang menarik dan bermakna. 
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b. Konstruktif: memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru 

kedalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami 

makna atau keinginan tahuan dan keraguan yang selama ini ada dalam 

benaknya.

c. Kolaboratif: memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas 

yang saling bekerjasama, berbagi ide, saran atau pengalaman, menasehati dan 

memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. 

d. Antusiastik: memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

e. Dialogis: memungkinkan proses belajar secara inherent merupakan suatu 

proses sosial dan dialogis dimana siswa memperoleh keuntungan dari proses 

komunikasi tersebut baik di dalam maupun luar sekolah. 

f. Kontekstual: memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar 

yang bermakna (real-world) melalui pendekatan ”problem-based atau case-

based learning”

g. Reflektif: memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari 

serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses 

belajar itu sendiri. (Jonassen (1995), dikutip oleh Norton et al (2001)).

h. Multisensory: memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk 

berbagai modalitas belajar (multisensory), baik audio, visual, maupun 

kinestetik (dePorter et al, 2000). 

i. High order thinking skills training: memungkinkan untuk melatih 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (seperti problem solving, pengambilan 
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keputusan, dll.) serta secara tidak langsung juga meningkatkan ”ICT & media 

literacy” (Fryer, 2001).

2.4. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini diperlukan kerangka berpikir yang sistematis dan terarah 

sehingga dapat terencana dengan baik. Adapun kerangka berpikir yang akan 

dilaksanakan pada penelitian ini adalah :

Pembekalan Mahasiswa KKN Terpadu

Harapan KKN terpadu

Kegiatan KKN Terpadu

Kontribusi Mahasiswa KKN Terpadu

Membuat Instrumen

Mengujicoba Instrumen

Evaluasi

Hasil
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan oleh 

peneliti didalam melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengambil data dan 

kenyataan yang terdapat di lapangan. Hasil dari penelitian ini mendapat suatu 

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di muka publik.

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll (Lexy J. 

Moleong 2005:6). Fungsi dari penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah 

untuk keperluan evaluasi yaitu untuk menilai suatu program yang sedang atau 

sudah dilakukan.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas ; objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarikkesimpulannya (Sugiyono 2002:55). Dari 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan 

subjek/objek yang diteliti dengan sifat yang relatif sama.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Mahasiswa 

Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2008 yang mengikuti kegiatan KKN 
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terpadu, keseluruhan mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro (PTE) yang telah 

melaksanakan KKN terpadu yaitu sebanyak 33 orang.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 131). Menurut Sutrisno Hadi (1998: 221), sampel adalah 

sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Dalam 

penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 30 orang mahasiswa dari 33 

mahasiswa prodi pendidikan teknik elektro fakultas teknik UNNES  angkatan 

2008 yang mengikuti kegiatan KKN terpadu. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:222) dijelaskan bahwa teknik 

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk memperoleh 

data-data yang diingikan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai dari langkah 

pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data yang salah akan 

menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Agar 

terhindar dari kesalahan ini, peneliti berupaya supaya mengkaji secara mendalam 

terhadap berbagai persoalan yang berkaitan erat dengan metode pengumpulan 

data. Pemilihan metode penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : 

objek penelitian, tujuan penelitian, sampel penelitian, lokasi sumber data, waktu 

dan dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti dan teknik analisa data yang 

digunakan.

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


57

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara dan dokumentasi.

3.3.1 Metode Wawancara

Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang 

peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan 

atau perspektif (inner perspectives) seseorang terhadap isu, tema atau topik 

tertentu. Dawson (2009: 27) mendefinisikan wawancara atau interviu sebagai 

“an attempt to achieve a holistic understanding of the interviewees, point of view 

or situation”. Misalnya, seorang peneliti pendidikan ingin mengevaluasi tujuan 

sebuah program pendidikan khusus anak berbakat bermaksud menggali 

pandangan peserta program, staf pendukung, dan orang-orang lain yang terlibat 

dalam program, seperti apa sebaiknya program dilakukan, apa saja pengalaman 

peserta program, pikiran-pikiran apa saja yang bisa diusulkan untuk 

mengembangkan program, yang  meliputi pelaksanaan, proses, dan hasil atau 

outcome program, apa saja harapan mereka, serta perubahan apa yang terjadi 

pada peserta setelah mengikuti program. Untuk dapat menggali semua informasi 

seperti itu tidak bisa dilakukan melalui observasi atau diskusi, tetapi wawancara.

Tabel 3.1 Kisi – Kisi Pedoman Wawancara
No Variabel Indikator Butir Soal

1 Pembelajaran 
Berbasis Internet

Memberi tugas berstruktur dan tidak 
berstruktur 

1
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Memberi tugas non test 2

Memberi tugas mencari sumber belajar 3

Mengajar pembuatan dan pemanfaatan 
Email

4

Mengajar pembuatan dan pemanfaatan 
blog/web 

5

Mengirim tugas lewat Email 6

Melakukan interaksi dengan peserta didik 
di dunia maya

7

Meng-upload file ke internet 8

2 Media Belajar 
Berbasis TIK

Menggunakan komputer 9

Menggunakan LCD proyektor 10

Menggunakan alat bantu yang berbentuk 
gambar, animasi, video, audio, dan 
program simulasi

11

Menggunakan penyimpanan portabel 
seperti USB Drive dan hardisk eksternal

12

Menggunakan softwere seperti MS 
Office, MS Paint, Corel Draw, dan 
MATLAB

13

Menggunakan Wifi 14

Menggunakan E-Book 15

Sebagai sebuah metode, wawancara dianggap sangat handal untuk menggali 

data kualitatif, berupa pandangan, minat, persepsi, dan pengalaman seseorang 

terhadap masalah yang diteliti.
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3.3.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data 

mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen,  agenda dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami 

bahwa metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain 

sebagainya. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan akhir 

KKN terpadu dari mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro.

3.4  Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data. 

Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada kontribusi Mahasiswa 

Pendidikan Teknik elektro.

Sedangkan untuk menganalisa data menggunakan Model Analisis Interaktif 

Miles & Huberman. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan 

analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali 

dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah 

dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis 

mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan 

Huberman (1984: 23). Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

empat tahap, yaitu:

3.4.1 Pengumpulan Data  
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Data yang diperoleh dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua 

bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, 

catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh 

peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena 

yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, 

pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan 

bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

3.4.2 Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data 

yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk 

memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan 

menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses 

reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan 

permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak 

berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data 

digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 

membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga 

memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3.4.3 Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik 

dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga 
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dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak 

kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik 

atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan 

demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam

kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data 

yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi 

peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang 

memihak, tersekat-sekat daan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari 

sebagai bagian dalam analisis data.

3.4.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung 

seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka 

selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap 

maka diambil kesimpulan akhir.

Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang 

terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal 

yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-

mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya 

data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan 

diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan–kesimpulan itu 

harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.
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Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi 

rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat 

ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan 

sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk 

timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pelaksanaan KKN terpadu di ikuti oleh 32 mahasiswa Pendidikan Teknik 

Elektro, penelitian dilakukan kepada 30 mahasiswa dan telah menjawab 

pertanyaan wawancara dengan baik dan benar. Hasil analisis wawancara

ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil Data Keaktifan Mahasiswa dalam pengembangan 
Pembelajaran berbasis TIK

No Variabel Indikator

Kategori

Tidak 

Aktif
Aktif

1 Pembelajaran 

Berbasis Internet

Memberi tugas berstruktur dan tidak 

berstruktur 
60,0% 40,0%

Melakukan diskusi interaktif 43,3% 56,7%

Memberi tugas mencari sumber belajar 26,7% 73,3%

Mengajar pembuatan dan pemanfaatan 

Email
36,7% 63,3%

Mengajar pembuatan dan pemanfaatan 

blog/web 
50,0% 50,0%

Mengirim tugas lewat Email 46,7% 53,3%

Melakukan interaksi dengan peserta 

didik di dunia maya
56,7% 43,3%

Meng-upload file ke internet 43,4% 56,7%

Jumlah 363,4% 436,7%

Rata-rata Persentase 45% 55%
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2 Media Belajar 

Berbasis TIK
Menggunakan komputer 10,0% 90,0%

Menggunakan LCD proyektor 13,3% 86,7%

Menggunakan alat bantu yang 

berbentuk gambar, animasi, video, 

audio, dan program simulasi

16,7% 83,7%

Menggunakan penyimpanan portabel 

seperti USB Drive dan hardisk 

eksternal

16,7% 83,3%

Menggunakan softwere seperti MS 

Office, MS Paint, Corel Draw, dan 

MATLAB

13,3% 86,7%

Menggunakan Wifi 30,0% 70,0%

Menggunakan E-Book 33,3% 66,7%

Jumlah 133,3% 567,0%

Rata-rata Persentase 19% 81%

Dari tabel diatas didapatkan data persentase keaktifan mahasiswa 

berdasarkan variabel 1 yaitu pembelajaran berbasis internet adalah : pada 

indikator 1 kategori tidak aktif sebesar 60% dan aktif 40%, indikator 2 kategori 

tidak aktif sebesar 43,3% dan aktif 56,7%, indikator 3 kategori tidak aktif 

sebesar 26,7% dan aktif 73,3%, indikator 4 kategori tidak aktif sebesar 36,7% 

dan aktif 63,3%, indikator 5 kategori tidak aktif sebesar 50% dan tidak aktif 

50%, indikator 6 kategori tidak aktif sebesar 46,7% dan tidak aktif 53,3%, 

indikator 7 kategori tidak aktif sebesar 56,7% dan aktif 43,3%, indikator 8 

kategori tidak aktif sebesar 43,3% dan aktif 56,7%. Berdasarkan variabel 2 yaitu 
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media belajar berbasis TIK adalah : pada indikator 1 kategori tidak aktif sebesar 

10% dan aktif 90%, indikator 2 kategori tidak aktif sebesar 13% dan aktif 87%, 

indikator kategori tidak aktif sebesar 17% dan aktif 83%, indikator 4 kategori 

tidak aktif sebesar 17% dan aktif 83%, indikator 5 kategori tidak aktif sebesar 

13% dan tidak aktif 87%, indikator 6 kategori tidak aktif sebesar 30% dan aktif 

70%, indikator 7 kategori tidak aktif sebesar 33,3% dan aktif 66,7%.  

Dan untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar 4.1 Grafik Keaktifan

Mahasiswa dalam Pengembangan Pembelajaran Berbasis Internet, gambar 4.2 

Grafik persentase keaktifan mahasiswa dalam menggunakan media belajar 

berbasis TIK, dan gambar 4.3 Grafik keseluruhan keaktifan mahasiswa.

Gambar 4.1. Grafik Keaktifan Mahasiswa dalam Pengembangan 
Pembelajaran Berbasis Internet
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Keterangan Indikator :

1. Memberi tugas berstruktur dan tidak berstruktur

2. Melakukan diskusi interaktif

3. Memberi tugas mencari sumber belajar

4. Mengajar pembuatan dan pemanfaatan Email

5. Mengajar pembuatan dan pemanfaatan blog/web

6. Mengirim tugas lewat Email

7. Melakukan interaksi dengan peserta didik di dunia maya

8. Meng-upload file ke internet

Gambar 4.2. Grafik persentase keaktifan mahasiswa dalam menggunakan 
media belajar berbasis TIK

Keterangan Indikator :

1. Menggunakan komputer

2. Menggunakan LCD proyektor
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3. Menggunakan alat bantu yang berbentuk gambar, animasi, video, audio, dan 

program simulasi

4. Menggunakan penyimpanan portabel seperti USB Drive dan hardisk 

eksternal

5. Menggunakan perangkat media pembelajaran TIK seperi softwere MS 

Office, MS Paint, Corel Draw, dan MATLAB

6. Memanfaatkan perpustakaan digital

7. Data base hasil belajar peserta didik

Gambar 4.3. Grafik persentase keseluruhan keaktifan mahasiswa

Keterangan Variabel :

1. Pembelajaran berbasis internet

2. Media belajar berbasis TIK

Dari gambar 4.3. grafik keseluruhan keaktifan mahasiswa diatas didapatkan 

jumlah persentase  terbesar dalam variabel 1 adalah 55% pada kategori ”aktif” 

dari data keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran berbasis internet. Maka dapat 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Variabel 1 Variabel 2

Tidak Aktif

Aktif

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


60

disimpulkan mahasiswa KKN terpadu Pendidikan Teknik Elektro telah cukup 

berkontribusi dalam pengembangan pembelajaran berbasis internet. Jumlah 

persentase  terbesar dalam variabel 2 adalah 81% pada kategori ”aktif” dari data 

keaktifan mahasiswa dalam penggunaan media belajar berbasis TIK. Maka dapat 

disimpulkan mahasiswa KKN terpadu Pendidikan Teknik Elektro sangat 

berkontribusi dalam penggunaan media belajar berbasis TIK. Tabel jumlah rata 

– rata persentase kategori aktif dan tidak aktif pada variabel 1 dan 2 dapat dilihat 

pada pada tabel 4.2 Keseluruhan analisis keaktifan mahasiswa KKN terpadu 

Pend. Teknik Elektro UNNES.

Tabel 4.2. Keseluruhan Analisis Keaktifan Mahasiswa KKN terpadu Pend. 
Teknik Elektro UNNES

Kategori Variabel 1 Variabel 2 Jumlah
Rata-rata 
persentase

Aktif 55% 81% 136% 68%

Tidak Aktif 45% 19% 64% 32%

Rata persentase pada kategori aktif variabel 1 dan 2 adalah 68% maka bisa 

disimpulkan bahwa mahasiswa KKN terpadu Pendidikan Teknik Elektro 

Universitas Negeri Semarang dapat berkontribusi dalam pengembangan 

pembelajaran berbasis TIK. Untuk Grafik kontribusi mahasiswa dapat dilihat di 

bawah ini.
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Gambar 4.4 Grafik Kontribusi mahasiswa KKN Terpadu Pendidikan 
Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, agar pengembangan pembelajaran berbasis 

TIK pada program KKN terpadu sesuai dari hasil yang diharapkan, 

implementasi yang dilakukan mahasiswa terdapat pada indikator-indakator di 

setiap Variabel. Variabel pertama yaitu pembelajaran berbasis internet terdapat 8 

indikator. Indikator pertama yaitu : Memberi tugas berstruktur dan tidak 

berstruktur kepada peserta didik melalui internet, tujuannya adalah membuat 

peserta didik menjadi tertarik dalam menggunakan internet untuk mencari tugas 

berstruktur dan tidak berstruktur, jadi mahasiswa bisa meningkatkan hasil 

belajar siswa. 60% atau 18 mahasiswa belum dapat mencapai tujuan tersebut. 

Alasannya terdapat beberapa tempat KKN terpadu yang masih sulit untuk 

mengakses internet, karena beberapa sekolah masih tergolong baru yang belum 

mempunyai jaringan internet dan juga daerahnya yang sulit mendapat jaringan 

internet. Dan 40% atau 12 berhasil mencapai tujuan tersebut, karena di tempat 
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KKN terpadu mahasiswa, sudah cukup mudah untuk mengakses internet karena 

sudah ada Wifi, modem, dan Warnet. 

Indikator kedua yaitu : Melakukan diskusi interaktif melalui internet seperti 

facebook dan blog/web, tujuan adalah membuat siswa tertarik dalam 

menggunakan internet dalam berdiskusi dan siswa lebih berani dalam 

mengungkapkan pendapat. 43,3% atau 13 mahasiswa belum dapat mencapai 

tujuan tersebut, alasannya terdapat beberapa tempat KKN terpadu masih sulit 

untuk mengakses internet, karena beberapa sekolah masih tergolong baru belum 

mempunyai jaringan internet dan ada juga daerah yang sulit mendapat jaringan 

internet. Dan 56,7% atau 17 mahasiswa berhasil mencapai tujuan tersebut, 

alasannya karena di tempat KKN terpadu mahasiswa, sudah cukup mudah untuk 

mengakses internet karena sudah ada Wifi, modem, dan Warnet.

Indikator ketiga yaitu : Memberi tugas mencari sumber belajar melalui 

internet, Tujuannya adalah agar siswa lebih mudah dalam mencari informasi dari 

berbagai sumber untuk belajar. 26,7% atau 8 mahasiswa belum dapat mencapai 

tujuan tersebut, alasannya di tempat KKN terpadu mahasiswa masih sulit untuk 

mengakses internet, karena beberapa sekolah masih tergolong baru belum 

mempunyai jaringan internet dan ada juga daerah yang masih sulit mendapatkan 

jaringan internet. Dan 73,3% atau 23 mahasiswa berhasil mencapai tujuan 

tersebut, karena di tempat KKN terpadu mahasiswa, sudah cukup mudah untuk 

mengakses internet karena sudah ada Wifi, modem, dan Warnet.
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Indikator keempat yaitu : Mengajar pembuatan dan pemanfaatan Email bagi 

peserta didik, tujuanya yaitu agar siswa tahu bagaimana cara membuat email 

dengan baik dan bisa dengan mudah mendapatkan berbagai macam ilmu yang 

mereka butuhkan seperti Jurnal-jurnal dan referensi ilmiah yang tersedia luas di 

dunia internet. 36,7% atau 11 mahasiswa belum dapat mencapai tujuan tersebut, 

alasannya di tempat KKN terpadu mahasiswa masih sulit untuk mengakses 

internet, karena beberapa sekolah masih tergolong baru belum mempunyai 

jaringan internet yang bagus dan ada juga daerah yang masih sulit mendapatkan 

jaringan internet. Dan 63,3% atau 19 mahasiswa berhasil mencapai tujuan 

tersebut, karena di tempat KKN terpadu mahasiswa, sudah cukup mudah untuk 

mengakses internet karena sudah ada Wifi, modem, dan Warnet.

Indikator kelima yaitu : mengajar pembuatan dan pemanfaatan blog/web

bagi peserta didik, tujuannya yaitu membuat siswa tertarik membuat dan 

menggunakan web/blog untuk mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan 

yang dimilikinya dan siswa kesulitan untuk berbagi informasi atau pendapat 

mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan 

pengembangan diri peserta didik. 50% atau 15 mahasiswa belum dapat mencapai 

tujuan tersebut, alasannya di tempat KKN terpadu mahasiswa masih sulit untuk 

mengakses internet, karena beberapa sekolah masih tergolong baru belum 

mempunyai jaringan internet yang bagus dan ada juga daerah yang masih sulit 

mendapatkan jaringan internet, mahasiswa juga banyak yang masih belum tahu 

dasar-dasar pembuatan blog/web. Dan 50% atau 15 berhasil belum dapat 

mencapai tujuan tersebut, karena di tempat KKN terpadu mahasiswa, sudah 
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cukup mudah untuk mengakses internet karena sudah ada Wifi, modem, dan 

Warnet.

Indikator keenam yaitu : Menyuruh siswa untuk mengirim tugas lewat 

Email, Tujuan adalah agar siswa tertarik dalam menggunaan email untuk 

mengirim file dan saat siswa memberikan tugas berupa sebuah file kepada guru 

tidak membutuhkan waktu yang lama karena siswa memanfaatkan email untuk 

mengirim file sehingga bisa mengirimkan tugasnya tanpa harus bertemu dengan 

gurunya. 46,7% atau 14 mahasiswa belum dapat dalam mencapai tujuan 

tersebut, alasannya tempat KKN terpadu mahasiswa masih sulit untuk 

mengakses internet, karena beberapa sekolah masih tergolong baru belum 

mempunyai jaringan internet yang bagus dan ada daerah yang masih sulit 

mendapatkan jaringan internet, siswa juga lebih suka memberikan tugas secara 

langsung kepada gurunya. Dan 53,3% atau 16 mahasiswa berhasil mencapai 

tujuan tersebut. Karena di tempat KKN terpadu mahasiswa, sudah cukup mudah 

untuk mengakses internet karena sudah ada Wifi, modem, dan Warnet.

Indikator ketujuh yaitu : Melakukan interaksi dengan peserta didik di dunia 

maya misalnya di Blog, facebook, dan Yahoo tentang materi pelajaran, 

Tujuannya adalah agar meningkatkan interaksi antara peserta didik dengan guru 

sehingga guru lebih dekat dengan para siswanya. 56,7% atau 17 mahasiswa 

belum dapat mencapaitujuan tersebut, alasannya tempat KKN terpadu 

mahasiswa masih sulit untuk mengakses internet, karena beberapa sekolah masih 

tergolong baru belum mempunyai jaringan internet yang bagus dan daerah yang 

masih sulit mendapatkan jaringan internet, mahasiswa juga sibuk dalam 
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mepersiapkan materi pelajaran dan pembuatan laporan KKN terpadu. Dan 

43,3% atau 13 mahasiswa berhasil mencapai tujuan tersebut, karena di tempat 

KKN terpadu mahasiswa, sudah cukup mudah untuk mengakses internet karena 

sudah ada Wifi, modem, dan Warnet, kebanyakan siswa juga sudah memiliki 

laptop atau komputer dirumah.

Indikator kedelapan yaitu : Meng-upload file ke internet, tujuannya adalah 

agar mahasiswa dapat men-share data-data yang didapatkan selama KKN 

terpadu di internet. 43,3% atau 13 mahasiswa belum dapat mencapai tujuan 

tersebut, alasannya tempat KKN terpadu mahasiswa masih sulit untuk 

mengakses internet, karena beberapa sekolah masih tergolong sekolah baru yang 

belum mempunyai jaringan internet dan ada juga beberapa daerah yang masih 

sulit mendapatkan jaringan internet. Dan 56,7 atau 17 mahasiswa berhasil 

mencapai tujuan tersebut, karena di tempat KKN terpadu mahasiswa, sudah 

cukup mudah untuk mengakses internet karena sudah ada Wifi, modem, dan 

Warnet.

Variabel kedua yaitu media belajar berbasis TIK ada tujuh indikator. 

Indikator pertama : Menggunakan komputer dalam kegiatan belajar mengajar 

(KBM). Tujuannya yaitu agar siswa tertarik dalam mempelajari materi pelajaran 

sehingga siswa mudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

10% atau 3 mahasiswa belum dapat mencapai tujuan tersebut, alasannya karena 

beberapa sekolah masih tergolong baru yang masih kekurangan komputer dan 

masih ada sekolah mitra yang belum mendapat sejumlah bantuan sarana dan 

peralatan praktik siswa dari direktorat pembinaan SMK. Dan 90% atau 27 
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mahasiswa berhasil mencapai tujuan tersebut, karena sekolah mitra telah 

memiliki komputer yang cukup dan mendapat sejumlah bantuan dari direktorat 

pembinaan SMK, sebagian besar mahasiswa juga mengajar jurusan RPL 

(Rekayasa perangkat Lunak) dan TKJ (Teknik Komputer Jaringan) yang 

memerlukan komputer saat mengajar.

Indikator kedua yaitu: Menggunakan LCD proyektor dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM). Tujuannya adalah membuat siswa tertarik dalam mempelajari 

materi pelajaran sehingga siswa mudah memahami materi pelajaran yang 

disampaikan. 13,3% atau 4 mahasiswa belum dapat mencapai tujuan tersebut, 

alasannya karena beberapa sekolah masih tergolong baru yang masih 

kekurangan LCD proyektor dan masih ada sekolah mitra yang belum mendapat 

sejumlah bantuan sarana dan peralatan praktik siswa dari direktorat pembinaan 

SMK. Dan 86,7% atau 26 mahasiswa berhasil mencapai tujuan tersebut karena 

sekolah mitra telah memiliki LCD proyektor yang cukup dan mendapat sejumlah 

bantuan sarana dan prasarana dari direktorat pembinaan SMK, sebagian besar 

mahasiswa juga mengajar jurusan RPL (Rekayasa perangkat Lunak) dan TKJ 

(Teknik Komputer Jaringan), jadi sering menggunakan LCD proyektor saat 

mengajar.

Indikator ketiga yaitu : Menggunakan alat bantu yang berbentuk gambar, 

animasi, video, audio, dan program simulasi sebagai media pembelajaran. 

Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa meningkatkan minat belajar siswa dan 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga bisa meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 16,7% atau 5 mahasiswa belum 
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dapat mencapai tujuan tersebut, alasanya karena beberapa sekolah masih 

kekurangan sarana dan peralatan praktik untuk menunjang pembuatan alat bantu 

belajar siswa. Dan 83,3% atau 25 mahasiswa berhasil mencapai tujuan tersebut, 

karena sekolah memiliki sarana dan peralatan praktik yang cukup untuk 

menunjang pembuatan alat bantu belajar siswa.

Indikator keempat yaitu : Menggunakan penyimpanan portabel seperti USB 

Drive dan hardisk eksternal dalam menyimpan file materi pelajaran untuk 

peserta didik. Tujuannya adalah peserta didik tidak harus menulis materi 

pelajaran di buku saat kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga tidak 

membuang waktu pelajaran. 16,7% atau5 mahasiswa belum dapat mencapai 

tujuantersebut, alasanya karena beberapa mahasiswa masih lebih suka menulis 

materi di papan tulis dan masih ada siswa yang belum mempunyai penyimpanan 

portabel seperti USB Drive dan hardisk eksternal. Dan 83,3% atau 25 mahasiswa 

berhasil mencapai tujuan tersebut, karena sebagian besar mahasiswa juga 

mengajar jurusan RPL (Rekayasa perangkat Lunak) dan TKJ (Teknik Komputer 

Jaringan), dimana siswanya sudah memiliki penyimpanan portabel seperti 

seperti USB Drive dan hardisk eksternal.

Indikator kelima yaitu : Menggunakan perangkat media pembelajaran TIK 

seperi softwere MS Office, MS Paint, Corel Draw, dan MATLAB dalam 

kegiatan belajar mengajar (KBM). Tujuannya adalah meningkatkan minat 

belajar siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga 

bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 13,3% atau 4 

mahasiswa belum dapat mencapai tujuan tersebut, alasanya karena beberapa 
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sekolah masih kekurangan sarana dan peralatan praktik untuk menunjang 

penggunaan softwere-softwere tersebut, juga masih ada beberapa mahasiswa 

yang belum pandai dalam menggunakan softwere-softwere tersebut. Dan 

86,7%atau 26 mahasiswa berhasil mencapai tujuan tersebut, karena beberapa 

sekolah memiliki sarana dan peralatan praktik yang cukup untuk menunjang 

penggunaan softwere-softwere tersebut.

Indikator keenam yaitu : Menggunakan Wifi dalam proses belajar mengajar 

di sekolah. Tujuannya untuk mempermudah pembelajaran berbasis internet saat 

di kelas dan menambah daya tarik siswa untuk memakai laptop atau netbook 

untuk mengakses internet guna mencari informasi yang mereka butuhkan. 30% 

atau 9 mahasiswa belum dapat mencapai tujuan tersebut, alasannya beberapa 

sekolah masih tergolong sekolah baru yang belum mempunyai  Wifi. Dan 70% 

atau 21 mahasiswa berhasil mencapai tujuan tersebut, karena di tempat KKN 

terpadu mahasiswa, sudah sudah tersedia Wifi dan siswa juga sudah memiliki 

laptop atau netbook sendiri.

Indikator ketujuh yaitu : Menggunakan E-Book dalam proses belajar 

mengajar. Tujuannya adalah membuat guru dan peserta didik mudah mencari 

sumber materi pelajaran dan referensi sumber belajar karena bisa di dapatkan 

dari internet sehingga bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. 33,3% atau 10 mahasiswa belum dapat mencapai tujuan tersebut, 

alasannya beberapa tempat KKN terpadu yang masih sulit untuk mengakses 

internet, karena beberapa sekolah masih tergolong baru belum mempunyai 

jaringan internet, juga daerah yang sulit mendapat jaringan internet. Dan 66,7% 
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atau 20 mahasiswa berhasil mencapai tujuan tersebut karena bisa di dapatkan 

dari internet sehingga bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Karena di tempat KKN terpadu mahasiswa, sudah cukup mudah untuk 

mengakses internet karena sudah ada Wifi, modem, dan Warnet, siswa juga 

sudah memiliki laptop atau komputer di rumah.

Dari hasil penelitian kepada mahasiwa KKN terpadu Pendidikan Teknik 

Elektro Universitas Negeri Semarang menyatakan bahwa mahasiwa KKN 

terpadu Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang telah 

berkontribusi besar dalam pengembangan pembelajaran berbasis TIK di sekolah 

mitra, akan tetapi masih ada hal-hal yang harus diperbaiki untuk bisa memberi 

kontribusi lebih pada pelaksanaan KKN terpadu selanjutnya. 
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya  

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, diketahui ada 2 variabel yang mempengaruhi peningkatan 

pembelajaran berbasis TIK, yaitu pembelajaran berbasis internet dan media 

belajar berbasis TIK. Untuk variabel media belajar berbasis TIK, persentase 

kontribusi mahasiswa lebih besar yaitu 81% artinya mahasiswa berkontribusi 

sangat besar. Sedangkan variabel pembelajaran berbasis internet yang hanya 55% 

artinya mahasiswa cukup berkontribusi. Alasannya karena  beberapa tempat 

KKN terpadu masih sulit untuk mengakses internet.

2. Berdasarkan Variabel pembelajaran berbasis internet dan media belajar berbasis 

TIK, secara keseluruhan persentase  kontribusi mahasiswa terhadap peningkatan 

pembelajaran berbasis TIK sebesar 68%. Artinya mahasiswa KKN terpadu 

Pendidikan Teknik Elektro berkontribusi besar dalam pengembangan 

pembelajaran berbasis TIK di sekolah mitra. 

5.2. Saran      

Saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah :
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1. Diharapkan mahasiswa KKN terpadu selanjutnya sebelum hari penerjunan 

bisa mengetahui kondisi sekolah dan lingkungan tempat mereka 

ditempatkan. Perlu dikaji tentang jaringan internet yang terdapat lokasi 

tempat KKN terpadu. Apabila tidak mempunyai jaringan internet yang baik, 

maka mahasiswa harus mempersiapkan strategi untuk mengatasi masalah 

tersebut. Misal dengan membuat antena jaringan internet sehingga bisa 

memberi kontribusi lebih dalam pengembangan pembelajaran berbasis TIK.

2. Diharapkan agar mahasiswa KKN terpadu selanjutnya lebih mengusai materi 

dalam pembuatan web/blog dan penggunaan media pembelajaran seperti 

sofwere MS Office, MS Paint, Corel Draw, dan MATLAB sehingga bisa 

memberi kontribusi lebih dalam pengembangan pembelajaran berbasis TIK.
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Daftar Responden Wawancara Kontribusi Mahasiswa KKN Terpadu 

Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang Dalam 

Pengembangan Pembelajaran Berbasis TIK Di Sekolah Mitra

No Provinsi Kab/Kota Nama SMK Nama Mahasiswa NIM

1 Jawa Timur Kab. Pacitan SMK Negeri Sudimoro Ahmad Khotib Tri H. 5301408001
2 Kab. Pasuruan SMK Negeri 1 Wonorejo Agung Tegar Pribadi 5301408076
3 SMK Negeri 1 Gempol M. Asysyifaul Firdaus 5301408002
4 SMK Negeri 1 Wonomerto Aris Budi Rahayu 5301408006
5 SMK Negeri 1 Sumberasih Yusuf Bagus Febrianto 5301408008
6 Kota Probolinggo SMK Negeri 4 Probolinggo Soni Susilo 5301408019
7 Kab. Tuban SMK Negeri 3 Tuban Eko Hartonto Y. 5301408012
8 SMK Negeri Tambakboyo Dhimas Wahyu P. 5301408066
9 SMK Negeri Jatirogo Ahmad Ikbar Fitriyanto 5301408027
10 Jawa Tengah Kab. Brebes SMK Negeri 1 Bulukamba Yanuar Arif Pramana 5301408023
11 Kab. Banyumas SMK Negeri 2 Purwakerto Ardi Rahman Wardoyo 5301408024
12 Kab. Sragen SMK Negeri 1 Jenar Meika Fatkha A. 5301408081
13 Kab. Purbalingga SMK Negeri Kemangkon Nunung Indriya Sari 5301408043
14 SMK Kecil Kejobong Dwi Fathonah 5301408082
15 SMK Kecil Kutasari Ayu Fitri Puspitayasa 5301408018
16 SMK Kecil Karanganyar Widya Hapsari 5301408037
17 SMK Kecil Rembang Fanny Himawan 5301408011
18 SMK Kecil Karangjambu Yahya Nurrochim 5301408039
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19 Jawa Barat Kab. Purwakarta SMK Negeri 1 Plered Farly Setiawan 5301408079
20 SMK Negeri 1 Plered Rizqi Albar 5301408049
21 SMK Negeri 2 Purwakarta Dani Rochadi 5301408053
22 SMK Negeri Cibatu Rochman Sofianto 5301408060
23 SMK Negeri Bojong Muh. Nurudin 5301408067
24 SMK Negeri 2 Subang Varika Wicaksono 5301408031
25 Sumatra Selatan Kab. Muara Enim SMK Negeri 1 Penukal Slamet Wiyono 5301408071
26 SMK Negeri 1 Gelumbang Huda Widiyantoro 5301408080
27 Kab. Ogan Komerin Ilir SMK Negeri Kayuagung Erwin Alexandra 5301408077
28 Kab. Musi Banyu Asin SMK Negeri 1 Babat Toman Udik Sudianto 5301408056
29 SMK Negeri 1 Sungai Lilin Ronal Kiswando 5301408003
30 Kab. Musi Rawas SMK Negeri 1 Tugumulyo Dani Tri Priyadi 5301408075
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PEDOMAN WAWANCARA

KONTRIBUSI MAHASISWA KKN TERPADU PENDIDIKAN TEKNIK 
ELEKTRO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DALAM 

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 
DI SEKOLAH MITRA

A. IDENTITAS RESPONDEN
Nama    : ………………………
NIM    : ………………………
Jurusan     : ………………………
Tempat KKN : ………………………

B. PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN :
1. Keterangan jawaban :

A = ≤ 10 kali
B = 11 - 20 kali
C = 21 - 30 kali
D = ≥ 31 kali

2. Berilah tanda ( √ ) pada salah satu jawaban yang tersedia

C. PERTANYAAN

NO INDIKATOR A B C D

Pembelajaran Berbasis Internet

Selama Kegiatan KKN terpadu berapa kali anda :

1
Memberikan tugas berstruktur dan tidak berstruktur 
kepada peserta didik melalui internet?

2
Melakukan diskusi interaktif internet seperti di facebook 
dan blog/web?

3 Memberikan tugas kepada siswa untuk mencari sumber

4
Mengajarkan pembuatan dan pemanfaatan Email bagi 
peserta didik?

5
Mengajarkan pembuatan dan pemanfaatan blog/web 
bagi peserta didik?
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6 Menyuruh siswa untuk mengirim tugas lewat E-mail?

7
Melakukan interaksi dengan peserta didik di dunia maya 
misalnya di Blog, facebook, dan Yahoo tentang materi 
pelajaran?

8 Mengupload file ke internet?

Media Pembelajaran Berbasisi TIK

Selama Kegiatan KKN terpadu berapa kali anda :

1
Menggunakan komputer dalam kegiatan belajar 
mengajar (KBM)?

2
Menggunakan LCD proyektor dalam kegiatan belajar 
mengajar (KBM)?

3
Menggunakan alat bantu yang berbentuk gambar, 
animasi, video, audio, dan program simulasi sebagai 
media pembelajaran?

4
Menggunakan penyimpanan portabel seperti USB Drive 
dan hardisk eksternal dalam menyimpan file materi 
pelajaran untuk peserta didik?

5
Menggunakan perangkat media pembelajaran TIK seperi 
softwere MS Office, MS Paint, Corel Draw, dan 
MATLAB dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)?

6
Menggunakan Wifi dalam proses belajar mengajar di 
sekolah?

7 Menggunakan E-Book dalam proses belajar mengajar?
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Analisis Hasil Wawancara

No Nama
Indikator Pengamatan 

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

1 Widya Hapsari 2 3 3 4 4 3 3 1 4 3 3 4 3 4 2

2 Farly Setiawan 4 3 3 4 1 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2

3 Nunung Indriya Sari 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1

4 Dwi Fathonah 3 1 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 2 1

5 Meika Fatkha Anggayati 2 1 4 3 1 2 4 1 4 4 4 4 4 3 1

6 Fanny Himawan 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2

7 Taufiq Nur 3 2 2 3 2 2 1 4 4 3 4 4 1 3 4

8 Rochman Sofianto 1 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2

9 Varika Wicaksono 3 2 4 3 1 1 2 1 3 1 2 1 4 3 4

10 Hendra Bayuono 2 1 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 1 2

11 Slamet Wiyono 1 3 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1

12 Dani Tri Priyadi 2 3 3 3 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 1

13 Agung Kristianto 2 1 3 3 3 3 2 1 4 4 4 4 1 3 1

14 Udik Sudianto 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3
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15 Aris Budi Rahayu 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1

16 Soni Susilo 1 4 3 2 2 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1

17 M.Asysyifaul Firdaus 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 3

18 Yusuf Bagus Febrianto 3 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 1 2

19 Eko Hartanto Yuliawan 3 1 3 2 3 1 2 3 4 4 4 4 3 1 2

20 Dhimas Wahyu Prasetya 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3

21 Ahmad Ikbar F. 3 4 3 3 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 4

22 Agung Tegar 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3

23 Akhmad Khotib 3 3 3 4 4 4 1 2 1 1 2 3 3 4 1

24 Huda Widiyantoro 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 4 4 2 3 2

25 Erwin Alexandra 2 3 3 3 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 1

26 Yahya Nurrochim 2 3 4 3 3 3 2 1 4 4 3 3 4 3 1

27 Ayu Fitri Puspitayasa 3 3 4 3 3 4 2 1 4 4 4 3 4 3 2

28 Ardi Rahman Wardoyo 1 1 2 1 1 1 3 3 2 3 1 4 1 2 2

29 Yanuar Arif 3 3 3 2 2 3 2 1 4 4 3 4 3 1 2

30 Rizqi Albar 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


77

Indikator 1 2 3 4 Tdk Aktif Aktif

1 33,3% 27% 33% 6,7% 60,0% 40,0%

2 23,3% 20% 50% 6,7% 43,3% 56,7%

3 6,7% 20% 53% 20% 26,7% 73,3%

4 10% 27% 43% 20% 36,7% 63,3%

5 23,3% 26,7% 36,7% 13,3% 50,0% 50,0%

6 23,3% 23,3% 40% 13% 46,7% 53,3%

7 16,7% 40,0% 36,7% 6,7% 56,7% 43,3%

8 30% 13,3% 33,3% 23,3% 43,3% 56,7%

9 3,3% 6,7% 23,3% 66,7% 10,0% 90,0%

10 6,7% 6,7% 23,3% 63,3% 13,3% 86,7%

11 3,3% 13,3% 43,7% 40% 16,7% 83,7%

12 10% 6,7% 40% 43,3% 16,7% 83,3%

13 3,3% 10% 46,7% 40% 13,3% 86,7%

14 23% 6,7% 50% 20% 30,0% 70,0%

15 23% 10% 47% 20% 33,3% 66,7%

Jumlah 496,6% 1003,7%
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Rata-rata 32% 68%

Keterangan : 

= ≤ 10 kali = 21 - 30 kali

= 11 - 20 kali = ≥ 31 kali

Indikator 1 = Memberikan tugas berstruktur dan tidak berstruktur kepada peserta didik melalui internet

Indikator 2 = Melakukan diskusi interaktif internet seperti di facebook dan blog/web

Indikator 3 = Memberikan tugas kepada siswa untuk mencari sumber belajar di internet

Indikator 4 = Mengajarkan pembuatan dan pemanfaatan Email bagi peserta didik

Indikator 5 = Mengajarkan pembuatan dan pemanfaatan blog/web bagi peserta didik

Indikator 6 = Menyuruh siswa untuk mengirim tugas lewat E-mail

Indikator 7 = Melakukan interaksi dengan peserta didik di dunia maya misalkan melalui Blog, facebook, Yahoo tentang materi 
pelajaran

Indikator 8 = Mengupload file ke internet

Indikator 9 = Menggunakan komputer dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)

Indikator 10 = Menggunakan LCD proyektor dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)

1

2

3

4
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Indikator 11 = Menggunakan alat bantu yang berbentuk gambar, animasi, video, audio, dan program simulasi sebagai media 
pembelajaran

Indikator 12 = Menggunakan penyimpanan portabel seperti USB Drive dan hardisk eksternal dalam menyimpan file materi pelajaran 
untuk peserta didik?

Indikator 13 = Menggunakan perangkat media pembelajaran TIK seperi softwere MS Office, MS Paint, Corel Draw, dan MATLAB 
dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)

Indikator 14 = Menggunakan Wifi dalam proses belajar mengajar di sekolah

Indikator 15 = Menggunakan E-Book dalam proses belajar mengajar

Kategori Tidak Aktif = Responden dengan jawaban dan 

Kategori Aktif = Responden dengan jawaban dan 

1 2

3 4
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Rancangan Dan Jadwal Kegiatan KKN Terpadu 
Lampiran 4
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