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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

 Jangan pernah ada kata putus asa didalam diri seseorang itu, karena sekali 

anda putus asa maka disana anda akan sulit untuk kembali menemukan asa 

anda itu. 

 Hidup memang tak semudah yang dibayangkan, terkadang suatu ujian itu 

memang dibutuhkan seseorang untuk mencapai hidup ditingkat yang lebih 

baik. 

 Saya memang orang biasa, tetapi ingin hidup yang lebih baik. 

PERSEMBAHAN :  

 Allah SWT yang selalu memberikan rahmatnya 

kepada hambanya. 

 Bapak dan ibunda yang tidak henti-hentinya 

memberikan motivasi menjadi orang yang 

sukses. 

 Adik – adikku yang aku sayangi dan selalu 

kubanggakan. 

 Teman – teman seperjuangan pendidikan teknik 

elektro angkatan 2009. 

 Sahabat – sahabatku yang selalu mendukung 

aku setiap saat disaat. 
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ABSTRAK 

Anang Budhi Nugroho. 2013. Pemanfaatan Multimedia Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pemrograman Mikrokontroller Kelas XI di SMK Negeri 2 Salatiga. 

Pendidikan Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. 

Tatyantoro Andrasto, S.T, M.T.; Drs. Sri Sukamta, M,Si. 

 

Kata Kunci : prestasi belajar, keaktifan siswa, multimedia. 

  

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang dunia 

pendidikan dapat memberikan hal baru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Identifkasi awal penulis dilakukan pada saat pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 

Salatiga, penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya guru mata pelajaran hanya 

menggunakan metode ceramah, Sehingga kesan yang ditimbulkan adalah 

keaktifan siswa sangat kurang. Karena, lebih terlihat sederhana dan menarik minat 

dan semangat belajar siswa – siswi. Multimedia pembelajaran dapat memberikan 

pengalaman baru dalam kegiatan belajar siswa - siswi. 

Dari hasil penelitian dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran 

Prestasi belajar pada nilai rata – rata kelas (klasikal) peserta didik (kelas 

eksperimen) yang telah memanfaatkan multimedia dalam proses belajar mengajar 

yang memperoleh nilai rata – rata kelas (klasikal) yang juga lebih baik dengan 

nilai rata – rata 82.38 dengan prosentase 82.38% dan dengan kriteria baik sekali 

apabila dibandingkan dengan peserta didik (kelas normal) yang belum 

memanfaatkan multimedia dalam proses belajar mengajarnya dengan nilai rata – 

rata 74.92 dengan prosentase 79% dan dengan kriteria baik. Sedangkan keaktifan 

siswa yang telah memanfaatkan multimedia selama proses pembelajaran memiliki 

kategori/kriteria sangat tinggi sebesar 40.63% atau sejumlah 13 siswa, sebesar 

50.00% atau 16 siswa dalam kategori/kriteria tinggi dan sisanya memiliki 

kriteria/kategori sedang sebesar 9.38% dengan jumlah 3 siswa. Dengan adanya 

pembelajaran yang telah memanfaatkan multimedia dalam proses belajar 

mengajar maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara garis besar rata – rata 

94,35% peserta didik telah meningkat keaktifannya dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. 

Berdasarkan dari penelitian ini, pemanfaatan multimedia dalam proses 

belajar mengajar dapat dikatakan layak sebagai media penyampaian materi ajar 

dalam mata pelajaran pemrograman mikrokontroller, karena multimedia ini dapat 

menyajikan secara terintegrasi antara audio, video, teks, grafik, dan animasi 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan 

menarik sehingga dapat membantu dan mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi ajar kepada peserta didik dan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik serta dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

berkembang sangat pesat. Teknologi telah membawa dampak atau pengaruh yang 

sangat besar dalam segala aspek kehidupan manusia modern saat ini. Teknologi 

tersebut memberikan dampaknya atau pengaruh – pengaruhnya terhadap berbagai 

bidang kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan yang dapat 

menginspirasi perubahan – perubahan dalam pembelajaran. Pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang dunia pendidikan dapat memberikan hal 

baru dalam kegiatan belajar mengajar.  

Identifkasi awal penulis dilakukan pada saat pelaksanaan Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 2 Salatiga, penulis menyimpulkan 

bahwa pada umumnya guru mata pelajaran hanya menggunakan metode ceramah 

dan para siswa hanya memperhatikan dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh 

guru, sehingga siswa merasa bosan dengan metode belajar yang dilakukan oleh 

guru tersebut. Sehingga kesan yang ditimbulkan adalah keaktifan siswa sangat 

kurang dan siswa sangat pasif. Dan apabila guru bertindak seperti itu secara terus 

– menerus maka siswa secara perlahan – lahan akan kehilangan semangat belajar 

dan keaktifannya didalam mengikuti pelajaran. Sehingga itu dapat pula 

menurunkan prestasi belajar dan keaktifan para siswa disaat mengikuti pelajaran 

tersebut. Akan tetapi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi maka dapat 
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dikembangkan suatu bentuk inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dapat digunakan sebagai inovasi dalam pembelajaran adalah multimedia berbasis 

komputer dalam  pembelajaran.  

Multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran ini kurang lebihnya 

berisi tentang materi yang disajikan dalam bentuk tulisan, gambar dan animasi. 

Multimedia ini lebih bersifat interaktif terhadap siswa. Salah satu manfaat dari 

multimedia ini adalah dapat membantu siswa dalam memahami materi yang 

dijelaskan oleh guru, apabila materi yang disampaikan oleh guru kurang jelas dari 

sudut pandang siswa. Dengan multimedia ini bisa menyederhanakan 

bahasa/kerumitan materi yang disampaikan oleh guru  karena dapat disajikan 

dalam bentuk tulisan, gambar, dan animasi. Sehingga lebih terlihat sederhana dan 

menarik minat dan semangat belajar siswa – siswi. Oleh karena itu multimedia 

pembelajaran dapat memberikan pengalaman baru dalam kegiatan belajar siswa - 

siswi. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul. “PEMANFAATAN MULTIMEDIA UNTUK MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PEMROGRAMAN MIKROKONTROLLER KELAS XI DI 

SMK NEGERI 2 SALATIGA”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian `maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemanfaatan multimedia pembelajaran dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pemrograman 

mikrokontroller ? 

2. Apakah pemanfaatan multimedia pembelajaran dapat meningkatan 

keaktifan siswa pada mata pelajaran pemrograman mikrokontroller ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai 

adalah sebagai berikut: 

1. Multimedia digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Multimedia dimanfaatkan untuk meningkatkan keaktifan siswa didalam 

pembelajaran. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui tujuan penelitian, maka diharapkan manfaat yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu siswa memahami dan menguasai mata pelajaran 

mikrokontroller. 

2. Sebagai motivasi bagi siswa untuk dapat meningkatkan prestasi belajar. 
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3. Dengan menggunakan multimedia ini guru mata pelajaran  dapat 

mempermudah dalam penyampaian materi yang akan diajarkan kepada 

siswa – siswi (peserta didik). 

4. Multimedia pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi SMKN 2 SALATIGA khususnya bagi jurusan teknik elektro 

dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan media pembelajaran 

yang lebih baik. 

 

1.5. Batasan masalah 

Terdapat berbagai macam masalah dapat muncul secara bersamaan dan 

dapat menyulitkan untuk diteliti seluruhnya, oleh karena itu, perlu adanya 

pembatasan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Multimedia pembelajaran ini membahas tentang mata pelajaran 

pemrograman mikrokontroller. 

2. Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan multimedia 

pembelajaran ini adalah program Macromedia flash/Adobe Flash. 

3. Perangkat keras yang digunakan laptop/komputer PC dengan spesifikasi 

minimal : Processor Pentium 4, RAM 256 Mb, Windows XP SP1, HDD 

80 Gb. 

4. Penelitian dilakukan SMKN 2 SALATIGA Dusun Warak, Desa Dukuh, 

Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. 
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5. Subyek penelitian merupakan siswa – siswi (peserta didik) kelas XI 

SMKN 2 SALATIGA Dusun Warak, Desa Dukuh, Kecamatan 

Sidomukti, Kota Salatiga. 

6. Uji penelitian dilakukan terhadap siswa – siswi (peserta didik), 

kemudian guru yang menggunakan multimedia dalam proses belajar 

mengajar. 

 

1.6. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan menyatukan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam 

penelitian dengan judul “Pemanfaatan Multimedia Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Dan Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran Pemrograman Mikrokontroler 

Kelas XI di SMKN 2 SALATIGA”. 

1.6.1. Pemanfaatan       

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pemanfaatan 

adalah pe·man·fa·at·an n proses, cara, perbuatan memanfaatkan: - sumber alam 

untuk pembangunan. Dari sini dapat diartikan bahwa pemanfaatan merupakan 

aktivitas/kegiatan yang menggunakan suatu proses/alat yang telah ada dalam 

pembelajaran.( http://www.artikata.com/arti-339692-manfaat.html) 

1.6.2. Multimedia 

Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan 

media berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawakan 

sesuatu. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan 
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menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu (tool) 

dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya 

dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain itu 

juga digunakan dalam dunia pendidikan.(Dr. munir 2012 : 3). 

1.6.3. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia 

melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut 

(Nurkencana (dalam Ade Sanjaya, 2011), “prestasi belajar adalah hasil yang telah 

dicapai atau diperoleh anak berupa nilai mata pelajaran. Ditambahkan bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar”.( 

http://elnicovengeance.wordpress.com/2012/09/30/prestasi-belajar/). 

1.6.4. Keaktifan 

Menurut kutipan pada definisi dari keaktifan siswa yaitu, 

(http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html), keaktifan 

adalah kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan – 

kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik. Aktivitas tidak hanya 

ditentukan oleh aktivitas fisik semata, tetapi juga ditentukan oleh aktivitas non 

fisik seperti mental, intelektual dan emosional . Keaktifan yang dimaksudkan di 

sini penekanannya adalah pada peserta didik, sebab dengan adanya keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran akan tercipta situasi belajar aktif.  

 

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/
http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html
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1.6.5. Pemrograman Mikrokontroller 

Pemrograman Mikrokontroller adalah salah satu mata pelajaran keahlian 

yang ada dalam kurikulum yang dijabarkan di SMKN 2 SALATIGA. 

1.6.6. SMKN 2 SALATIGA 

SMKN 2 SALATIGA adalah salah satu lembaga pendidikan menengah 

kejuruan yang mempunyai visi dan misi untuk menyiapkan siswa – siswi (peserta 

didik) khususnya dalam bidang keahlian atau skill agar setelah lulus dari sekolah 

tersebut siswa – siswi (peserta didik) dapat langsung terjun di dunia kerja. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemanfaatan multimedia 

untuk meningkatkan prestasi dan keaktifan siswa adalah media sebagai suatu 

sarana yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi/materi pelajaran 

untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan untuk meningkatkan 

keaktifan dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk terciptanya 

interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik. 

 

1.7. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga (3) bagian yaitu awal, isi dan akhir. 

Adapun bagian - bagianya penjelasanya sebagai berikut: 

1. Bagian awal  

Sistematika bagian awal dari skripsi ini berisi halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik dan daftar lampiran. 
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2. Bagian isi 

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini adalah yang pertama menjelaskan tentang latar 

belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian,  dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, tinjaun materi, 

dan kerangka berfikir.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang rancangan/desain penelitian, 

obyek yang diteliti, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data.   

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Bagian ini berisi pembahasan tentang hasil penelitian dan 

analisis data yang sebelumnya data telah diperoleh dari 

metode pada bab III. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran 

3. Bagian akhir berisi 

Bagian akhir skripsi ini berisikan daftar pustaka dan lampiran – 

lampiran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Multimedia 

2.1.1 Pengertian Multimedia 

Multimedia menurut (Dr. Munir 2012 : 2 – 3) bahwa multimedia 

berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa latin, yaitu nouns 

yang berarti banyak atau bermacam – macam. Sedangkan kata media berasal 

dari bahasa latin, yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang 

dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. 

Berdasarkan itu multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media 

(format file) yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, 

interaksi, dan lain – lain. Multimedia adalah suatu kombinasi data atau media 

untuk menyampaikan suatu informasi sehingga informasi itu tersaji dengan 

lebih menarik. 

(Dr. Munir 2012 : 2 – 3) mendefinisikan multimedia sebagai 

kumpulan media berbasis computer system komunikasi yang memiliki peran 

untuk membangun, menyimpan, dan menerima informasi dalam bentuk teks, 

grafik, audio, video, dan sebagainya. 

(Dr. Munir 2012 : 2 – 3) multimedia adalah penggunaan komputer 

untuk menampilkan informasi yang merupakan gabungan dari teks, grafik, 

audio dan video sehingga membuat pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, 

berkreasi dan berkomunikasi dengan komputer. Selain kombinasi dari objek-
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objek multimedia tersebut, terdapat juga empat komponen yang penting 

lainnya, yaitu: Adanya komputer untuk mengatur apa yang akan dilihat dan 

didengar, dan apa yang akan berinteraksi dengan penggunanya, adanya  link-

link  yang menghubungkan informasi – informasi yang tersedia, adanya  tool-

tool navigasi bagi pengguna agar dapat menggunakan informasi yang 

tersedia, dan adanya prosedur bagi pengguna untuk mengumpulkan, 

memproses dan menyampaikan informasi dan ide – idenya. 

Berdasarkan uraian pengertian multimedia diatas, bahwa multimedia 

merupakan suatu media atau perantara yang didalamnya terdapat dari 

beberapa gabungan dari teks, grafik, animasi, audio, dan video. Dan semua 

itu saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menyajikan suatu informasi 

sehingga informasi itu tersaji lebih menarik bagi penggunanya. 

2.1.2 Pemilihan Multimedia 

Pemilihan multimedia yang dikemukakan oleh (Dr. Munir 2012: 6). 

Multimedia dapat mengembangkan kemampuan indera dan menarik perhatian 

serta minat. Computer Technology Research (CTR), menyatakan bahwa 

orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang 

didengar. Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar 

dan 80% dari yang dilihat, didengar , dan dilakukan sekaligus. Multimedia 

dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar, dan dilakukan, 

sehingga multimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat yang lengkap dalam 

proses pengajaran dan pembelajaran. Efektivitas multimedia dapat dilihat 

dalm beberapa kelebihan multimedia antara lain : 
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1) Penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi. 

2) Kemampuan untuk mengakses informasi secara up to date 

dan memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak. 

3) Bersifat multi-sensorik karena banyak merangsang indra, 

sehingga dapat mengarah ke perhatian dan tingkat retensi 

yang baik. 

4) Menarik perhatian dan minat, karena merupakn gabungan 

antara pandangan, suara, dan gerakan. Apalagi manusia 

mempunyai keterbatasan daya ingat. 

5) Media alternative dalam penyampaian pesan dengan 

diperkuat teks, suara, gambar, video, dan animasi. 

6) Meningkatkan kualitas penyampaian informasi. 

7) Bersifat interaktif menciptakan hubungan dua arah diantara 

pengguna multimedia. Interaktivitas yang memungkinkan 

pengembangan dan pengguna untuk membuat, memanipulasi, 

dan mengakses infromasi.  

2.1.3  Jenis Multimedia 

Dalam (http://birins.blogspot.com/2011/05/jenis-jenis-

multimedia.html) multimedia mempunyai banyak sekali jenis. 

Berikut merupakan beberapa jenis dari multimedia : 

 Multimedia Interaktif 

Pengguna/ user dapat mengontrol secara penuh mengenai apa 

dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan atau 
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dikirimkan. Contoh: Game, CD interaktif, apilkasi program, 

virtual reality,dll 

 Multimedia Hiperaktif 

Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen 

elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui 

tautan(link) dengan elemen elemen multimedia yang ada. 

Isitilah Richmedia juga dipakai untuk menyebut Multimedia 

Hiperaktif. Contoh : world wide web, web site, mobile 

banking, Game on line, dll 

 Multimedia Linear / Squential 

Multimedia Linear adalah jenis multimedia yang berjalan 

lurus. Multimedia jenis ini bisa dilihat pada semua jenis film, 

tutorial video, dll. sedangkan Multimedia Interaktif adalah 

jenis multimedia interaksi, artinya ada interaksi antara media 

dengan pengguna media melalui bantuan komputer, mouse, 

keyboard dan sebagainya. Multimedia linear berlangsung 

tanpa kontrol navigasi dari pengguna. Penyajian multimedia 

liner harus berurutan atau sekuensial dari awal sampai akhir. 

Contoh: Movie/film, e-book, musik, siaran TV. 

 Multimedia presentasi pembelajaran . 

Multimedia presentasi pembelajaran adalah alat bantu guru 

dalam proses pembelajaran dikelas dan tidak menggantikan 

guru secara keseluruhan. Contohnya Microsoft Power Point. 
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 Multimedia pembelajaran mandiri 

Multimedia pembelajaran mandiri adalah software 

pembalajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara 

mandiri tanpa bantuan guru. Multimedia pembelajaran 

mandiri harus dapat memadukan explicit knowledge dan tacit 

knowledge, mengandung fitur assemen untuk latihan, ujian 

dan simulasi termasuk tahapan pemecahan masalah. 

Contohnya Macromedia Authorware atau Adobe Flash.  

 Multimedia kits 

Adalah kumpulan pengajaran bahan pembelajaran yang 

melibatkan lebih dari satu jenis media dan diorganisir sekitar 

topik tunggal. contohnya yaitu: CD-ROM,Slide,Kaset Audio, 

Gambar Diam, Study  Cetak, Transparasi Overhead. 

Tujuan: untuk presentasi di kelas.  

Keunggulan: multimedia kits membakitkan minat karena 

mereka multi sensorik. 

 Hypermedia 

Adalah dokumen berurut non terdiri dari teks,audio,informsi 

visual disampan dalam komputer. Contohnya adalah dengan 

pembelajaran menggunakan link pada sebuah web. 

 Media Interaktif 

Sistem ini merupakan sistem pengiriman pembelajaran yang 

direkam visual,suara,dan bahan video disajikan di bawah 
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kontrol komputer untuk tinjauan yang tidak tidak hanya 

melihat dan mendengar gambar dan suara tetapi juga 

membuat tanggapan aktif. 

Keunggulan: beberapa media.teks, audio, grafik, gambar 

diam, dan semua gerak gambar dapat 

dikombinasikan dalam satu system yang mudah 

digunakan. 

 Virtual realitas 

Adalah media yang dapat dibuat seperti tempat di dunia nyata 

Keunggulan: untuk digunakan menggambarkan berbagai 

jenis aplikasi umumnya terkait dengan 

mendalam, sangat visual, 3D lingkungan. 

2.1.4  Manfaat Multimedia Dalam Pembelajaran 

Ada beberapa manfaat teknologi multimedia dalam proses 

belajar mengajar menurut (Dr. Munir 2012 : 141) antara lain : 

1. Multimedia dapat digunakan untuk membantu pendidik dalam 

menjelaskan suatu konsep yang sulit dijelaskan tanpa bantuan 

multimedia. 

2. Pemanfaatan teknologi multimedia dapat membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik, karena adanya multimedia membuat 

presentasi pembelajaran menjadi lebih menarik. 
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2.1.5  Komponen Multimedia Dalam Pembelajaran 

Dalam multimedia mempunyai unsur – unsur pokok 

penyusunnya, yaitu teks, suara, grafik, animasi, dan video. Berikut ini 

penjelasan elemen atau komponen multimedia itu (Dr. Munir 2012 : 16 

– 18) : 

 Teks 

Teks adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu 

kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi 

pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. 

Teks tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan komputer. Teks 

merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis 

multimedia. Multimedia menyajikan informasi kepada pengguna 

dengan cepat, karena tidak diperlukan membaca secara rinci dan 

teliti. Teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah 

disimpan dan dikendalikan. Teks dapat membentuk kata atau narasi 

dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks 

tergnatung kepada penggunaan aplikasi meultimedia. Teks 

digunakan untuk menjelaskan gambar. Penggunaan teks dalam 

multimedia perlu memperhatikan penggunaan jenis huruf, ukuran 

huruf, dan style hurufnya (warna, bold,italic). 

 Grafik  

Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. 

Grafik berarti juga gambar (image, picture, atau drawing). Gambar 
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merupakan saran yang tepat untuk menyajikan informasi, apalagi 

pengguna sangat berorientasi pada gambar yang bentuknya visual 

(visual oriented). Manusia berorientasi pada visual, sehingga 

informasi yang menggunakan gambar, animasi, dan teks. Namun 

informasi dalm bentuk teks seperti buku, brosur, dan lain – lain 

tidak akan ditinggalkan karena diperlukan untuk melengkapinya, 

yaitu bila ingin memahami dan mempelajari dengan rinci dan teliti. 

 Video 

video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat 

menunjukkan simulasi benda nyata. (Dr. Munir 2012 : 16 – 18)  

mendefinisikan video sebagai media digital yang menunjukkan 

susunan atau urutan gambar – gambar bergerak dan dapat 

memberikan ilusi atau fantasi. Video juga sebagai sarana untuk 

menyampaikan informasi yang menarik, langsung dan efektif. 

Video pada multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu 

kegiatan atau aksi. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan 

hidup bagi aplikasi multimedia. 

 Animasi  

Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara 

media teks, grafik, suara dalam suatu aktivitas pergerakan. (Dr. 

Munir 2012 : 16 – 18)  mendefinisikan animasi sebagai suatu 

teknologi yang dapat menjadikan gambar yang diam menjdai 

bergerak kelihatan seolah – olah gambar tersebut hidup, dapat 
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bergerak, beraksi, dan berkata. Dalam multimedia, animasi 

merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada 

layer. Animasi digunakan untuk menjelaskan dan mensimulasikan 

sesuatu yang sulit dilakukan dengan video.  

 Audio (Suara, Bunyi) 

Audi didefinisikan sebagai macam – macam bunyi dalam bentuk 

digital seperti suara, music, narasi dan sebagainya yang bisa 

didengar untuk keperluan suara latar, penyampaian pesan duka, 

sedih, semangat, dan macam – macam disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi. Di sisi lain audio juga dapat meningkatkan daya ingat 

serta bisa membantu bagi pengguna yang memiliki kelemahan 

dalam penglihatan. Penggunaan suara pada multimedia dapat 

berupa narasi, lagu, dan sound effect. Biasanya narasi ditampilkan 

bersama – sama dengan foto atau teks untuk lebih memperjelas 

informasi yang akan disampaikan. Jika personal komputer (PC) 

multimedia tanpa bunyi, maka bukan multimedia namanya 

melainkan hanya disebut unimedia. Bunyi dapat ditambahkan 

melalui suara, musik, atau efek – efek suara.  

 

2.2 Adobe Flash (Macromedia Flash) 

2.2.1 Uraian Adobe Flash 

Adobe Flash (dahulu bernama Macromedia Flash) adalah salah 

satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan 
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Adobe Systems. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar 

vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari 

perangkat lunak ini mempunyai file extension .swf dan dapat diputar 

di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash 

menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript yang 

muncul pertama kalinya pada Flash 5. 

Sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia. Flash 1.0 

diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program 

animasi vektor bernama FutureSplash. Versi terakhir yang 

diluncurkan di pasaran dengan menggunakan nama 'Macromedia' 

adalah Macromedia Flash 8. Pada tanggal 3 Desember 2005 Adobe 

Systems mengakuisisi Macromedia dan seluruh produknya, sehingga 

nama Macromedia Flash berubah menjadi Adobe Flash. 

Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus 

oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool professional 

yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat 

menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan 

dinamis. Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 

dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan 

untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD 

Interaktif dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat 

digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan 

navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif, 
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interaktif form isian, e-card, screen saver dan pembuatan aplikasi-

aplikasi web lainnya. Dalam Flash, terdapat teknik-teknik membuat 

animasi, fasilitas action script, filter, custom easing dan dapat 

memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback FLV. 

Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu diberikan 

sedikit code pemograman baik yang berjalan sendiri untuk mengatur 

animasi yang ada didalamnya atau digunakan untuk berkomunikasi 

dengan program lain seperti HTML, PHP, dan Database dengan 

pendekatan XML, dapat dikolaborasikan dengan web, karena 

mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya 

Movie-movie Flash memiliki ukuran file yang kecil dan dapat 

ditampilkan dengan ukuran layar yang dapat disesuaikan dengan 

keingginan. Aplikasi Flash merupakan sebuah standar aplikasi industri 

perancangan animasi web dengan peningkatan pengaturan dan 

perluasan kemampuan integrasi yang lebih baik. Banyak fiture-fiture 

baru dalam Flash yang dapat meningkatkan kreativitas dalam 

pembuatan isi media yang kaya dengan memanfaatkan kemampuan 

aplikasi tersebut secara maksimal. Fiture-fiture baru ini membantu 

kita lebih memusatkan perhatian pada desain yang dibuat secara cepat, 

bukannya memusatkan pada cara kerja dan penggunaan aplikasi 

tersebut. Flash juga dapat digunakan untuk mengembangkan secara 

cepat aplikasi-aplikasi web yang kaya dengan pembuatan script 

tingkat lanjut. Di dalam aplikasinya juga tersedia sebuah alat untuk 
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men-debug script. Dengan menggunakan Code hint untuk 

mempermudah dan mempercepat pembuatan dan pengembangan isi 

ActionScript secara otomatis. Untuk memahami keamanan Adobe 

Flash dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, berdasarkan beberapa 

sumber referensi bahwa tidak ada perbedaan menyolok antara HTML 

dan JavaScript dimana didalamnya terdapat banyak tools yang dapat 

diambil dari SWF termasuk ActionScript. Sehingga kode data dapat 

terjamin keamanannya. Oleh sebab itu, semua kebutuhan data yang 

terdapat dalam SWF dapat diambil kembali melalui server. 

Keuntungan menggunakan metode yang sama dengan menggunakan 

aplikasi web yang standar adalah akan menjamin dan mengamankan 

penyimpanan dan perpindahan data menurut dalam (http://bidiw-

art.blogspot.com/2012/11/Sejarah-Flash.html). 

2.2.2  Area Kerja Adobe Flash/Macromedia Flash 

Area kerja flash terdiri atas lima komponen, yaitu Menu, 

Toolbox, Timeline, Stage dan Panel. Lihat gambar di bawah ini! ( 

http://morfour.blogspot.com/p/mengenal-flash.html) 
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Gambar 1. Tatap muka program Flash 

 Menu berisi control untuk berbagai fungsi seperti membuat, 

membuka, dan menyimpan file, copy, paste, dan lain-lain. 

 Stage adalah area persegi empat yang merupakan tempat dimana 

kita membuat objek atau animasi yang akan dimainkan. 

 Toolbox berisi koleksi untuk membuat atau menggambar, 

memilih dan memanipulasi isi stage dan timeline. Toolbox dibagi 

menjadi empat, yaitu Tools, View, Colors dan Options. Beberapa 

tool mempunyai bagian option. Contohnya, ketika Selection tool 

dipilih, Option snap, smouth, straigten, rotate dan scale akan 

muncul di bagian options. 

 Timeline adalah tempat kita dapat membuat dan mengontrol 

objek dan animasi. 

 Panels berisi control fungsi yang dipakai dalam flash, yaitu untuk 

mengganti dan memodifikasi berbagai property objek atau 

animasi secara cepat dan mudah. 

 Properties merupakan window yang digunakan untuk mengatur 

property dari objek yang kita buat. 

 Components digunakan untuk menambahkan objek untuk web 

application yang nantinya di publish ke internet. 

2.2.3  Bagian Toolbox 

Toolbox merupakan bagian dari Flash yang memiliki peranan 

yang sangat penting. Di dalamnya terdapat berbagai tool yang dapat 
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kita gunakan untuk menggambar suatu objek atau memodifikasi 

objek tersebut. Nama beserta fungsinya akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

Gambar 2. Toolbox flash 

 Selection tool untuk memilih dan memindahkan objek. 

 Subselect tool untuk memilih titik-titik pada suatu garis dalam 

objek. 

 Free Transform tool digunakan untuk memperbesar, 

memperkecil atau memutar (rotate) objek yang kita buat serta 

dapat mengubah bentuk objek menjadi bentuk lain. 

 Gradient Transfrom tool untuk mengatur posisi gradient pada 

objek. 

 Line tool untuk membuat garis. 
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 Lasso tool untuk memilih sebagian dari objek atau objek yang 

tidak teratur. Jika Selection tool hanya bisa memilih keseluruhan 

dari objek, sedangkan Lasso tool bisa memilih apa pun yang 

terdapat dari objek yang digambar. 

 Pen tool untuk menggambar kurva dan garis yang dapat 

dimanipulasi dengan Subselect tool. 

 Text  tool  digunakan untuk menuliskan kalimat atau kata-kata. 

 Oval tool untuk membuat lingkaran atau oval. 

 Rectangle tool untuk menggambar persegi atau kotak 

 Pensil tool untuk menggambar suatu bentuk teratur. 

 Brush tool seperti kuas dengan warna tertentu dapat membuat 

bentuk yang bebas. 

 Ink Bottle tool untuk menambah atau megubah warna garis di 

pinggir suatu objek. 

 Paint Bucket tool untuk memberi atau mengubah warna pada 

suatu bidang (fill). 

 EyeDropper tool untuk mengidentifikasi warna atau garis dalam 

sebuah objek. 

 Eraser tool untuk menghapus area yang tidak diinginkan dari 

objek. 

 Hand Tool untuk menggeser layer atau tampilan pada stage. 

 Zoom tool untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pada 

stage. 
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 Stroke Color untuk mewarnai bingkai yang berada di pinggir 

objek. 

 Fill Color untuk mewarnai bidang objek. 

 Swap Colors untuk memilih stroke color atau fill color secara 

bergantian. 

 No Color untuk mengosongkan warna. 

 Default Colors untuk menentukan warna stkitar  baik untuk 

stroke atau fill. 

 Black & White,  digunakan untuk memberi warna objek dan 

warna border / garis dengan warna hitam putih. 

2.2.4  Bagian Timeline dan Frame 

Timeline terdiri atas Layer, Frame dan Playhead. Fungsinya 

adalah sebagai tempat pengaturan timing atau waktu animasi dan 

penggabungan objek-objek dari masing-masing layer lihat gambar 

berikut : 

Gambar 3. Bagian timeline flash 

 Frame adalah kotak-kotak berurutan dalam timeline, di frame 

inilah nantinya akan menentukan animasi apa yang akan dibuat 
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atau dari frame awal sampai ke frame yang diinginkan untuk 

membentuk suatu pergerakan animasi. 

 Keyframe ditandai dengan titik hitam pada frame, ini berarti 

bahwa ada objek pada frame tersebut. 

 Blank Keyframe ditandai dengan frame yang putih atau kosong. 

Ini berarti bahwa tidak ada objek. 

 Action Frame ditandai dengan huruf  „a‟ di atas titik hitam, ini 

berarti bahwa ada action script padxa frame tersebut. 

 Sound Frame ditandai dengan gelombang suara pada frame, ini 

berarti bahwa ada suara yang dimasukan pada frame tersebut. 

 Motion tween frame ditandai dengan warna unggu dengan panah 

diantara dua frame. 

 Shape tween frame ditandai dengan warna hijau dengan panah 

diantara dua frame. 

 Playhead ditandai dengan warna merah yang terletak di atas 

frame, ini berfungsi untuk menjalankan animasi yang bisa 

langsung dilihat pada stage. 

2.2.5  Bagian Layer 

Layer (lapisan) merupakan hal yang sangat penting di flash. 

Layer digambarkan seperti tumpukan lembaran yang transparan. 

Layer yang paling atas akan menutupi objek layer yang dibawahnya. 

Kegunaannya antara lain: 
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 Untuk pengaturan kerja, animasi dan elemen lainnya. Jadi, kita 

bisa memakai layer yang berbeda antara file suara, objek, action, 

label frame dan komentar frame. 

 Untuk memudahkan dalam menggambar atau mengedit suatu 

oobjek tanpa mempengaruhi objek yang berada di layer lain. 

 Agar bisa menemukan objek dengan cepat dan mudah ketika akan 

mengedit objek tersebut. 

 Dapat membuat banyak objek dengan animasi yang berbeda 

antara yang satu dengan lainnya. 

Beberapa macam mode layer terlihat pada gambar di bawah 

ini: 

 

Gambar 4. Bagian layer flash 

 Mode Aktif  ditandai dengan gambar pensil, mode ini 

menunjukkan bahwa layer sedang aktif dan siap untuk 

mengerjakan suatu objek pada layer tersebut. 
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 Mode Normal adalah mode yang bisa dilihat dan diedit ketika 

mode ini menjadi mode aktif. 

 Mode Terkunci  ditandai dengan gambar gembok kecil yang 

terkunci. Pada mode ini kita hanya bisa melihat objek pada layer 

tanpa bisa mengeditnya. 

 Mode tersembunyi ditandai dengan kita X, pada mode ini kita 

tidak dapat melihat objek pada layer. Mode ini diperlukan untuk 

lebih leluasa mengedit objek pada layer lain. 

 Mode Outline ditandai dengan kotak tanpa warna, yang berarti 

tidak menampilkan objek secara keseluruhan, hanya garis luarnya 

saja yang terlihat. 

 

2.3 Prestasi Belajar 

Pengertian Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua 

kata yaitu prestasi dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai 

arti yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum pengertian prestasi belajar, ada 

baiknya pembahasan ini diarahkan pada masing-masing permasalahan 

terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai makna 

kata prestasi dan belajar. Hal ini juga untuk memudahkan dalam memahami 

lebih mendalam tentang pengertian prestasi belajar itu sendiri. Di bawah ini 

akan dikemukakan beberapa pengertian prestasi dan belajar menurut para ahli 

(http://www.sarjanaku.com/2011/02/prestasi-belajar.html). 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/02/prestasi-belajar.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/04/pendekatan-siklus-belajar.html
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Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Bahwa prestasi 

adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja 

(http://www.sarjanaku.com/2011/02/prestasi-belajar.html). 

Dalam skripsi Mokhamad Nurhasan (2007) menyatakan prestasi 

belajar atau hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari system 

pemrosesan masukan (inputs), masukan dari system tersebut berupa 

bermacam – macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau 

kinerja (performance).  

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, jelas terlihat 

perbedaan pada kata-kata tertentu sebagai penekanan, namun intinya sama 

yaitu hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Untuk itu, dapat dipahami bahwa 

prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, 

yang menyenangkan hati, yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik 

secara individual maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu 

(http://www.sarjanaku.com/2011/02/prestasi-belajar.html).  

Menurut Slameto (2010 : 2) bahwa belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Secara sederhana dari pengertian belajar 

sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat di atas, dapat diambil suatu 

pemahaman tentang hakekat dari aktivitas belajar adalah suatu perubahan 

http://www.sarjanaku.com/2011/02/prestasi-belajar.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/12/kedisiplinan-belajar-siswa.html
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yang terjadi dalam diri individu. Sedangkan menurut 

(http://www.sarjanaku.com/2011/02/prestasi-belajar.html) mengemukakan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau diperoleh anak 

berupa nilai mata pelajaran. Ditambahkan bahwa prestasi belajar merupakan 

hasil yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar.  

Merujuk pada beberapa pendapat ahli diatas, maka prestasi belajar 

adalah perubahan – perubahan yang terjadi didalam individu karena adanya 

suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu yang dinyatakan dengan cara 

tingkah laku yang baru dari hasil interaksi lingkungan, pengalaman dan 

latihan. 

 

2.3.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

1. Faktor dari dalam diri siswa (intern) 

Sehubungan dengan faktor intern ini ada tingkat yang perlu dibahas 

menurut Slameto (2010 : 54) yaitu faktor jasmani, faktor psikologi 

dan faktor kelelahan, antara lain : 

a. Faktor Jasmani 

Dalam faktor jasmaniah ini dapat dibagi menjadi dua yaitu 

faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh, yaitu : 

 Faktor kesehatan 

Faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses belajar 

siswa, jika kesehatan seseorang terganggu atau cepat lelah, 
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kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk, jika keadaan 

badannya lemah dan kurang darah ataupun ada gangguan 

kelainan alat inderanya. 

 Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang sempurnanya mengenai tubuh atau badan. Cacat 

ini berupa buta, setengah buta, tulis, patah kaki, patah tangan, 

lumpuh, dan lain-lain (Slameto, 2010 : 55). 

b. Faktor psikologis 

Dalam factor ini dapat berupa intelegensi, perhatian, bakat, 

motivasi, kematangan, kesiapan, sebagai berikut : 

  Intelegensi 

Slameto (2010: 56) mengemukakan bahwa intelegensi atau 

kecakapan terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk 

menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dan cepat efektif mengetahui/menggunakan konsep-konsep 

yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 

 Perhatian 

Dalam Slameto (2010 : 56) bahwa perhatian adalah keaktifan 

jiwa yang dipertinggi jiwa itupun bertujuan semata – mata 

kepada suatu benda atau hal atau sekumpulan obyek. 

 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/motivasi-belajar-siswa.html
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 Bakat 

Dalam Slameto (2010 : 57) bahwa bakat adalah the capacity 

to learn. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan untuk 

belajar. Kemampuan itu akan terealisasi pencapaian 

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau terlatih.  

 Motivasi 

Menurut Slameto (2010 : 58) bahwa motivasi erat sekali 

hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai dalam belajar, 

di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, 

akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motivasi 

itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya. 

 Kematangan 

Menurut Slameto (2010: 58) bahwa kematangan adalah 

sesuatu tingkah atau fase dalam pertumbuhan seseorang di 

mana alat-alat tubuhnya sudah siap melaksanakan kecakapan 

baru. 

 Kesiapan 

Oleh Slameto (2010 : 59) kesiapan adalah preparedes to 

respon or react, artinya kesediaan untuk memberikan respon 

atau reaksi.  
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c. Faktor Kelelahan 

Ada beberapa faktor kelelahan yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa antara lain dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Slameto (2010:59) sebagai 

berikut: 

 Kelelahan Jasmani 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh 

dan timbul kecendrungan untuk membaringkan tubuh. 

Kelelahan jasmani terjadi karena ada substansi sisa 

pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah kurang lancar 

pada bagian tertentu. 

 Kelelahan Rohani 

Sedangkan kelelahan rohani dapat terus menerus karena 

memikirkan masalah yang berarti tanpa istirahat, 

mengerjakan sesuatu karena terpaksa, tidak sesuai dengan 

minat dan perhatian”. 

2. Faktor Dari Luar (ekstern) 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap prestasi belajar dapatlah 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat (Slameto,2010: 60) : 

 

 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/12/manajemen-sekolah.html
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a. Faktor keluarga 

Faktor keluarga sangat berperan aktif bagi siswa dan dapat 

mempengaruhi dari keluarga antara lain: cara orang tua mendidik, 

relasi antara anggota keluarga, pengertian orang tua, keadaan 

ekonomi keluarga, dan suasana rumah : 

  Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik besar sekali pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar anak, hal ini dalam Slameto (2010 : 60) 

mengemukakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan 

yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya 

untuk mendidik dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan 

mutu pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa 

dan negara. 

 Relasi antar anggota keluarga 

Menurut Slameto (2010 : 60) bahwa yang penting dalam 

keluarga adalah relasi orang tua dan anaknya. Selain itu juga 

relasi anak dengan saudaranya atau dengan keluarga yang lain 

turut mempengaruhi belajar anak. Wujud dari relasi adalah 

apakah ada kasih sayang atau kebencian, sikap terlalu keras 

atau sikap acuh tak acuh, dan sebagainya. 

 Pengertian orang tua 

Menurut Slameto (2010 : 64) bahwa anak belajar perlu 

dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar 
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jangan diganggu dengan tugas-tugas rumah. Kadang-kadang 

anak mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi 

pengertian dan mendorongnya sedapat mungkin untuk 

mengatasi kesulitan yang dialaminya. 

 Keadaan ekonomi keluarga 

Menurut Slameto (2010 : 63) bahwa keadaan ekonomi 

keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya 

makanan, pakaian, perlindungan kesehatan, dan lain-lain, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, 

kursi, penerangan, alat tulis menulis, dan sebagainya. 

 Suasana rumah 

Suasana rumah sangat mempengaruhi prestasi belajar, hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2010 : 63) yang 

mengemukakan bahwa suasana rumah merupakan situasi atau 

kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak-

anak berada dan belajar. Suasana rumah yang gaduh, bising 

dan semwarut tidak akan memberikan ketenangan terhadap diri 

anak untuk belajar. 

 

b. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah dapat berupa metode mengajar, kurikulum, waktu 

sekolah, dan  disiplin sekolah, yaitu : 
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 Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus 

dilalui di dalam mengajar (Drs. Slameto 2010 : 65). Mengajar 

itu sendiri adalah menyajikan bahan pelajaran oleh orang 

kepada orang lain agar orang lain menerima, menguasai, dan 

mengembangkan. Di dalam lembaga pendidikan, orang lain 

yang disebut sebagai murid atau siswa dan mahasiswa, yang 

dalam proses belajar agar dapat menerima, menguasai, dan 

lebih – lebih mengembangkan bahan pelajaran itu, maka cara – 

cara mengajar serta cara belajar haruslah tepat, efisien dan 

efektif. 

 Kurikulum 

Kurikulum diartikan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa, kegiatan itu sebagian besar menyajikan bahan pelajaran 

agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan 

pelajaran itu. Menurut Slameto (2010 : 65) bahwa kurikulum 

yang tidak baik akan berpengaruh tidak baik terhadap proses 

belajar maupun prestasi belajar siswa. 

 Waktu sekolah 

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar 

mengajar di sekolah, waktu sekolah dapat pagi hari, siang, sore 
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bahkan malam hari. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar 

siswa (Slameto, 2010 : 68). 

 Disiplin sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

dalam sekolah dan juga dalam belajar (Slameto, 2010 : 67). 

Kedisiplinan sekolah ini misalnya mencakup kedisiplinan guru 

dalam mengajar dengan pelaksanaan tata tertib, kedisiplinan 

pengawas atau karyawan dalam pekerjaan administrasi dan 

keberhasilan atau keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman, 

dan lain-lain. 

 

c. Faktor Lingkungan Masyarakat 

Faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi belajar siswa antara 

lain teman bergaul, dan kegiatan lain di luar sekolah, yaitu : 

 Teman Bergaul 

Menurut Slameto (2010 : 71) agar siswa dapat belajar, teman 

bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, 

begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek perangainya 

pasti mempengaruhi sifat buruknya juga, maka perlu 

diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik 

dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari 

orang tua dan pendidik harus bijaksana. 
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 Kegiatan siswa dalam masyarakat 

Menurut Slameto (2010 : 70) mengatakan bahwa kegiatan 

siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian 

dalam kegiatan masyarakat yang telalu banyak misalnya 

berorganisasi, kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain, 

belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana 

dalam mengatur waktunya. 

 

2.4 Keaktifan Siswa 

2.4.1 Konsep Keaktifan Siswa 

Keaktifan adalah kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan – kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non 

fisik. Aktivitas tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik semata, tetapi 

juga ditentukan oleh aktivitas non fisik seperti mental, intelektual dan 

emosional. Keaktifan yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah 

pada peserta didik, sebab dengan adanya keaktifan peserta didik dalam 

proses pembelajaran akan tercipta situasi belajar aktif. 

(http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html). 

Dalam proses belajar mengajar terjadi aktivitas guru dan siswa. 

Hal ini yang memotivasi siswa untuk cenderung aktif dalam belajar. 

keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan 

http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html
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mendasar yang harus dipahami, dan dikembangkan setiap guru dalam 

proses pembelajaran. Sehingga keaktifan siswa perlu digali dari 

potensi-potensinya, yang mereka aktualisasikan melalui aktifitasnya 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

(http://elnicovengeance.wordpress.com/2012/10/14/keaktifan-siswa/). 

Bahwa,“Hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses 

pembelajaran adalah keaktifan siswa”. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru 

dengan siswa maupun dengan siswa itu sendiri. 

(http://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasi-belajar/). 

Belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang 

menekankan keaktifan peserta didik secara fisik, mental intelektual 

dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan 

antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor . Proses pembelajaran 

yang dilakukan di dalam kelas merupakan aktivitas 

mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam 

kegiatan pembelajaran ini sangat dituntut keaktifan peserta didik, 

dimana peserta didik adalah subjek yang banyak melakukan kegiatan, 

sedangkan guru lebih banyak membimbing dan mengarahkan. 

Keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dapat 

dilaksanakan manakala : (1) pembelajaran yang dilakukan lebih 

berpusat pada peserta didik, (2) guru berperan sebagai pembimbing 

supaya terjadi pengalaman dalam belajar (3) tujuan kegiatan 

http://elnicovengeance.wordpress.com/2012/10/14/keaktifan-siswa/
http://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/prestasi-belajar/
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pembelajaran tercapai kemampuan minimal peserta didik (kompetensi 

dasar), (4) pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada 

kreativitas peserta didik, meningkatkan kemampuan minimalnya, dan 

mencapai peserta didik yang kreatif serta mampu menguasai konsep-

konsep, dan (5) melakukan pengukuran secara kontinu dalam berbagai 

aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

(http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html). 

Merujuk pada beberapa pandangan ahli diatas, maka jelas dalam 

kegiatan belajar mengajar, peserta didik dituntut lebih aktif. Indikator 

dari tercapainya keaktifan belajar peserta didik dapat dilihat dari 

aktifnya peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan belajar 

mengajar yang tidak hanya berpusat pada guru melainkan proses 

belajar mengajar berpusat pada peserta didik. Dan tingkat keaktifan 

peserta didik yang tinggi akan berpengaruh baik terhadap 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan prestasi belajar peserta 

didik. 

 

2.4.2 Jenis – Jenis Keaktifan Belajar 

Menurut Paul D. Dierich keaktifan belajar dapat 

diklasifikasikan dalam delapan kelompok , yaitu 

(http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html): 

 

 

http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html
http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifan-belajar.html
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a. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau 

bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu tujuan, mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, 

mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-

bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan 

mengisikan angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metric 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, menari dan berkebun. 
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g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingatkan, memecahkan masalah, 

menganalisa factor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan 

membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-

kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis 

kegiatan overlap satu sama lain. 

 

 

2.4.3 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar 

Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 

merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, peserta 

didik juga dapat berlatih untuk berfikir kritis, dan dapat 

memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari. Di samping itu, guru juga dapat merekayasa sistem 

pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang keaktivan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Gagne dan Briggs 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menumbuhkan 

timbulnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu 

(http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifanbelajar.html): 

a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, 

sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

http://nawawielfatru.blogspot.com/2010/07/keaktifanbelajar.html
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b. Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada 

peserta didik). 

c. Mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik. 

d. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan 

dipelajari). 

e. Memberi petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya. 

f. Memunculkan aktivitas, partisipasi peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. 

g. Memberi umpan balik (feed back) 

h. Melakukan tagihan-tagihan terhadap peserta didik berupa tes, 

sehingga kemampuan peserta didik selalu terpantau dan 

terukur. 

i. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir 

pembelajaran. 

 

2.5 Mikrokontroller 

Mikrokontroller sebagai suatu terobosan teknologi mikroprosesor dan 

mikrokomputer merupakan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

Mikrokontroller sebagai teknologi baru, yaitu teknologi semikonduktor 

dengan kandungan transistor yang lebih banyak namun hanya membutuhkan 

ruang yang kecil sehingga mikrokontroller dapat diproduksi secara masal 

(dalam jumlah banyak) membuat harganya menjadi lebih murah 

(dibandingkan mikroprosesor). Mikrokontroller sebagai kebutuhan pasar, 
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mikrokontroler hadir untuk memenuhi selera industri dan para konsumen 

akan kebutuhan dan keinginan alat-alat bantu bahkan mainan yang lebih baik 

dan canggih. Tidak seperti sistem komputer, yang mampu menangani 

berbagai macam program aplikasi (misalnya pengolah kata, pengolah angka 

dan lain sebagainya), mikrokontroler hanya bisa digunakan untuk suatu 

aplikasi tertentu saja (hanya satu program saja yang bisa disimpan). 

Perbedaan lainnya terletak pada perbandingan RAM dan ROM. Pada sistem 

komputer perbandingan RAM dan ROM-nya besar, artinya program-program 

pengguna disimpan dalam ruang RAM yang relatif besar, sedangkan rutin-

rutin antarmuka perangkat keras disimpan dalam ruang ROM yang kecil. 

Sedangkan pada Mikrokontroler, perbandingan ROM dan RAM-nya yang 

besar, artinya program kontrol disimpan dalam ROM (bisa Masked ROM 

atau Flash PEROM) yang ukurannya relatif lebih besar, sedangkan RAM 

digunakan sebagai tempat penyimpan sementara, termasuk register-register 

yang digunakan pada mikrokontroler yang bersangkutan.(http://elektronika-

dasar.web.id/artikel-elektronika/pengertian-dan-kelebihan-mikrokontroller/) 

 

2.5.1 Kelebihan Mikrokontroller  

Adapun kelebihan dari mikrokontroller adalah sebagai berikut : 

(http://elektronika-dasar.web.id/artikel-elektronika/pengertian-dan-

kelebihan-mikrokontroller/) 

 

http://elektronika-dasar.web.id/artikel-elektronika/pengertian-dan-kelebihan-microcontroller/
http://elektronika-dasar.web.id/artikel-elektronika/pengertian-dan-kelebihan-microcontroller/
http://elektronika-dasar.web.id/artikel-elektronika/pengertian-dan-kelebihan-microcontroller/
http://elektronika-dasar.web.id/artikel-elektronika/pengertian-dan-kelebihan-microcontroller/


44 
 

 
 

 Penggerak pada mikrokontoler menggunakan bahasa 

pemograman assembly dengan berpatokan pada kaidah digital 

dasar sehingga pengoperasian sistem menjadi sangat mudah 

dikerjakan sesuai dengan logika sistem (bahasa assembly ini 

mudah dimengerti karena menggunakan bahasa assembly aplikasi 

dimana parameter input dan output langsung bisa diakses tanpa 

menggunakan banyak perintah). Desain bahasa assembly ini tidak 

menggunakan begitu banyak syarat penulisan bahasa 

pemrograman seperti huruf besar dan huruf kecil untuk bahasa 

assembly tetap diwajarkan. 

 

 Mikrokontroller tersusun dalam satu chip dimana prosesor, 

memori, dan I/O terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol sistem 

sehingga mikrokontroller dapat dikatakan sebagai komputer mini 

yang dapat bekerja secara inovatif sesuai dengan kebutuhan 

sistem. 

 

 Sistem running mikrokontroller berdiri sendiri tanpa tergantung 

dengan komputer sedangkan parameter komputer hanya 

digunakan untuk download perintah instruksi atau program. 

Langkah-langkah untuk download komputer dengan 

mikrokontroler sangat mudah digunakan karena tidak 

menggunakan banyak perintah. 
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 Pada mikrokontroler tersedia fasilitas tambahan untuk 

pengembangan memori dan I/O yang disesuaikan dengan 

kebutuhan sistem. 

 

 

 Harga mikrokontroller lebih murah dan mudah didapat. 

 

2.5.2 Definisi Mikrokontroller AT89S51 

Mikrokontroller AT89S51 merupakan salah satu mikrokontroller 

keluaran dari ATMEL dengan kapasitas 4 Kbyte Flash PEROM 

(Programmable And Erasable Read Only Memory). AT89S51 

menggunakan teknologi non-volatil memori, memori tersebut dapat 

diprogram dan dihapus berulang – ulang sampai kurang lebih seribu 

kali. Memori ini bisa digunakan untuk menyimpam instruksi (perintah) 

berstandar MCS-51 code sehingga memungkinkan mikrokontroler ini  

Bekerja dalam modul single chip operation (mode operasi keping 

tunggal) yang tidak memerlukan external memory (memori luar) untuk 

menyimpan source code tersebut. 

(http://radianujianugraha.wordpress.com/2010/03/23/pengertian-dasar-

mikrokontroler/) 

Mikrokontroler tipe AT89S51 merupakan mikrokontroler 

keluarga MCS-51 dengan konfigurasi yang sama persis dengan 

AT89C51 yang cukup terkenal, hanya saja AT89S51 mempunyai fitur 

http://radianujianugraha.wordpress.com/2010/03/23/pengertian-dasar-mikrokontroler/
http://radianujianugraha.wordpress.com/2010/03/23/pengertian-dasar-mikrokontroler/
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ISP (In-System Programmable Flash Memory). Fitur ini 

memungkinkan mikrokontroler dapat diprogram langsung dalam suatu 

sistem elektronik tanpa melalui Programmer Board atau Downloader 

Board. Mikrokontroler dapat diprogram langsung melalui kabel ISP 

yang dihubungkan dengan paralel port pada suatu Personal Computer. 

Adapun fitur yang dimiliki Mikrokontroler AT89S51 adalah sebagai 

berikut : 

 Sebuah CPU (Central Processing Unit) 8 bit yang termasuk 

keluarga MCS51. 

 Osilator internal dan rangkaian pewaktu, RAM internal 128 byte 

(on chip). 

 Empat buah Programmable port I/O,masing-masing terdiri atas 

8 jalur I/O. 

 Dua buah Timer Counter 16 bit. 

 Lima buah jalur interupsi (2 interupsi external dan 3 interupsi 

internal ). 

 Sebuah port serial dengan kontrol serial full duplex UART. 

 Kemampuan melaksanakan operasi perkalian, pembagian dan 

operasi Boolean (bit). 

 Kecepatan pelaksanaan instruksi per siklus 1 microdetik pada 

frekuensi clock 12 MHz. 

 4 Kbytes Flash ROM yang dapat diisi dan dihapus sampai 1000 

kali. 
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 In-System Programmable Flash Memory. 

Dengan keistimewaan diatas, pembuatan alat menggunakan 

AT89S51 menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan IC 

pendukung yang banyak. Sehingga mikrokontroler AT89S51 ini 

mempunyai keistimewaan dari segi perangkat keras. 

(http://blackangelforheal.blogspot.com/2013/03/pengertian-ic-at-

89s51.html) 

Susunan pin-pin atau kaki-kaki pada mikrokontroler AT89S51 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.5. Susunan Pin AT89S51. 

Adapun penjelasan dari masing-masing pin adalah sebagai berikut: 

 Pin1sampai 8 (Port 1) 
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Sebagai I/O biasa dengan internal pull up. Keluaran dari port ini dapat 

menangani 4 input TTL. 

 Pin 9 (RST) 

Sebagai reset bagi CPU dengan memberi logik tinggi pada pena reset 

selama dua siklus. 

 Pin 10 sampai 17 (Port 3) 

Sebagai I/O biasa seperti pada port 1 dan port 2.Port 3 juga memiliki 

fungsi khusus. 

 Pin 18 (XTAL 2) 

Sebagai keluaran dari penguat osilator. 

 Pin 19 (XTAL 1) 

Sebagai masukan ke penguat osilator. 

 Pin 20 (GND) 

Dihubungkan dengan ground supply. 

 Pin 21 sampai 28 (Port 2) 

Sebagai I/O biasa 8 bit dua arah (bidirectional) dengan pull-up internal. 

Keluaran port 2 dapat menangani 4 input TTL. 

 Pin 29 (PSEN) 

Berfungsi pada saat mengeksekusi program yang terletak pada memori 

eksternal. PSEN diaktifkan dua kali masing-masing siklus mesin. 

 Pin 30 (ALE/PROG) 

Pulsa ALE untuk menahan alamat bit rendah selama mengeksekusi 

memori program eksternal. 
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 Pin 31 (EA) 

Bila pena ini diberi logik tinggi maka mikrokontroler akan melaksanakan 

instruksi dari memori program internal. Untuk mengeksekusi memori 

program eksternal EA harus diberi logik rendah atau dihubungkan ke 

ground. 

 Pin 32 sampai 39 (port 0) 

Sebagai I/O biasa 8 bit dua arah (bidirectional) open drain. Keluaran port 

0 dapat menangani 4 input TTL. 

 Pin 40 (VCC) 

Dihubungkan ke VCCÂ  +5 volt 

 

2.6 Mata Pelajaran Pemrograman Mikrokontroler 

Pemrograman Mikrokontroler merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diambil siswa program elektronika industri di jurusan teknik elektro 

SMK Negeri 2 Salatiga. Pelaksanaan mata pelajaran pemrograman 

mikrokontroler dilaksanakan pada semester genap tiap tahun ajaran baru. 

Pada proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar atau hasil 

belajar dan keaktifan siswa. Diharapkan dengan adanya multimedia tersebut 

prestasi belajar dan keaktifan siswa dapat ditingkatkan, sehingga dalam 
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proses pembelajaran dapat tercipta suasana yang komunikatif aktif antara 

guru dan siswa maupun siswa dengan guru. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Ada beberapa metode dalam kegiatan belajar mengajar. Metode yang 

biasanya digunakan yaitu metode ceramah. Pembelajaran dengan metode ini 

dilakukan dengan cara guru menerangkan suatu materi dan murid menyimak 

penjelasan. Dalam metode ini murid kurang dilibatkan dalam pembelajaran, 

selain itu informasi yang disampaikan juga kurang optimal karena 

keterbatasan visualisasi (skripsi Yuli .I 2012). 

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dapat 

dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan visualisasi. Teknologi informasi 

dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan yaitu komputer. Penggunaan 

komputer sebagai salah satu alat bantu dalam pembelajaran sudah banyak 

dimanfaatkan oleh guru. Materi pembelajaran yang berupa video, gambar, 

suara, maupun tulisan dapat ditampilkan dengan menggunakan komputer. 

Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran membuat siswa lebih 

memahami isi materi pelajaran tersebut. Oleh sebab itu diperlukan suatu 

program atau media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan 

siswa. Media pembelajaran yang mengandung unsur komputer disebut 

multimedia (skripsi Yuli .I 2012).  

Multimedia ini merupakan penggabungan dari teks, gambar dan suara 

dengan menggunakan link dan tool yang memungkinkan penggunanya untuk 
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melakukan navigasi, bertinteraksi dan berkomunikasi. Tampilan multimedia 

hendaknya dibuat menarik sehingga pengguna tertarik untuk menjelajah isi 

seluruh program. Siswa akan dengan mudah memahami materi yang ada 

dalam program tersebut. Materi pelajaran yang ada dalam program juga harus 

sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kurikulum yang berlaku (skripsi Yuli 

.I 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar. 6. Blok diagram kerangka berfikir. 

Pemanfaatan Multimedia 

Pembelajaran Pemrograman 

Mikrokontroller di Kelas XI 

Teknik Elektronika Industri 

 

Untuk Meningkatkan 

Keaktifan Peserta Didik  

 

Prestasi Belajar Dapat 

Meningkat Karena 

Dipengaruhi Keaktifan 

Peserta Didik Meningkat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1. Populasi 

Populasi didalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

program keahlian elektronika industri tahun 2012/2013 di SMK 

Negeri 2 Salatiga, dengan jumlah 32 siswa. 

3.1.2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini merupakan sampel populasi. 

Dikarenakan jumlah populasi penelitian ini kurang dari 100 siswa 

pada kelas XI program keahlian elektronika industri tahun 

2012/2013 di SMK Negeri 2 Salatiga, maka sampel akan diambil 

semuanya yang berjumlah 32 siswa, yang masing – masing 

perempuan berjumlah 8 siswa dan laki – laki berjumlah 24 siswa.  

 

3.2 Tempat Dan Pelaksanaan Penelitian 

Tempat diadakannya penelitian pada skripsi ini dilaksanakan di 

SMK Negeri 2 Salatiga, yang beralamat di Jl.Parikesit, Kelurahan 

Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Dan pada siswa kelas XI 

program keahlian teknik elektronika industri.  
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3.3 Jenis Dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk mengalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik 

deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data 

sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi 

dimana sampel diambil (Sugiyono, 2009 : 207 – 208).  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One 

Shot Case Study. Menurut (Sugiyono, 2009 : 110) paradigma/pola dalam 

penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan seperti berikut : 

Perlakuan Pengukuran 

X O 

   Tabel 1. Desain penelitian One Shot Case study 

 Keterangan : 

X = Perlakuan/treatment yang diberikan (variabel indenpenden) 

O = Observasi (variabel dependen) 

Paradigma/pola itu dapat dibaca sebagai berikut : terdapat suatu 

kelompok diberi treatment/perlakuan, dan selanjutnya diobservasi 

hasilnya. (Treatment adalah sebagai variabel independen, dan hasil sebagai 

variabel dependen). 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data dapat dikatakan sebagai 

cara untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian (Nasehudin 

Dan Gozali 2012 : 70). Metode atau teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu : 

a. Metode Check list 

Dalam skripsi Yuli Irawadi (2012)Metode  checklist  digunakan  

untuk  mengukur  indikator  program yang dapat dinilai sendiri oleh 

peneliti dan tidak membutuhkan pendapat orang  lain.  Program  diamati,  

lalu  di-checkcross-kan dengan variabel pada indikator yang telah 

ditetapkan. 

Dalam checklist digunakan dua pilihan, yaitu ya/ada atau 

tidak/tidak ada. Untuk pertanyaan positif, jawaban ya/ada memiliki 

bobot 1, sedangkan jawaban tidak/tidak ada berbobot 0. Sedangkan 

bobot untuk pertanyaan negatif adalah sebaliknya. 

b. Metode Angket 

Menurut (Nasehudin Dan Gozali 2012 : 70) keusioner atau 

angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa pertanyaan 

yang diajukan kepada sumber data (responden), baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data. 

Dalam skripsi Yuli Irawadi (2012) angket menggunakan 

format respon lima poin dari skala Likert. Skala ini disusun dalam 

bentuk pernyataan dan diikuti oleh lima respons yang menunjukkan 
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tingkatan. Alternatif  responnya  adalah  Sangat  Setuju  (SS),  Setuju  

(S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju 

(STS). Bagi skala yang berarah positif akan mempunyai kemungkinan-

kemungkinan skor 4 bagi  Sangat  Setuju  (SS),  skor  3  bagi  Setuju  (S),  

skor  2  bagi  Kurang Setuju  (KS),  skor  1  bagi  Tidak  Setuju  (TS),  dan  

skor  0  bagi  Sangat Tidak  Setuju  (STS).  Sedangkan  bagi  skala  yang  

berarah  negatif  maka kemungkinan skor itu menjadi sebaliknya. 

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengalisis isi dokumen yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Dalam arti sempit dokumen berarti barang – barang 

atau benda – benda tertulis, sedangkan arti yang lebih luas, dokumen 

bukan hanya berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda – benda 

peninggalan seperti prasasti dan simbol – simbol lainnya (Widoyoko .E.P, 

2012 : 49 - 50). 

Didalam melaksanakan metode analisis dokumen, penelitian 

menyelidiki atau menganalisis benda – benda tertulis seperti buku – buku , 

majalah, peraturan – peraturan, notulen rapat, catatan harian, laporan 

kegiatan, dan lain sebagainya (Widoyoko .E.P, 2012 : 49 - 50). 

Dokumen dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari 

penelitian yang berupa dokumen foto, daftar nilai test  serta informasi yang 

berhubungan dengan proses saat dilaksanakannya penelitian. 
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Dalam penelitian ini dokumen yang dipakai merupakan 

dokumen daftar nilai test siswa dan foto, karena dengan foto dapat 

mendeskripsikan kegiatan – kegiatan yang berlangsung pada proses 

penelitian. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data. Metode analisis data adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengolah data hasil penelitian untuk memperoleh suatu 

kesimpulan. Sebelum menganalisis data, data yang telah diperoleh harus 

memenuhi persyaratan. 

 Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak. 

 Langkah-langkah uji normalitas sebagai berikut. 

a. Menentukan hipotesis : 

b. Menentukan   

c. Menentukan kriteria penerimaan hipotesis 

Ho diterima jika :   X
2

hitung < X
2

(1- );(k-3), dengan k = 

banyak kelompok 
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d. Menghitung X
2

hitung 

 






k

i i

ii
hirung

E

EO
X

1

2

2

  

Keterangan: 

hitungX 2

 : harga chi kuadrat 

Oi    : frekuensi hasil pengamatan 

Ei   : frekuensi yang diharapkan 

k   : banyaknya kelompok 

e. Menentukan simpulan 

 Perhitungan uji normalitas dari data yang diperoleh, penulis 

menggunakan program SPSS 16.0. 

 

b. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok mempunyai varians yang homogen atau tidak.  

 Langkah-langkah uji homogenitas sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis 

1. Ho : 
2

1 = 
2
2 (varians homogen) 

2. Ha : 
2

1  
2
2 (varians tidak homogen) 

2) Menentukan   

3) Menentukan kriteria penerimaan Ho 

Ho diterima jika Fhitung < F1/2  (n1-1, n2-1) 
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4) Menghitung F 

iliansterkec

terbesarVarians
F

var
    

5) Menentukan simpulan 

 Perhitungan uji homogenitas dari data yang diperoleh, 

penulis menggunakan program SPSS 16.0. 

 

 Uji -T 

Setelah data yang diperoleh telah memenuhi persyaratan 

hipotesis dan berdistribusi normal dan homogen, maka analisis 

selanjutnya dengan uji t. 

 Pada penelitian ini untuk menguji hasil pemanfaatan 

multimedia digunakan uji-t. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui  

adanya perbedaan nilai antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

 Dalam melakukan analisis data ini peneliti menggunakan 

rumus uji t (Sugiyono, 2007 : 197). Rumus uji t adalah sebagai 

berikut: 

      

 

 Keterangan : 

 
1X  = Rata-rata kelompok eksperimen 

 
2X  = Rata-rata kelompok kontrol 

2

2

2

1

2

1

21

nn
S

XX
t

ss
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 n1 = Banyaknya kelompok eksperimen 

 n2 = Banyaknya kelompok kontrol 

 2

1S  = Varians kelompok eksperimen 

 2

2S  = Varians kelompok kontrol 

 S
2
 = Varians gabungan 

 S = Simpangan baku gabungan 

 

Harga t hitung tersebut, selanjutnya dibandingkan dengan harga 

t tabel. (Sugiyono, 2007: 138) 

 

Dalam skripsi Yuli Irawadi (2012) setelah   data   diperoleh,   

selanjutnya   adalah   menganalisis   data tersebut. Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada bagaimana memanfaatkan multimedia  

pembelajaran pemrograman mikrokontroller,  sehingga  data dianalisis 

dengan sistem deskriptif persentase. Untuk menganalisis data hasil 

checklist dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengkuantitatifkan  hasil  checking  sesuai  dengan  

indikator  yang  telah ditetapkan  dengan  memberikan  skor  

sesuai  dengan  bobot  yang  telah ditentukan sebelumnya. 

2. Membuat tabulasi data. 

3. Menghitung persentase dari tiap-tiap subvariabel dengan 

rumus : 

P(s) =  
𝒏

 𝑵
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 %  
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Keterangan : P (s) = persentase skor sub variabel 

             n =  jumlah skor tiap sub variabel 

               N = jumlah skor maksimum 

4. Dari persentase yang telah diperoleh  kemudian  

ditransformasikan  ke dalam tabel supaya  pembacaan  hasil  

penelitian  menjadi  mudah. Untuk menentukan kriteria 

kualitatif dilakukan dengan cara: 

a. Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 

100%. 

b. Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 

0%.  

c. Menentukan range = 100-0 = 100. 

d. Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat baik, 

baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik). 

e. Menentukan lebar interval (100/5 = 20) 

Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  maka  range  persentase  dan 

kriteria kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Range Persentase dan Kriteria Prestasi 

No Interval Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

81% ≤ skor ≤ 100% 

61 % ≤  skor ≤ 80% 

41% ≤ skor ≤ 60% 

21% ≤ skor ≤ 40%  

0% <  skor ≤ 20% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

 

Sedangkan untuk menganalisis data dari angket dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Angket  yang  telah  diisi  responden,  diperiksa  kelengkapan  

jawabannya, kemudian disusun sesuai dengan kode responden. 

2. Mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan 

skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. 

3. Membuat tabulasi data. 

4. Menghitung  persentase  dari  tiap-tiap  sub  variabel  dengan  rumus  

yang digunakan dalam perhitungan persentase skor checklist. 

5. Dari persentase  yang telah  diperoleh  kemudian  ditransformasikan  

ke dalam Tabel 2.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, analisis data  dan pembahasannya. Penelitian dilaksanakan di 

SMK Negeri 2 Salatiga dimulai pada tanggal 26 Maret 2013 sampai selesai 

telah dilakukan. Data dalam penelitian dengan judul “Pemanfaatan 

Multimedia Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Keaktifan Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pemrograman Mikrokontroller Kelas XI di SMKN 2 Salatiga” 

diperoleh dengan metode evaluasi hasil pembelajaran, dokumentasi, dan chek 

list.  

Untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa diukur dengan 

menggunakan evaluasi soal sebanyak 20 butir soal. Dan untuk mengetahui 

keaktifan siswa diukur menggunakan metode chek list dengan indikator 

keaktifan siswa sebanyak 8 butir indikator. Kemudian setelah data terkumpul 

hasil prestasi belajar kelas XI elektronika industri tahun ajaran 2012/2013 

(Kelas Eksperimen) yang memanfaatkan multimedia dibandingkan dengan 

hasil prestasi belajar kelas XI elektronika industri tahun ajaran 2011/2012 

(Kelas Normal) yang belum memanfaatkan multimedia untuk membuktikan 

adanya perbedaan hasil prestasi belajar pada kedua kelas tersebut pada mata 

pelajaran pemrograman mikrokontroller. Untuk membuktikannya 
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menggunakan uji t pada kedua sampel tersebut. Perhitungan hasil statistik 

yang telah dilakukan dapat menunjukkan hasil pada tabel perhitungan berikut. 

Tabel 3. Rekapitulasi hasil uji t pada dua sampel yaitu pada 

kelas normal dan kelas eksperimen di SMK Negeri 2 Salatiga dengan α = 

0,05.(lihat lampiran uji t). 

No Variabel 

Nilai rata2 

real 

(Normal) 

Nilai rata2 

real 

(Eksperimen) 

Jumlah 

rata2 ideal 
Hasil uji - t 

1 Nilai Teori 72.27 
76.50 

95 2.33 

2 
Nilai 

Praktek 
77.58 

88.50 
95 7.18 

3 Nilai Rata2 74.92 82.38 95 11.53 

Rata - rata  7.02 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari tiga variabel 

perbandingan hasil prestasi belajar siswa yaitu ; nilai teori, nilai praktek, dan 

nilai rata – rata tiap kelas dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan, 

hanya pada variabel nilai teori yang menunjukkan perbedaan tidak terlalu 

signifikan antara kelas normal dan kelas eksperimen pada mata pelajaran 

mikrokontroller di SMK Negeri 2 Salatiga. Hal ini dapat dilihat pada 

probabilitas uji t variabel tersebut sebagian besar lebih kecil dibandingkan 

dengan  α = 0,05. 

Variabel nilai teori terdiri dari nilai teori yang diperoleh/didapatkan 

peserta didik dari hasil evaluasi pembelajaran mata pelajaran pemrograman 

mikrokontroller yang menghasilkan nilai uji t sebesar t-hitung 2.33. Terdapat 

perbedaan pada variabel nilai teori antara peserta didik kelas XI elektronika 
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industri tahun pelajaran 2011/2012  (kelas normal) yang belum 

memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran dengan peserta didik 

kelas XI elektronika industri tahun pelajaran 2012/2013 (kelas eksperimen) 

dengan memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat 

diketahui dari nilai rata – rata real masing – masing. Untuk peserta didik pada 

(kelas normal) mempunyai nilai rata – rata real sebesar 72.27. sedangkan 

untuk peserta didik pada (kelas eksperimen) mempunyai hasil nilai rata – rata 

real sebesar 76.50. ini membuktikan bahwa pada masing – masing kelas 

(kelas normal) dan (kelas eksperimen) terdapat suatu peningkatan hasil 

prestasi belajar pada variabel nilai teori. Sehingga dapat dikatakan pada (kelas 

eksperimen) mengalami peningkatan hasil prestasi belajar setelah 

memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran dibandingkan (kelas 

normal) yang belum memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran. 

Variabel nilai praktek terdiri dari hasil nilai praktek yang telah 

diperoleh peserta didik dari hasil evaluasi prestasi belajar pada mata pelajaran 

pemrograman mikrokontroller yang menghasilkan nilai hasil uji t sebesar t-

hitung 7.18. Dan terdapat perbedaan pada variabel nilai praktek antara peserta 

didik kelas XI elektronika industri tahun pelajaran 2011/2012  (kelas normal) 

yang belum memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran dengan 

peserta didik kelas XI elektronika industri tahun pelajaran 2012/2013 (kelas 

eksperimen) dengan memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran. 

Hal ini dapat diketahui dari nilai rata – rata real masing – masing. Untuk 

peserta didik pada (kelas normal) mempunyai nilai rata – rata real sebesar 
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77.58. sedangkan untuk peserta didik pada (kelas eksperimen) mempunyai 

hasil nilai rata – rata real sebesar 88.50. ini membuktikan bahwa pada masing 

– masing kelas (kelas normal) dan (kelas eksperimen) terdapat suatu 

peningkatan hasil prestasi belajar pada variabel nilai praktek. Sehingga dapat 

dikatakan pada (kelas eksperimen) mengalami peningkatan hasil prestasi 

belajar setelah memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran 

dibandingkan (kelas normal) yang belum memanfaatkan multimedia dalam 

proses pembelajaran. 

Variabel nilai rata – rata kelas terdiri dari hasil nilai rata – rata kelas 

yang telah diperoleh peserta didik dari hasil evaluasi prestasi belajar pada 

mata pelajaran pemrograman mikrokontroller yang menghasilkan nilai hasil 

uji t sebesar t-hitung 11.53. Tetapi terdapat perbedaan pada variabel nilai rata 

– rata kelas antara peserta didik kelas XI elektronika industri tahun pelajaran 

2011/2012  (kelas normal) yang belum memanfaatkan multimedia dalam 

proses pembelajaran dengan peserta didik kelas XI elektronika industri tahun 

pelajaran 2012/2013 (kelas eksperimen) dengan memanfaatkan multimedia 

dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata – rata real 

masing – masing. Untuk peserta didik pada (kelas normal) mempunyai nilai 

rata – rata real sebesar 74.92. sedangkan untuk peserta didik pada (kelas 

eksperimen) mempunyai hasil nilai rata – rata real sebesar 82.38. ini 

membuktikan bahwa pada masing – masing kelas (kelas normal) dan (kelas 

eksperimen) terdapat suatu peningkatan hasil prestasi belajar pada variabel 

nilai rata – rata kelas. Sehingga dapat dikatakan pada (kelas eksperimen) 



66 
 

 
 

mengalami peningkatan hasil prestasi belajar setelah memanfaatkan 

multimedia dalam proses pembelajaran dibandingkan (kelas normal) yang 

belum memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran. 

Kemudian dari keseluruhan variabel dari peserta didik yaitu : nilai 

teori, nilai praktek, dan nilai rata – rata kelas. Dapat dihitung nilai rata – rata 

probabilitas yang menghasilkan nilai hasil uji t sebesar t-hitung 7.02. Namun 

dari semua peserta didik yaitu peserta didik dari kelas normal dan kelas 

eksperimen terdapat adanya suatu perbedaan yang signifikan. Terdapat suatu 

peningkatan dari kelas normal yang belum memanfaatkan multimedia dalam 

proses pembelajaran dengan kelas eksperimen yang sudah memanfaatkan 

multimedia dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran pemrograman 

mikrokontroller di SMK Negeri 2 Salatiga.  

Kemudian meningkatnya prestasi belajar peserta didik pada kelas 

normal yang belum memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran dengan 

kelas eksperimen yang sudah memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran 

dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel (5) dan gambar (7) berikut ini : 

Tabel.4. Prosentasi Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

 

No  Variabel  

Jumlah 

rata2 

nilai 

ideal 

Normal Eksperimen 

Nilai 

rata2 

real 

Presentase 

(%) 
Kriteria 

Nilai 

rata2 

real 

Presenta

se (%) 
Kriteria 

1 
Nilai 

Teori 
95 72.27 76% Baik 76.5 81% 

Baik 

Sekali 

2 
Nilai 

Praktek 
95 77.58 82% 

Baik 

Sekali 
88.5 93% 

Baik 

Sekali 

3 
Nilai 

Rata2 
95 

74.92 
79% Baik 

82.38 
87% 

Baik 

Sekali 

Jumlah 149.85 79% Baik 165 87% 
Baik 

Sekali 
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Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas dapat dilihat hasilnya 

yang disajikan secara grafis dengan menggunakan diagram berikut ini : 

Gambar.7. Diagram prosentase prestasi belajar siswa  

Berdasarkan tabel 4 dan gambar 7 diatas nilai dari peningkatan 

prestasi belajar peserta didik yaitu dari nilai teori, nilai praktek, dan nilai rata 

– rata kelas. Nilai peserta didik (kelas eksperimen) yang telah memanfaatkan 

multimedia dalam proses belajar mengajar memliki hasil relatif lebih baik 

dengan nilai kesuluruhan ketiga aspek mencapai 165 dengan prosentase 87% 

dan memperoleh kriteria baik sekali sedangkan apabila dibandingkan dengan 

peserta didik yang belum memanfaatkan multimedia dalam proses belajar 

mengajar dengan nilai keseluruhan ketiga aspek mencapai 149.85 dengan 

prosentase 79% dan memperoleh  kriteria baik.   

Kemudian pada variabel keaktifan siswa terdiri dari 8 indikator yaitu 

Antusias mengikuti pelajaran, Kemampuan menyelesaikan masalah, Aktivitas 

siswa dalam bertanya, Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru, 
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Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru, Kemampuan siswa 

dalam mengerjakan evaluasi dari guru, Berdiskusi dengan teman satu 

kelompok dan Aktif dalam kegiatan praktikum. Dalam penelitian ini terdapat 

tiga (3) kelompok keaktifan peserta didik yaitu kelompok sedang, tinggi, dan 

sangat tinggi. Dari ketiga kelompok tersebut dapat diketahui kelompok 

sedang terdapat 3 peserta didik dengan prosentase 9,38% dari 32 jumlah 

peserta didik, kemudian pada kelompok tinggi terdapat 16 peserta didik 

dengan prosentase 50,00% dari 32 jumlah peserta didik, dan pada kelompok 

sangat tinggi terdapat 13 peserta didik dengan prosentase 40,63% dari 32 

jumlah peserta didik. Untuk kelompok sedang hanya terdapat 3 peserta didik 

dengan rata – rata prosentase ketiganya hanya mencapai 66,67% dalam aspek 

keaktifan siswa, hal ini berkaitan dengan aspek penilaian keaktifan yaitu pada 

aspek antusias mengikuti pelajaran, memperhatikan dan mendengarkan guru, 

kemampuan mengerjakan evaluasi dari guru, aktif dalam kegiatan praktikum. 

Pada aspek – aspek tersebutlah para peserta didik yang masuk dalam 

kelompok sedang sehingga disarankan peserta didik untuk lebih ditingkatkan 

lagi agar tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar tercapai selain untuk 

meningkatkan keaktifannya dalam proses pembelajaran. Kemudian pada 

kelompok tinggi terdapat 16 peserta didik dengan rata – rata prosentase 

mencapai 79.95% pada aspek keaktifan, pada kelompok tinggi masih terdapat 

dua aspek yang belum memenuhi kriteria yaitu kemampuan menyelesaikan 

masalah dan memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. Masih 

terdapat peserta didik yang kurang memperhatikan penjelasan dari guru, 
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tetapi itu hanya sebagian kecil dari kelompok tinggi. Selanjutnya untuk 

kelompok sangat tinggi terdapat 13 peserta didik dengan rata – rata 

prosentase mencapai 89,42% pada aspek keaktifan siswa. Pada kelompok ini 

semua peserta didik telah mencapai kriteria yang sangat baik, hal ini 

dikarenakan peserta didik sangat termotivasi dalam kegiatan belajar  

mengajar sehingga tingkat keaktifannya sangat tinggi.  

Hasil penelitian tentang keaktifan siswa setelah menggunakan 

multimedia dalam proses pembelajaran berdasarkan chek list diperoleh hasil 

pada tabel berikut : 

 

 Tabel 5. Distribusi Persentase Keaktifan Siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kriteria skor Rentang skor 

∑ nilai 

keaktifan 
Presentase 

(%) 
Siswa 

1 Sangat Tinggi 85 – 100 13 40.63 

2 Tinggi 70 – 84 16 50.00 

3 Sedang 55 – 69 3 9.38 

4 Rendah 40 – 54 0 0 

5 Sangat Rendah 24 – 39  0 0 

Jumlah siswa dengan kriteria sedang, 

tinggi dan sangat tinggi 
32 100% 
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Untuk lebih jelas hasil keaktifan belajar siswa dapat dilihat 

hasilnya yang disajikan secara grafis pada diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar.8. Diagram keaktifan siswa 

Berdasarkan tabel 5 dan gambar 8 diatas dapat diketahui secara 

umum keaktifan siswa yang telah memanfaatkan multimedia selama proses 

pembelajaran memiliki kategori/kriteria sangat tinggi sebesar 40.63% atau 

sejumlah 13 siswa, sebesar 50.00% atau 16 siswa dalam kategori/kriteria 

tinggi dan sisanya memiliki kriteria/kategori sedang sebesar 9.38% dengan 

jumlah 3 siswa. Dengan adanya pembelajaran yang telah memanfaatkan 

multimedia dalam proses belajar mengajar maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa secara garis besar rata – rata 94,35% peserta didik telah 

meningkat keaktifannya dalam mengikuti proses belajar mengajar. 
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4.2 Pembahasan 

Pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran mengajar dapat 

meningkatkan proses belajar siswa secara efektif. Dan hasil pembelajaran 

yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

meningkatkan keaktifan siswa di dalam mengikuti proses kegiatan belajar 

mengajar. Pada penelitian ini memaparkan adanya peningkatan prestasi 

belajar dan keaktifan siswa yang memanfaatkan multimedia dalam proses 

belajar mengajar dibandingkan dengan kelas yang belum memanfaatkan 

multimedia dalam proses belajar mengajarnya. Hal ini membuktikan bahwa 

prestasi belajar dan keaktifan siswa peserta didik dapat ditingkatkan dengan 

memanfaatkan multimedia dalam proses belajar mengajar sehingga peserta 

didik lebih tertarik dalam mengikuti mata pelajaran tersebut dibandingkan 

dengan sebelum pendidik/guru yang belum memanfaatkan multimedia dalam 

proses belajar mengajarnya dan biasanya pendidik/guru masih menggunakan 

meode ceramah penuh dalam proses belajar mengajar didalam kelas. Pada 

penelitian ini telah terbukti bahwa terdapat adanya peningkatan prestasi 

belajar pada kelas yang telah memanfaatkan multimedia dalam proses belajar 

mengajar dibandingkan dengan kelas yang belum memanfaatkan multimedia 

dalam proses belajar mengajar. Pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran 

suatu sarana untuk menyampaikan materi/ilmu yang cukup efektif, hal ini 

dikarenakan penyampaian suatu materi melalui multimedia dapat menyajikan 

materi secara audio visual yang terintegrasi dengan adanya unsur 

audio(suara), animasi, teks, grafiks, dan video yang disajikan dalam satu – 
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kesatuan dan dapat memfungsikan indra pendengaran dan penglihatan secara 

bersamaan. Dan karena itu, dalam proses belajar mengajar peserta didik 

menjadi aktif dan akan meningkatkan prestasi belajarnya. 

Prestasi belajar peserta didik dimungkinkan dipengaruhi banyak 

faktor, dan salah satu faktor tersebut adalah keaktifan peserta didik. Kektifan 

yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain Antusias mengikuti pelajaran, 

Kemampuan menyelesaikan masalah, Aktivitas siswa dalam bertanya, 

Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru, Memperhatikan dan 

mendengarkan penjelasan dari guru, Kemampuan siswa dalam mengerjakan 

evaluasi dari guru, Berdiskusi dengan teman satu kelompok dan Aktif dalam 

kegiatan praktikum. Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) kelompok keaktifan 

peserta didik yaitu kelompok sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada 

kelompok sedang terdapat 3 peserta didik dengan prosentase 9.38% dari 

jumlah 32 peserta didik. Pada kelompok sedang masih terdapat empat aspek 

penilaian keaktifan yang belum mencapai kriteria yaitu pada aspek antusias 

mengikuti pelajaran, memperhatikan dan mendengarkan guru, kemampuan 

mengerjakan evaluasi dari guru, aktif dalam kegiatan praktikum. Ini masih 

harus ditingkatkan lagi oleh peserta didik agar dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya.  

Kemudian pada kelompok tinggi terdapat 16 peserta didik dengan 

prosentase 50,00% dari 32 jumlah peserta didik. Pada kelompok tinggi ini 

masih terdapat dua aspek keaktifan yang belum mencapai kriteria baik yaitu 

kemampuan menyelesaikan masalah dan memperhatikan dan mendengarkan 
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penjelasan dari guru. Sedangkan untuk kelompok sangat tinggi terdapat 13 

peserta didik dengan prosentase 40,63% dari 32 jumlah peserta didik. Pada 

kelompok ini semua aspek telah memenuhi kriteria baik untuk aspek 

keaktifan peserta didik sehingga prestasi belajar peserta didik dapat 

meningkat seperti yang diharapkan. Keaktifan peserta didik merupakan hal 

yang sangat penting dalam mendukung peserta didik itu sendiri untuk 

mencapai prestasi belajar, karena keaktifan pada peserta didik dapat 

mendukungnya dalam kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada 

pencapain prestasi belajar. Peserta didik yang mempunyai keaktifan belajar 

tinggi sangat dimungkinkan dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi 

pula. Dan apabila peserta didik yang memeliki keaktifan belajar yang rendah 

maka juga sangat dimungkinkan bahwa akan memperoleh prestasi belajar 

yang rendah pula. Hal ini dapat diartikan bahwa kadar tingkat keaktifan 

belajar peserta didik dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik itu 

sendiri. 

Meningkatnya prestasi belajar peserta didik dapat dilihat dari tiga (3) 

variabel nilai antara lain nilai teori, nilai praktek, dan nilai rata – rata kelas. 

Nilai teori sangat penting diperlukan bagi peserta didik dan harus dimiliki 

peserta didik. Karena nilai teori ini digunakan oleh guru/pendidik untuk 

mengukur seberapa besar kemampuan peserta didik dalam menangkapkan 

pelajaran/materi yang telah disampaikan oleh guru/pendidik dan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan guru/pendidik dalam 

menyampaikan suatu materi mata pelajaran. Pada penelitian ini peserta didik 
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(kelas eksperimen) yang telah memanfaatkan multimedia dalam proses 

belajar mengajar memperoleh prestasi belajar relatif lebih baik dengan nilai 

rata – rata 76.5 dengan prosentase mencapai 81% dan mendapat kriteria baik 

sekali  dibandingkan dengan peserta didik (kelas kontrol) yang belum 

memanfaatkan multimedia dalam proses belajar mengajarnya dengan nilai 

rata – rata 72.27 dengan prosentase mencapai 76% dan mendapat kriteria 

baik sekali. 

Kemudian juga pada nilai praktek peserta didik (kelas eksperimen) 

yang telah memanfaatkan multimedia dalam proses belajar mengajarnya 

memperoleh nilai praktek yang relatif lebih baik dengan nilai rata – rata 88.5 

dengan prosentase 93% dan kriteria baik sekali apabila dibandingkan dengan 

peserta didik (kelas normal) yang belum memanfaatkan multimedia dalam 

proses belajar mengajar dengan nilai rata – rata 77.58 dengan prosentase 82% 

dan dengan kriteria baik sekali. Nilai praktek merupakan hasil dari kegiatan 

praktikum peserta didik. Nilai praktek tidak kalah penting untuk peserta didik 

khususnya yang belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peserta didik dituntut lebih menonjol 

keterampilannya dibandingkan dengan teori.  

Hal ini juga terdapat pada nilai rata – rata kelas peserta didik (kelas 

eksperimen) yang telah memanfaatkan multimedia dalam proses belajar 

mengajar yang memperoleh nilai rata – rata kelas yang juga lebih baik dengan 

nilai rata – rata 82.38 dengan prosentase 82.38% dan dengan kriteria baik 

sekali apabila dibandingkan dengan peserta didik (kelas normal) yang belum 
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memanfaatkan multimedia dalam proses belajar mengajarnya dengan nilai 

rata – rata 74.92 dengan prosentase 79% dan dengan kriteria baik.  

Berdasarkan (lihat tabel 4 dan diagram 6) diatas nilai dari 

peningkatan prestasi belajar peserta didik yaitu dari nilai teori, nilai praktek, 

dan nilai rata – rata kelas. Nilai peserta didik (kelas eksperimen) yang telah 

memanfaatkan multimedia dalam proses belajar mengajar memliki hasil 

relatif lebih baik dengan nilai kesuluruhan ketiga aspek mencapai 165 dengan 

prosentase 87% dan memperoleh kriteria baik sekali sedangkan apabila 

dibandingkan dengan peserta didik yang belum memanfaatkan multimedia 

dalam proses belajar mengajar dengan nilai keseluruhan ketiga aspek 

mencapai 149.85 dengan prosentase 79% dan memperoleh  kriteria baik.   

Berdasarkan dari penelitian ini, pemanfaatan multimedia dalam 

proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai media 

penyampaian materi ajar dalam mata pelajaran pemrograman 

mikrokontroller, karena multimedia ini dapat menyajikan secara terintegrasi 

antara audio, video, teks, grafik, dan animasi sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menarik sehingga dapat 

membantu dan mempermudah guru/pendidik dalam menyampaikan materi 

ajar kepada peserta didik dan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik serta dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemanfaatan 

Multimedia Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Keaktifan Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pemrograman Mikrokontroller Kelas XI di SMKN 2 

Salatiga dapat disimpulkan : 

1. Prestasi belajar pada nilai rata – rata kelas (klasikal) peserta didik (kelas 

eksperimen) yang telah memanfaatkan multimedia dalam proses belajar 

mengajar yang memperoleh nilai rata – rata kelas (klasikal) yang juga 

lebih baik dengan nilai rata – rata 82.38 dengan prosentase 82.38% dan 

dengan kriteria baik sekali apabila dibandingkan dengan peserta didik 

(kelas normal) yang belum memanfaatkan multimedia dalam proses 

belajar mengajarnya dengan nilai rata – rata 74.92 dengan prosentase 

79% dan dengan kriteria baik.  

2. Dapat diketahui secara umum keaktifan siswa yang telah memanfaatkan 

multimedia selama proses pembelajaran memiliki kategori/kriteria 

sangat tinggi sebesar 40.63% atau sejumlah 13 siswa, sebesar 50.00% 

atau 16 siswa dalam kategori/kriteria tinggi dan sisanya memiliki 

kriteria/kategori sedang sebesar 9.38% dengan jumlah 3 siswa. Dengan 

adanya pembelajaran yang telah memanfaatkan multimedia dalam 

proses belajar mengajar maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
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secara garis besar rata – rata 94,35% peserta didik telah meningkat 

keaktifannya dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

3. Berdasarkan dari penelitian ini, pemanfaatan multimedia dalam proses 

belajar mengajar dapat dikatakan layak sebagai media penyampaian 

materi ajar dalam mata pelajaran pemrograman mikrokontroller, karena 

multimedia ini dapat menyajikan secara terintegrasi antara audio, video, 

teks, grafik, dan animasi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran yang interaktif dan menarik sehingga dapat membantu 

dan mempermudah guru/pendidik dalam menyampaikan materi ajar 

kepada peserta didik dan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik serta dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta 

didik. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan ini, dapat 

diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Peserta didik kelas IX di SMK Negeri 2 Salatiga diharapkan dapat terus 

meningkatkan keaktifannya dalam kegiatan belajar mengajar, agar juga 

dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Dan pada penelitian ini 

didapatkan tiga (3) kelompok keaktifan peserta didik antara lain : 

kelompok sedang, kelompok tinggi, dan kelompok sangat tinggi. Untuk 

peserta didik dengan keaktifan kelompok sedang masih terdapat 

kekurangan pada aspek antusias mengikuti pelajaran, memperhatikan dan 
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mendengarkan guru, kemampuan mengerjakan evaluasi dari guru, aktif 

dalam kegiatan praktikum. Untuk itu harus lebih ditingkatkan lagi dalam 

beberapa aspek tersebut. Kemudian pada kelompok tinggi masih terdapat 

kekurangan pada aspek kemampuan menyelesaikan masalah dan 

memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. Pada kelompok 

ini sudah bagus tetapi harus ada peningkatan dan untuk mempertahankan 

aspek yang sudah baik. Kemudian pada kelompok sangat tinggi sudah 

sangat baik. Semua aspek telah mencapai kriteria yang ditentukan. Tentu 

hal ini harus dipertahankan oleh pihak guru dan pihak sekolah agar dapat 

menjadi contoh dan menjadi motivasi bagi kelompok sedang dan 

kelompok tinggi. 

2. Untuk guru/pendidik diharapkan dapat memanfaatkan multimedia sebagai 

media untuk menyampaikan materi sehingga selain mempermudah dan 

membantu guru, multimedia yang dapat bersifat interakstif dapat membuat 

peserta didik lebih merasa senang, menarik perhatian, dan juga tidak 

membuat jenuh dalam proses belajar mengajar sehingga akan terciptanya 

suasana yang aktif dalam pembelajaran. 

3. Multimedia ini tidak hanya terpaku pada satu mata pelajaran saja, tetapi 

bisa dimanfaatkan untuk semua mata pelajaran. Sehingga dapat 

dimanfaatkan dan dikembangkan lagi sebagai sarana media penyampaian 

materi ajar. 
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LAMPIRAN 1 

Uji T Nilai Teori 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
 

   

  Variable 1 
Variable 

2 

Mean 76.25 72.26563 

Variance 59.67741935 39.66104 

Observations 32 32 

Pearson Correlation 0.055945484 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 31 
 t Stat 2.326023897 
 P(T<=t) one-tail 0.013364925 
 t Critical one-tail 1.695518742 
 P(T<=t) two-tail 0.026729849 
 t Critical two-tail 2.039513438   

 

Uji T Nilai Praktek 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
 

   

  Variable 1 
Variable 

2 

Mean 88.5 77.57813 

Variance 39.74193548 42.93725 

Observations 32 32 

Pearson Correlation 0.104445681 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 31 
 t Stat 7.179748244 
 P(T<=t) one-tail 2.25664E-08 
 t Critical one-tail 1.695518742 
 P(T<=t) two-tail 4.51327E-08 
 t Critical two-tail 2.039513438   

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

 

Uji T Nilai Rata-rata 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
 

   

  Variable 1 
Variable 

2 

Mean 82.375 74.92188 

Variance 11.14516129 3.017893 

Observations 32 32 

Pearson Correlation 0.067788781 
 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 31 
 t Stat 11.52757243 
 P(T<=t) one-tail 4.84161E-13 
 t Critical one-tail 1.695518742 
 P(T<=t) two-tail 9.68322E-13 
 t Critical two-tail 2.039513438   
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LAMPIRAN 2 

UJI  NORMALITAS DAN HOMOGENITAS 

Nilai Praktek 

 

Case Processing Summary 

 

faktor 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

praktek eks praktek 32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 

kon praktek 32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 

 

 

Descriptives 

 faktor Statistic Std. Error 

praktek eks praktek Mean 88.5000 1.11442 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 86.2271  

Upper Bound 90.7729  

5% Trimmed Mean 89.3403  

Median 90.0000  

Variance 39.742  

Std. Deviation 6.30412  

Minimum 65.00  

Maximum 95.00  

Range 30.00  

Interquartile Range .00  

Skewness -2.896 .414 

Kurtosis 8.070 .809 

kon praktek Mean 77.6875 1.14779 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 75.3466  

Upper Bound 80.0284  
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5% Trimmed Mean 77.6458  

Median 76.5000  

Variance 42.157  

Std. Deviation 6.49286  

Minimum 65.00  

Maximum 90.00  

Range 25.00  

Interquartile Range 5.00  

Skewness .372 .414 

Kurtosis -.058 .809 

 

 

Tests of Normality 

 

faktor 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

praktek eks praktek .500 32 .000 .463 32 .000 

kon praktek .173 32 .016 .934 32 .050 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

praktek Based on Mean 1.889 1 62 .174 

Based on Median 4.688 1 62 .034 

Based on Median and with 

adjusted df 

4.688 1 54.729 .035 

Based on trimmed mean 3.443 1 62 .068 
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Normalitas dan homogenitas nilai teori 

 

Case Processing Summary 

 

faktor 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

teori eksperimen 32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 

kontrol 32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 

 

 

Descriptives 

 faktor Statistic Std. Error 

teori eksperimen Mean 76.2500 1.36562 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 73.4648  

Upper Bound 79.0352  

5% Trimmed Mean 75.6597  

Median 75.0000  

Variance 59.677  

Std. Deviation 7.72512  

Minimum 70.00  

Maximum 95.00  

Range 25.00  

Interquartile Range 10.00  

Skewness 1.064 .414 

Kurtosis -.056 .809 

kontrol Mean 72.3750 1.12141 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 70.0879  

Upper Bound 74.6621  

5% Trimmed Mean 72.4028  

Median 73.0000  

Variance 40.242  

Std. Deviation 6.34365  
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Minimum 60.00  

Maximum 85.00  

Range 25.00  

Interquartile Range 5.00  

Skewness -.111 .414 

Kurtosis .030 .809 

 

 

Tests of Normality 

 

faktor 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

teori eksperimen .260 32 .000 .786 32 .000 

kontrol .167 32 .024 .946 32 .109 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

teori Based on Mean 2.035 1 62 .159 

Based on Median .973 1 62 .328 

Based on Median and with 

adjusted df 

.973 1 59.706 .328 

Based on trimmed mean 1.446 1 62 .234 
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NORMALITAS DAN HOMOGENITAS NILAI RATA-RATA 

Case Processing Summary 

 

faktor 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

rata-rata eksperimen 32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 

kontrol 32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 

 

 

Descriptives 

 faktor Statistic Std. Error 

rata-rata eksperimen Mean 82.5000 .60074 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 81.2748  

Upper Bound 83.7252  

5% Trimmed Mean 82.1875  

Median 80.5000  

Variance 11.548  

Std. Deviation 3.39829  

Minimum 78.00  

Maximum 93.00  

Range 15.00  

Interquartile Range 5.00  

Skewness 1.339 .414 

Kurtosis 1.827 .809 

kontrol Mean 75.0313 .28920 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 74.4414  

Upper Bound 75.6211  

5% Trimmed Mean 74.8681  

Median 75.0000  

Variance 2.676  

Std. Deviation 1.63597  

Minimum 73.00  

Maximum 80.00  
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Range 7.00  

Interquartile Range .00  

Skewness 1.738 .414 

Kurtosis 4.333 .809 

 

 

Tests of Normality 

 

faktor 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

rata-rata eksperimen .269 32 .000 .815 32 .000 

kontrol .414 32 .000 .646 32 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

rata-rata Based on Mean 19.753 1 62 .000 

Based on Median 10.251 1 62 .002 

Based on Median and with 

adjusted df 

10.251 1 45.020 .003 

Based on trimmed mean 17.784 1 62 .000 
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 Sekolah  : SMK Negeri 2 Salatiga 

 Program Keahlian : Teknik Elektronika Industri 

 Mata Pelajaran : Pemrograman Mikrokontroler 

 Kelas / Semester : XI/ Genap 

Standar Kompetensi : 1. Memprogram Peralatan Sistem Otomasi Elektronik 
 Yang Berkaitan Dengan I/O Bantuan Mikroprosesor        

Dan Mikrokontroller               
 Kompetensi Dasar : 1.2.Membuat program sistem mikrokontroller sederhana 

Indikator  : 1.3.Dibuat program sistem mikrokontroller sederhana 

Alokasi Waktu : 4 X 40 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 
a.   Membuat program sistem mikrokontroller sederhana. 
b. Mendownload program mikrokontoler sederhana ke dari komputer ke IC. 

 

B. Materi Pembelajaran  

Program sistem mikrokontroller sederhana, downloader program mikrokontroler. 

C. Metode Pembelajaran  

Metode Pembelajaran :  

1. Ceramah 

2. Tutorial 

3. Praktek  

4. Tanya Jawab 

5. Latihan 

 

D. Langkah – langkah Pembelajaran  

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Pembukaan (Do’a, presensi siswa). 

b. Memberi motivasi pada siswa supaya giat relajar dan selalu disiplin. 

c. Menyampaikan KD dan Indikator yang akan dicapai pada saat pembelajaran.  



94 
 

 
 

 

2. Kegiatan inti 

Explorasi :  

a. Guru menjelaskan definisi IC mikrokontroler AT89S51. 

b. Guru menjelaskan penggunaan perngkat lunak yang digunakan untuk 

downloader program mikrokontroler dari komputer. 

c. Guru menjelaskan langkah – langkah untuk downloader program mikrokontroler 

dari komputer. 

 

Elaborasi : 

a. Guru memberikan soal latihan. 

b. Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. 

c. Siswa mengerjakan soal latihan secara acak kedepan kelas. 

 

Konfirmasi : 

a. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 

b. Guru meminta siswa untuk mengevaluasi jawaban temannya. 

c. Guru memberikan penguatan dan jawaban. 

 

3. Kegiatan Akhir : 

a. Mendiskusikan kembali materi pembelajaran. 

b. Menanyakan kesulitan tentang materi yang disampaikan. 

c. Menyimpulkan/rangkuman pembelajaran. 

d. Menutup kegiatan pembelajaran dengan do’a bersama. 

 

E. Sumber Belajar :  

 Trainer mikrokontroler 

 Internet 

 Multimedia 

 

F. Alat dan Bahan : 

 Komputer/Laptop  

 Spidol 

 LCD proyektor 

 

G. Penilaian  

 Teknik   : Tes tulis 

 Bentuk Instrumen : Tes Uraian 
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 Contoh instrumen :  

1.  Apa software yang digunakan pada downloader mikrkontroler ? 
2. Berapa volt tegangan kerja DT – HiQ AT89 USB ISP ? 
3. Berikut IC yang digunakan dalam DT – HiQ AT89 USB ISP adalah . . . 
4. DT – HiQ AT89 USB ISP tidak dapat dideteksi oleh perangkat lunak. Apa yang 

menyebabkannya ? 
5. Berapa kapasitas memori pada AT89S51 ? 
6. Berapa tahap dalam memprogram mikrokontroler ? 
7. Prose awal dalam langkah downloader program dengan DT – HiQ AT89 USB 

ISP adalah . .  
8. Apa langkah yang anda lakukan setelah memilih jenis IC ? 
9. Setelah program dihapus dari IC, langkah selanjutnya adalah . . . 
10. Langkah terakhir dalam mendownload program adalah . . . 
11. Apa jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan computer dengan DT – 

HiQ AT89 USB ISP ? 
12. Berapa PIN konektor pada DT – HiQ AT89 USB ISP ? 
13. Pada IC AT89S51 mempunyai berapa banyak PIN/kaki IC ? 
14. Proses memasukan program dari komputer ke mikrokontroler disebut . . . 
15. Berapa tahapan yang anda lalui untuk mendownload program dari komputer ke 

mikrokontroler DT – HiQ AT89 USB ISP ? 
16. Berapa input tegangan pada IC AT89S51 ? 
17. Indikator LED power DT – HiQ AT89 USB ISP tidak menyala. Apa yang 

menyebabkannya ? 
18. Apa solusi yang tepat apabila IC target tidak dapat di program ? 
19. IC AT89S51 merupakan mikrokontroler yang dilengkapi dengan . . . 
20. Indikator LED DT – HiQ AT89 USB ISP akan berkedip dengan interval 1 detik 

dan itu menandakan jika status DT – HiQ AT89 USB ISP . . . 
 

 Pedoman Penilaian :  

Jumlah skor maksimal keseluruhan 20 x 5 = 100 

   Nilai maksimal 100 

 

Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
…………………….. 
NIP.  

 ….……………………., 2013 
Guru Peneliti 
 
 
 
 
………………………. 
NIM.  
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LAMPIRAN 4 

 

  SILABUS  
NAMA SEKOLAH  :    SMK NEGERI 2 SALATIGA 

  MATA PELAJARAN  :    PEMROGRAMAN MIKROKONTROLER 
  KELAS / SEMESTER  :    II / 4 
  STANDAR KOMPETENSI   :    MEMPROGRAM PERALATAN SISTEM OTOMASI ELEKTRONIK 
             YANG BERKAITAN DENGAN I/O BANTUAN : MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLLER 
  KODE KOMPETENSI  :    ELIND 1 

ALOKASI WAKTU                       :    200   X  45 Menit 

 

KOMPETENSI 

DASAR  
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI WAKTU NILAI 

KARAKTER 

SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

1. Menjelaska

n 

perkemban

gan 

teknologi 

mikroprose

sor 

 

1. Dijelaskan 

perkembangan 

teknologi 

mikroprosesor 

 

1. Perkembang

an teknologi 

mikroproseso

r 

 

1. Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi 

mikroprosesor 

 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 
 

6 6 

(12) 

 - Sistematis 

- Rasa ingin 
tahu 

- Religious 

- Cermat 

- Komunikatif 

- Peduli 
lingkungan 

- Jujur 
-   Kerja keras 

 Buku 

mokroprose

sor 

 Internet 

 

2. Menjelaska

n sistem 

mikroprose

sor 

2. Dijelaskan 

sistem 

mikroprosesor 

2. Sistem 

mikroproseso

r 

2. Menjelaskan 

sistem 

mikroprosesor 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 
 

6 6 

(12) 
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KOMPETENSI 

DASAR  
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI WAKTU NILAI 

KARAKTER 

SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

3. Mengopera

sikan 

sistem 

mikroprose

sor. 

3. Dioperasikan 

sistem 

mikroprosesor. 

3. Pengoperasi

an sistem 

mikroproseso

r. 

3. Mengoperasika

n sistem 

mikroprosesor. 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 
 

12 12 

(12) 

 
 Buku 

mikroproses

or 

 Modul 

 Trainer 

 komputer 

 

4. Menjelaska

n sistem 

mikrokontr

oller 

 

4. Dijelaskan 

sistem 

mikrokontroller 

 

4. Sistem 

mikrokontroll

er 

 

4. Menjelaskan 

sistem 

mikrokontroller 

 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 
 

6 6 

(12) 

 - Sistematis 

- Rasa ingin 
tahu 

- Religious 

- Cermat 

- Komunikatif 

- Peduli 
lingkungan 

- Jujur 
-   Kerja keras 

 Buku 

mikrokontrol

er  

 Internet 

5. Menjelaska

n 

perkemban

gan 

teknologi 

mikrokontr

oller 

 

 

5. Dijelaskan 

perkembangan 

teknologi 

mikrokontroller 

 

 

5. Perkembang

an teknologi 

mikrokontroll

er 

 

 

5. Menjelaskan 

perkembangan 

teknologi 

mikrokontroller 

 

 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 
 

6 6 

(12) 

 



98 
 

 
 

KOMPETENSI 

DASAR  
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI WAKTU NILAI 

KARAKTER 

SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

6. Membuat 

program 

sistem 

mikrokontr

oller 

sederhana. 

6. Dibuat 

program 

sistem 

mikrokontroller 

sederhana. 

6. Program 

sistem 

mikrokontroll

er 

sederhana. 

6. Membuat 

program sistem 

mikrokontroller 

sederhana. 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 
 

12 12 

(24) 

 
 Buku 

mikrokontrol

er  

 Modul 

 Trainer 

 komputer 

 

7. Menjelaska

n prosedur 

penyusuna

n algoritma 

pemrogram

an 

7. Dijelaskan 

prosedur 

penyusunan 

algoritma 

pemrograman 

7. Prosedur 

penyusunan 

algoritma 

pemrograma

n 

7. Menjelaskan 

prosedur 

penyusunan 

algoritma 

pemrograman 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 
 

12 12 

(12) 

 
 Buku 

mokroprose

sor/mikrokon

troler  

 komputer 

 

8. Mengidenti

fikasi 

arsitektur 

mikroprose

ssor dan 

mikrokontr

oller 

8. Diidentifikasi 

arsitektur 

mikroprosessor 

dan 

mikrokontroller 

8. Identifikasi 

arsitektur 

mikroprosess

or dan 

mikrokontroll

er 

8. Mengidentifikasi 

arsitektur 

mikroprosessor 

dan 

mikrokontroller 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 
 

6 6 

(12) 

 - Sistematis 

- Rasa ingin 
tahu 

- Religious 

- Cermat 

- Komunikatif 

- Peduli 
lingkungan 

- Jujur 
-   Kerja keras 

 Buku 

mokroprose

sor/mikrokon

troler  

 Internet 
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KOMPETENSI 

DASAR  
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI WAKTU NILAI 

KARAKTER 

SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

9. Menjelaska
n instruksi, 
bahasa 
asembler 
dan sistem 
interupsi 
pada 
sistem 
mikroprose
sor dan 
mikrokontr
oler 

 

9. Dijelaskan 
instruksi, 
bahasa 
asembler dan 
sistem 
interupsi pada 
sistem 
mikroprosesor 
dan 
mikrokontroler 

 

9. Instruksi, 

bahasa 

asembler 

dan sistem 

interupsi 

pada sistem 

mikroproseso

r dan 

mikrokontrole

r 

 

9. Menjelaskan 
instruksi, 
bahasa 
asembler dan 
sistem interupsi 
pada sistem 
mikroprosesor 
dan 
mikrokontroler 

 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 

 Tes praktek 
 

12 12 

(24) 

 - Sistematis 

- Rasa ingin 
tahu 

- Religious 

- Cermat 

- Komunikatif 

- Peduli 
lingkungan 

- Jujur 
-   Kerja keras 

 Buku 

mokroprose

sor/mikrokon

troler  

 Modul 

 Trainer 

 komputer 

 

10. Memprogra

m sistem 

mikroprose

ssor dan 

sistem 

mikrokontr

oller 

 

10. Diprogram 

sistem 

mikroprosessor 

dan sistem 

mikrokontroller 

 

10. Program 

sistem 

mikroprosess

or dan sistem 

mikrokontroll

er 

 

10. Memprogram 

sistem 

mikroprosessor 

dan sistem 

mikrokontroller 

 

 Tes Lesan 

 Tes Tulis 

 Tes praktek 
 

12 12 

(24) 

 - Sistematis 

- Rasa ingin 
tahu 

- Religious 

- Cermat 

- Komunikatif 

- Peduli 
lingkungan 

- Jujur 
-   Kerja keras 

 Buku 

mokroprose

sor/mikrokon

troler  

 Modul 

 Trainer 

 komputer 
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LAMPIRAN 5 

 

 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA KELAS XI TEI B 

N

O 
NAMA 

ASPEK YANG DINILAI JU

ML

AH 

NIL

AI 
KRITERIA 

A B C D E F 
G H 

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

1 ADE BUYUNG PRAKOSO                            

2 AGUS SAPTO RAHMAWAN                            

3 ANDRI SETIA PRABOWO                            

4 ARDHANI KURNIAWAN                            

5 ARFIAN YUHDI USMOYO                            

6 BAMBANG KRISTANTO                            

7 DEWI LARASATI                            

8 DIAH AYU MUTIARI                            

9 DICKY MAULANA                            

10 DIKY KURNIAWAN                            

11 

DIMAS QUIRUL LISAN 
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12 EDWIN EFRIANANDA                             

13 EKA MISRIYANTI                            

14 EKO BAGUS PRASETYO                            

15 ERVAN DUWI S                            

16 FERNANDA  PRATAMA                             

17 FITRI FEBRIANI                            

18 HANDIKA ARISANDY                            

19 ISMAIL KHASAN                            

20 KAYRANI KRISNA WAHYU                             

21 MUHAMMAD  AFIFUDIN                            

22 MUHAMMAD BAYU                             

23 NOVITA UCIK INDAH                             

24 NUR NI'MATUL 

KHASANAH 

                           

25 NURROHMAN BUDI S                            

26 PRADIAN ARI SETIAWAN                            

27 RADIK KARIS PRABOWO                            

28 RESYA PUTRININGTYAS 
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PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR  OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

 

ASPEK ASPEK KEGIATAN SKOR 

A. Antusias mengikuti pelajaran 1. Hadir tepat waktu dan siap untuk 

mengikuti pelajaran 
3 

2. Datang terlambat saat pelajarn 

sudah berlangsung 
2 

3. Tidak hadir untuk mengikuti 

pelajaran 
1 

B. Kemampuan menyelesaikan masalah 1. Siswa dapat menyeleseikan soal 

atau percobaan yang diberikan 

oleh guru secara individu 

3 

2. Siswa dapat menyeleseikan soal 

atau percobaan yang diberikan 
2 

29 RHIKI DARMAWAN                            

30 RINO UDHY SAPUTRA                            

31 RIZKY ALAM RAMADHAN                            

32 SYAHRIDO ARDIANOWO                            
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oleh guru dengan bantuan teman 

3. Siswa tidak dapat menyeleseikan 

soal atau percobaan yang 

diberikan oleh guru 

1 

C. Aktivitas siswa dalam bertanya 1. . Pertanyaan sesuai dengan materi 3 

2. Pertanyaan tidak sesuai materi 2 

3. Tidak mengajukan pertanyaan 1 

D. Aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru 1. Menjawab dengan benar 3 

2.Menjawab namun kurang tepat 2 

3.Tidak menjawab 1 

 

E. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru 

1. Mendengarkan sekaligus 

memperhatikan  

 

3 

2. Hanya mendengarkan atau hanya 

memperhatikan 
2 

3. Tidak mendengarkan maupun 

memperhatikan 
1 

F. Kemampuan siswa dalam mengerjakan evaluasi dari 

guru 

1. Dapat mengerjakan evaluasi 

tanpa bertanya pada teman 
3 

2. Dapat mengerjakan evaluasi 

dengan bertanya pada teman 
2 

3. Tidak dapat mengerjakan evaluasi  1 

G. Berdiskusi dengan teman satu kelompok  1. Berdiskusi sesuai dengan materi 3 

2. Berdiskusi sesuai dengan materi 

namun dengan bercanda juga 
2 

3. Tidak mau ikut berdiskusi 1 

H. Aktif dalam kegiatan praktikum 1. Siswa dapat mengikuti kegiatan 

praktikum dengan memilih alat 

secara benar dan dapat 

menjalankannya 

3 

2. Siswa dapat mengikuti kegiatan 

praktikum dengan memilih alat 

secara benar dan dapat 

menjalankannya namun bercanda 

2 
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dengan teman 

3. Siswa tidak dapat mengikuti 

kegiatan praktikum dengan 

memilih alat secara benar dan 

dapat menjalankannya 

1 

 

      Salatiga,   Maret 2013 

      Pengamat 

 

     Anang Budhi Nugroho 

     NIM. 5301409031
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LAMPIRAN 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI (TEI B) 2012/2013 

No Nama 
Nilai Siswa Skor total  

Kriteria 
Teori (A) Praktek (B) (A+B/2) 

1 ADE BUYUNG PRAKOSO 75 90 82.5 TUNTAS 

2 AGUS SAPTO RAHMAWAN 75 90 82.5 TUNTAS 

3 ANDRI SETIA PRABOWO 75 95 85 TUNTAS 

4 ARDHANI KURNIAWAN 75 95 85 TUNTAS 

5 ARFIAN YUHDI USMOYO 75 90 82.5 TUNTAS 

6 BAMBANG KRISTANTO 70 90 80 TUNTAS 

7 DEWI LARASATI 70 90 80 TUNTAS 

8 DIAH AYU MUTIARI  80 90 85 TUNTAS 

9 DICKY MAULANA 70 90 80 TUNTAS 

10 DIKY KURNIAWAN 70 90 80 TUNTAS 

11 DIMAS QUIRUL LISAN 90 90 90 TUNTAS 

12 EDWIN EFRIANANDA MAKARIM 95 90 92.5 TUNTAS 

13 EKA MUSRIYANTI 70 90 80 TUNTAS 

14 EKO BAGUS PRASETYO 85 90 87.5 TUNTAS 

15 ERVAN DUWI S 70 90 80 TUNTAS 

16 FERNANDA  PRATAMA SAWUNG  D 70 90 80 TUNTAS 

17 FITRI FEBRIANI 70 90 80 TUNTAS 

18 HANDIKA ARISANDY 75 90 82.5 TUNTAS 

19 ISMAIL KHASAN 70 90 80 TUNTAS 

20 KAYRANI KRISNA WAHYU LESTARI  90 70 80 TUNTAS 

21 MUHAMMAD  AFIFUDIN 90 75 82.5 TUNTAS 

22 MUHAMMAD BAYU SETIAWAN 70 92 81 TUNTAS 

23 NOVITA UCIK INDAH LESTARI  80 90 85 TUNTAS 

24 NUR NI'MATUL KHASANAH  70 90 80 TUNTAS 

25 NURROHMAN BUDI S 70 90 80 TUNTAS 

26 PRADIAN ARI SETIAWAN 70 90 80 TUNTAS 

27 RADIK KARIS PRABOWO 70 90 80 TUNTAS 

28 RESYA PUTRININGTYAS 70 90 80 TUNTAS 

29 RHIKI DARMAWAN 80 90 85 TUNTAS 

30 RINO UDHY SAPUTRA 80 90 85 TUNTAS 

31 RIZKY ALAM RAMADHAN 80 90 85 TUNTAS 

32 SYAHRIDO ARDIANOWO 90 65 77.5 TUNTAS 

  Rata-rata 76.25 88.50 82.38   

  Nilai tertinggi 95 95 92.5   

  Nilai terendah 70 65 77.5   
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LAMPIRAN 7 

 

  

DAFTAR NILAI (TEI A) 2011/2012 

No Nama 
Nilai siswa Skor total  

Kriteria 
Teori (A) Praktek (B) (A+B/2) 

1 ABDUL MAJID  75 75 75 TUNTAS 

2 ADE GALEH WIBOWO 70 80 75 TUNTAS 

3 AFID ASA PRATAMA  70 90 80 TUNTAS 

4 AHMAD AGUNG SETYAJI 60 90 75 TUNTAS 

5 AHMAD SIHABUDDIN 75 75 75 TUNTAS 

6 ARIEL YUDHA HADINATA 75 80 77.5 TUNTAS 

7 CHANIF KURNIAWAN 80 80 80 TUNTAS 

8 DHANI IKHSAN RIZKYANTO 72.5 77.5 75 TUNTAS 

9 DIANA SAFITRI DEWI  82.5 67.5 75 TUNTAS 

10 DONDA ISNOVIYANTA 65 85 75 TUNTAS 

11 ENDANG SRI LESTARI  80 70 75 TUNTAS 

12 FENY CAROLLINA  75 75 75 TUNTAS 

13 FUAD ILHAM 85 65 75 TUNTAS 

14 GILANG MAULANA YULIANTILA 67.5 82.5 75 TUNTAS 

15 HAPPY WIJAYANTO 60 90 75 TUNTAS 

16 HARY LANGGENG SETYAWAN 70 80 75 TUNTAS 

17 HERNING SINTA WIDHI WIJAYANTI  65 80 72.5 TUNTAS 

18 IKHWAN HAFIS ADITIYANTIKA 60 90 75 TUNTAS 

19 JONI FATKHUROHMAN 72.5 72.5 72.5 TUNTAS 

20 KANSHAIKA AKA PRADANA 75 75 75 TUNTAS 

21 MUHAMMAD FARID AZFILAN 70 75 72.5 TUNTAS 

22 PUTRI SETYARINI 82.5 67.5 75 TUNTAS 

23 RAHASTI GEMALA SUPRIYADI  70 75 72.5 TUNTAS 

24 RANI HIMMATUL ADZIMAH  70 80 75 TUNTAS 

25 RIFANDI DWI ASTORO 70 80 75 TUNTAS 

26 SEPTYA KURNIAWAN 75 75 75 TUNTAS 

27 SLAMET DWI NUGROHO 72.5 72.5 72.5 TUNTAS 

28 SURANTO  70 75 72.5 TUNTAS 

29 ULFA NOOR FARYDA  75 75 75 TUNTAS 

30 VIANA SETYA RINI 80 70 75 TUNTAS 

31 YUDHA HERU PRABOWO 72.5 77.5 75 TUNTAS 

32 RAHMAT RONALDO 70 80 75 TUNTAS 

  Rata-rata 72.27 77.58 74.92   

  Nilai tertinggi 85 90 80   

  Nilai terendah 60 65 72.5   
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LAMPIRAN 8 

Keaktifan Siswa 

No Nama 
Nilai siswa 

Skor total Nilai Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ADE BUYUNG PRAKOSO 2 2 2 2 1 3 3 1 16 66.67 sedang 

2 AGUS SAPTO RAHMAWAN 2 2 2 2 3 1 2 2 16 66.67 sedang 

3 ANDRI SETIA PRABOWO 3 3 3 2 3 3 2 3 22 91.67 sangat tinggi 

4 ARDHANI KURNIAWAN 3 3 3 2 3 3 2 2 21 87.50 sangat tinggi 

5 ARFIAN YUHDI USMOYO 1 2 2 2 2 3 2 2 16 66.67 sedang 

6 BAMBANG KRISTANTO 2 2 2 2 3 3 2 3 19 79.17 tinggi 

7 DEWI LARASATI 3 3 3 2 3 3 2 3 22 91.67 sangat tinggi 

8 DIAH AYU MUTIARI  3 2 2 2 3 3 2 2 19 79.17 tinggi 

9 DICKY MAULANA 3 3 2 2 3 1 3 3 20 83.33 tinggi 

10 DIKY KURNIAWAN 2 3 3 2 3 3 3 2 21 87.50 sangat tinggi 

11 DIMAS QUIRUL LISAN 3 3 2 2 2 3 2 3 20 83.33 tinggi 

12 EDWIN EFRIANANDA MAKARIM 2 1 2 2 3 3 2 2 17 70.83 tinggi 

13 EKA MUSRIYANTI 3 3 2 3 3 3 3 2 22 91.67 sangat tinggi 

14 EKO BAGUS PRASETYO 2 1 2 2 2 3 3 3 18 75.00 tinggi 

15 ERVAN DUWI S 2 3 3 3 3 3 2 2 21 87.50 sangat tinggi 

16 FERNANDA  PRATAMA SAWUNG  D 3 3 2 2 3 3 2 2 20 83.33 tinggi 

17 FITRI FEBRIANI 3 3 3 2 3 3 3 3 23 95.83 sangat tinggi 

18 HANDIKA ARISANDY 2 1 3 3 3 2 2 3 19 79.17 tinggi 

19 ISMAIL KHASAN 3 3 2 2 3 3 2 2 20 83.33 tinggi 

20 KAYRANI KRISNA WAHYU LESTARI  3 3 2 3 2 3 2 3 21 87.50 sangat tinggi 

21 MUHAMMAD  AFIFUDIN 3 2 3 2 3 1 3 2 19 79.17 tinggi 

22 MUHAMMAD BAYU SETIAWAN 2 2 2 3 3 3 3 2 20 83.33 tinggi 

23 NOVITA UCIK INDAH LESTARI  2 3 2 3 3 3 3 3 22 91.67 sangat tinggi 
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24 NUR NI'MATUL KHASANAH  3 2 2 2 3 3 3 3 21 87.50 sangat tinggi 

25 NURROHMAN BUDI S 3 3 3 2 3 3 2 2 21 87.50 sangat tinggi 

26 PRADIAN ARI SETIAWAN 3 3 2 3 2 1 3 3 20 83.33 tinggi 

27 RADIK KARIS PRABOWO 3 3 2 2 3 3 2 2 20 83.33 tinggi 

28 RESYA PUTRININGTYAS 2 1 2 3 2 3 2 3 18 75.00 tinggi 

29 RHIKI DARMAWAN 3 1 2 2 3 3 3 2 19 79.17 tinggi 

30 RINO UDHY SAPUTRA 3 3 3 2 3 3 2 2 21 87.50 sangat tinggi 

31 RIZKY ALAM RAMADHAN 3 3 2 3 2 3 3 2 21 87.50 sangat tinggi 

32 SYAHRIDO ARDIANOWO 2 3 3 2 2 3 2 2 19 79.17 tinggi 

  Jumlah 83 80 78 77 91 93 84 84 634 2641.67 sangat tinggi 

  Rata-rata 2.56 2.44 2.34 2.28 2.69 2.72 2.55 2.38 38.42 82.55 

   Nilai tertinggi 3 3 3 3 3 3 3 3 634 95.83 

   Nilai terendah 1 1 2 2 1 1 2 1 16 66.67 
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LAMPIRAN 9 

 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 
 Nomor :  

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan ini menerangkan bahwa : 

Nama  : Anang Budhi Nugroho 

NIM  : 5301409031 

Prodi  : Pendidikan Teknik Elektro 

Fakultas : Fakultas Teknik 

Universitas : Universitas Negeri Semarang 

 

Berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Negeri Semarang tanggal 6 

Maret 2013 Nomor 1470/UN37.1.5/PP/2013, benar – benar telah melaksanakan penelitian di 

SMK Negeri 2 Salatiga dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir yang dilaksanakan pada 

tanggal 26 Maret – 28 Maret 2013 dengan judul “PEMANFAATAN MULTIMEDIA 

UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI DAN KEAKTIFAN SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PEMROGRAMAN MIKROKONTROLER DI KELAS XI SMK NEGERI 2 

SALATIGA” 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat digunakan 

seperlunya. 

Salatiga, 6 April 2013 

Waka Kurikulum, 

 

 

 

Ghrozali Kabul, S.Pd 

NIP. 197108112000121004

 

 

PEMERINTAH KOTA SALATIGA 

DINAS  PENDIDIKAN PEMUDAN DAN OLAH RAGA 

SMK NEGERI 2 SALATIGA 

JL. Parikesit  Kel. Dukuh Kec. Sidomukti  Salatiga Telp.(0298)313403 

Website: www.smkn2salatiga.sch.id ; Email: info@smkn2salatiga.sch.id 



 
 

 
 

 


