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ABSTRAK 

Anggoro Indro Priyo Saputro. 2013. Pemanfaatan Multimedia 

untuk Mengetahui Perbedaan Tingkat Keaktifan Siswa pada Subtema 

Mengenal Nama-Nama Hewan Peliharaan bagi Anak Usia Dini Di TK I 

Gabus. Pendidikan Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri 

Semarang. Dr. Hari Wibawanto.; Drs. Sri Sukamta, M.Si. 

 

Kata Kunci : Multimedia, Anak Usia Dini, Keaktifan Siswa. 

  

   

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dalam 

dunia pendidikan semakin pesat. Hal ini menimbulkan persaingan antar 

satuan pendidikan. Multimedia untuk membantu mengenal nama–nama 

hewan peliharaan bagi anak usia dini diharapkan dapat membantu salah satu 

tempat pendidikan anak usia dini untuk memanfaatkan multimedia tersebut 

dalam proses pembelajarannya 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pemanfaatan 

multimedia pembelajaran bagi anak usia dini dapat menunjukan perbedaan 

tingkat keaktifan siswa, dan apakah bahan ajar multimedia tersebut sudah 

sesuai dengan kurikulum pembelajaran untuk anak usia dini ditempat 

pelaksanaan penelitian. 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana hasil pemanfaatan multimedia yang digunakan 

untuk membantu mengenal nama-nama hewan peliharaan bagi anak usia 

dini, dan mengetahui kelayakan multimedia untuk membantu mengenal 

nama-nama hewan peliharaan bagi anak usia dini sebagai pendukung proses 

pembelajaran subtema binatang. 

Desain penelitian ini adalah dengan menggunakan t-tes with control 

group desain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini dengan metode angket, observasi dan metode dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan yaitu terdapat perbedaan tingkat 

keaktifan siswa yang signifikan, ini dapat dilihat dari uji beda t-tes skor rata-

rata keaktifan siswa kelas A dan B didapat nilai t-hitung sebesar 7,308 dan 

nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari α = 0,05. Dari angket kelayakan 

media didapat nilai rata-rata 3,1 (skala 4), sedang dari angket kesesuaian 

materi didapat nilai rata-rata 3,37 (skala4). Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat keaktifan siswa antara yang sudah 

memanfaatkan multimedia dengan yang belum dan multimedia yang 

digunakan sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK I Gabus. 

Saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah 

sebaiknya dalam proses pembelajaran subtema hewan peliharaan, guru 

pengampu hendaknya menggunakan multimedia untuk membantu mengenal 

nama – nama hewan peliharaan bagi anak usia dini, karena terbukti dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu, dunia pendidikan terus mengalami 

peningkatan serta perubahan kearah yang lebih baik. Begitu juga dengan 

dunia pendidikan anak usia dini. Saat ini begitu banyak terdapat tempat-

tempat pendidikan bagi anak usia dini, baik formal maupun non formal. 

Sejalan dengan makin banyaknya tempat-tempat pendidikan bagi anak usia 

dini, maka dapat dipastikan timbul suatu persaingan kualitas antar setiap 

tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini.  

Di luar persaingan antar tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini 

tersebut, ternyata masih terdapat tempat-tempat pendidikan bagi anak usia 

dini yang mempunyai kualitas yang bisa dikatakan kurang atau bahkan 

memprihatinkan bagi dunia pendidikan, mengingat pendidikan untuk anak 

usia dini adalah langkah pertama anak dalam belajar memasuki dunia luar di 

mana mereka akan diajarkan untuk dapat memecahkan berbagai masalah 

dengan akal, pikiran, dan logika  mereka sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan oleh guru mereka. 

Bagi tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini yang sudah 

memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap tentu tidak akan 

kesulitan dalam menjalani proses belajar mengajar sehari-hari. Tetapi, lain 

hal nya dengan keadaan tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini yang 

masih saat rintisan. Mereka (pengelola) masih sering mengalami masalah, 

baik dalam sarana prasarana, maupun untuk sekedar dukungan dari 

masyarakat sekitar terkadang dirasa sangat sulit didapatkan. Melihat situasi
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tersebut, maka timbul pemikiran untuk membantu salah satu tempat 

pendidikan anak usia dini yang mengalami masalah kurangnya sarana dalam 

menjalankan proses belajar mengajar yaitu dengan membuat multimedia. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pemanfaatan Multimedia untuk Mengetahui Perbedaan Tingkat 

Keaktifan Siswa pada Subtema Mengenal Nama-Nama Hewan 

Peliharaan bagi Anak Usia Dini Di TK I Gabus”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

masalahnya sebagai berikut : 

1.2.1.1.  Kurangnya pemanfaatan multimedia pembelajaran di tingkat satuan 

pendidikan anak usia dini. 

1.2.1.2. Perlunya mengetahui tingkat keaktifan siswa dalam proses kegiatan 

belajar.  

1.2.2  Rumusan Masalah 

Ditinjau dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka didapat rumusan masalah sebagai berikut : 

1.2.2.1. Apakah pemanfaatan multimedia pembelajaran bagi anak usia dini 

dapat menunjukan perbedaan tingkat keaktifan siswa? 

1.2.2.2. Apakah bahan ajar multimedia yang digunakan sudah sesuai dengan 

dengan kurikulum pembelajaran untuk anak usia dini? 
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1.2.3 Pembatasan Masalah 

Berbagai masalah yang muncul secara bersamaan sering kali 

menyulitkan untuk diteliti seluruhnya, untuk itu perlu adanya pembatasan 

ruang lingkup dalam penelitian sebagai berikut : 

1.2.3.1. Multimedia berisi materi mengenal nama-nama hewan peliharaan 

sesuai dengan subtema pada program semester tahun pelajaran 2012/2013 

untuk siswa Taman Kanak kanak kelombok B.  

1.2.3.2. Pengujian multimedia pembelajaran yang dibuat hanya meliputi 

pengujian kelayakan saja, tidak diuji terhadap prestasi siswa. 

1.2.3.3. Penelitian dilakukan di Taman Kanak kanak  Gabus I, Ngrampal, 

Sragen. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1. Mengetahui bagaimana hasil pemanfaatan multimedia yang digunakan 

untuk membantu mengenal nama-nama hewan peliharaan bagi anak usia dini. 

1.3.2. Mengetahui kelayakan multimedia untuk membantu mengenal nama-

nama hewan peliharaan bagi anak usia dini sebagai pendukung proses 

pembelajaran subtema binatang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, diantaranya : 

1.4.1. Bagi Guru 

Apabila multimedia efektif, maka manfaat bagi guru adalah guru akan 

lebih mudah dalam mengajar. 
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1.4.2. Bagi Peneliti 

Adapun manfaat bagi peneliti yaitu sebagai informasi apakah 

multimedia yang dibuat efektif (layak) atau tidak. 

1.4.3. Bagi Siswa 

Apabila multimedia efektif akan memberikan kemudahan bagi siswa 

dalam memahami materi yang disampaikan guru. 

1.4.4. Bagi PAUD 

Merupakan kebijakan bagi Taman Kanak kanak  Gabus I, Ngrampal, 

Sragen. untuk menggunakan multimedia pada setiap mata pelajaran lain.  

1.5 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 Membantu 

Belajar Mengenal Nama-nama Hewan Peliharaan bagi Anak Usia Dini”. 

1.5.1 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. 

1.5.2 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 menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video 



5 
 

 
 

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.(Munir, 2012: 3). Sehingga, multimedia dapat diartikan gabungan 

dari beberapa media yang berguna untuk menyampaikan materi tertentu dan 

tujuan tertentu. 

1.5.3 Keaktifan  

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. 

1.5.4 Mengenal Nama-nama Hewan Peliharaan  

Mengenal nama-nama hewan peliharaan adalah salah satu mata 

pelajaran atau lebih disebut tema di Taman Kanak kanak  Gabus I, Ngrampal, 

Sragen. 

1.5.5 Anak Usia Dini 

Pengertian anak usia dini dalam pengertian anak usia dini adalah anak 

usia 0-6 tahun, yang merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan sangat 

berpengaruh bagi kehidupan selanjutnya.  Anak usia dini juga diartikan 

sebagai anak prasekolah.  
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Jadi, PEMANFAATAN MULTIMEDIA UNTUK MENGETAHUI 

PERBEDAAN TINGKAT KEAKTIFAN SISWA PADA SUBTEMA 

MENGENAL NAMA-NAMA HEWAN PELIHARAAN BAGI ANAK 

USIA DINI DI TK I GABUS yang dimaksud disini adalah untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa antara siswa yang sudah menggunakan multimedia 

pembelajaran dengan yang belum menggunakan multimedia pembelajaran 

dalam kegiatan belajar mengenal nama-nama hewan peliharaan di TK I 

Gabus. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

bagian awal, isi, dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian awal 

 Bagian awal skripsi meliputi : judul, abstrak, lembar pengesahan, motto 

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

daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian isi 

 Isi skripsi disajikan dalam lima bab dengan beberapa sub bab pada tiap 

babnya. 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bertujuan mengantarkan pembaca untuk memahami terlebih dahulu 

gambaran mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari 

identifikasi masalah; pembatasan masalah; dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 
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Bab II : LANDASAN TEORI  

Bagian ini mengemukakan tentang: landasan teori, tinjauan materi,dan 

kerangka berpikir  

Bab III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

Didalam bab ini dibahas tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

metode pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian dianalisis sesuai dengan metode yang telah ditentukan 

pada bab III dan selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian 

tersebut. 

Bab V : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan 

dengan penelitian yang telah dilaksanakan. 

1.6.3 Bagian akhir 

 Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Multimedia  

2.1.1  Pengertian Multimedia 

Multimedia menurut Munir (2012: 2) 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. Sedangkan multimedia menurut gayeski dalam (Munir 2012) 

mendefinisikan multimedia sebagai kumpulan media berbasis computer dan 

system komunikasi yang memiliki peran untuk membangun, menyimpan, 

menghantarkan, dan menerima informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, 

audio, video, dan sebagainya.  

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. 
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2.1.2 Pemilihan Multimedia 

Pemilihan multimedia yang dikemukakan oleh 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 : 

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 merupakan 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. 
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2.1.3  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 menurut Munir (2012: 16–18) : 

2.1.3.1   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). 

2.1.3.2   Grafik  

Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. Grafik 

berarti juga gambar (image, picture, atau drawing). Gambar 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 
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tidak akan ditinggalkan karena diperlukan untuk melengkapinya, yaitu bila 

ingin memahami dan mempelajari dengan rinci dan teliti. 

2.1.3.3 Video 

Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat menunjukkan 

simulasi benda nyata, 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. 

2.1.3.4 Animasi  

Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media 

teks, grafik, suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi sebagai suatu 

teknologi yang dapat menjadikan gambar yang diam menjdai bergerak 

kelihatan seolah – olah gambar tersebut hidup, dapat 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.  

2.1.3.5 Audio 

Audio (suara, bunyi) 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 
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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. 

2.1.4   Keunggulan Multimedia dalam Dunia Pendidikan 

Penggunaan multimedia dalam proses belajar mengajar dalam 

memberikan efek positif bagi peserta didik dan dapat memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi, karena pada dasarnya penggunaan multimedia 

dalam dunia pendidikan sendiri memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 

peserta didik dapat belajara sesuai dengan kemampuan, kesiapan dan 

keinginan. Artinya pengguna sendirilah yang mengontrol proses 

pembelajarannya. Keunggulan yang lain ialah peserta didik belajar dari tutor 

yang sabar (seperti komputer) yang menyesuaiakan diri dengan kemampuan 

dari peserta didik (Munir 2012: 46).  

2.2 Teori Belajar 

Belajar merupakan hal yang wajar untuk dikerjakan oleh semua orang. 

Disadari maupun tidak, manusia telah melakuan aktivitas belajar. Manusia 

mempunyai salah satu sifat alami yaitu mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya. Dengan belajar maka manusia telah berusaha untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Belajar memiliki 

pengertian yang luas. Dengan demikian maka kita perlu memahami 

pengertian belajar itu sendiri.  
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Belajar merupakan kegaiatan yang yang dilakukan oleh manusia yang 

bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang baru. Dari yang belum mengerti 

menjadi mengerti, belum paham menjadi paham, dari buruk menjadi baik, 

dari yang sukar menjadi mudah yang bermanfaat untuk kelangsungan 

kehidupan manusia itu sendiri. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 

berinteraksi dengan oranglain dan lingkungannya yang menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

2.2.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (2010 : 54), faktor – faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar diantaranya adalah : 

2.2.1.1. Faktor dari dalam diri siswa (intern) 

Sehubungan dengan faktor intern ini ada faktor, yaitu 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 : 

1. Faktor kesehatan 

Faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses belajar 

siswa, jika kesehatan seseorang terganggu atau cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk, jika keadaan badannya lemah 

dan kurang darah ataupun ada gangguan kelainan alat inderanya. 

2. Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang sempurnanya mengenai tubuh atau badan. Cacat ini 
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berupa buta, setengah buta, tulis, patah kaki, patah tangan, lumpuh, 

dan lain-lain. 

b. Faktor psikologis 

Dalam factor ini dapat berupa intelegensi, perhatian, bakat, 

motivasi, kematangan, kesiapan, sebagai berikut : 

1. Intelegensi 

Slameto 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. 

2. Perhatian 

Dalam Slameto bahwa perhatian adalah keaktifan jiwa yang 

dipertinggi jiwa itupun bertujuan semata–mata kepada suatu benda 

atau hal atau sekumpulan obyek. 

3. Bakat 

Dalam Slameto 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.  

4. Motivasi 

Menurut Slameto 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 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/motivasi-belajar-siswa.html
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penyebab berbuat adalah motivasi itu sendiri sebagai daya penggerak 

atau pendorongnya. 

5. Kematangan 

Menurut Slameto bahwa kematangan adalah sesuatu tingkah 

atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya 

sudah siap melaksanakan kecakapan baru. 

6. Kesiapan 

Oleh Slameto kesiapan adalah preparedes to respon or react, 

artinya kesediaan untuk memberikan respon atau reaksi.  

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 sebagai berikut: 

1. 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. 

2. 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”. 
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2.2.1.2. Faktor Dari Luar (ekstern) 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap prestasi belajar 

dapatlah dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, 

faktor sekolah dan faktor masyarakat : 

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 : 

1.  Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik besar sekali pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar anak, hal ini dalam Slameto  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. 

2. Relasi antaranggota keluarga 

Menurut Slameto 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. 

 

 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/12/manajemen-sekolah.html
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3. Pengertian orang tua 

Menurut Slameto bahwa anak belajar perlu dorongan dan 

pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar 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. 

4. Keadaan ekonomi keluarga 

Menurut Slameto 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. 

5. Suasana rumah 

Suasana rumah sangat mempengaruhi prestasi belajar, hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto 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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1. Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus 

dilalui di dalam mengajar. Mengajar itu sendiri menurut (Slameto, 

2010: 65) 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. 

2. 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. 

3. Waktu sekolah 

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar 

mengajar di sekolah, waktu sekolah dapat pagi hari, siang, sore 

bahkan malam hari. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar 

siswa. 

4. Disiplin sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan 

siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah 
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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 : 

1. Teman Bergaul 

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. 

2. Kegiatan siswa dalam masyarakat 

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. 
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2.3 Keaktifan Siswa 

2.3.1 Pengertian Keaktifan Siswa 

Aktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 23) berarti 

giat. Aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran perlu diperhatikan oleh 

guru, agar proses belajar mengajar yang ditempuh mendapatkan hasil yang 

maksimal.  Maka  guru  perlu  mencari  cara  untuk  meningkatkan  keaktifan 

siswa. 

Keaktifan peserta didik dalam belajar secara efektif itu dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

a. Hasil belajar peserta didik umumnya hanya sampai tingkat 

penguasaan, merupakan bentuk hasil belajar terendah. 

b. Sumber–sumber belajar yang digunakan pada umumnya terbatas 

pada guru (catatan penjelasan dari guru) dan satu dua buku catatan. 

c. Guru dalam mengajar kurang merangsang aktivitas belajar peserta 

didik secara optimal.  

Keaktifan sendiri merupakan motor dalam kegiatan pembelajaran 

maupun kegiatan belajar, siswa di tuntut untuk selalu aktif memproses dan 

mengolah hasil belajarnya. Untuk dapat memproses dan mengolah hasil 

belajarnya secara efektif, siswa dituntut untuk aktif secara fisik, intelektual, 

dan emosional. Sardiman (2006: 100) berpendapat bahwa aktifitas disini 

yang baik yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua 

aktifitas itu harus saling terkait. Kaitan antara keduanya akan membuahkan 

aktifitas belajar yang optimal. Banyak aktifitas yang dapat dilakukan siswa 

disekolah.  Beberapa  macam  aktifitas  itu  harus  diterapkan  guru  pada  

saat pembelajaran sedang berlangsung. 



21 
 

 
 

Dalam  proses  belajar  aktif  pengetahuan  merupakan  pengalaman 

pribadi yang diorganisasikan dan dibangun melalui proses belajar bukan 

merupakan pemindahan pengetahuan yang dimiliki guru kepada anak 

didiknya, sedangkan mengajar merupakan  upaya menciptakan 

lingkungan. agar siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui keterlibatan 

secara aktif dalam kegiatan belajar. Untuk itu guru harus memotivasi siswa 

pada saat pembelajaran berlangsung agar siswa menjadi lebih aktif dan 

kreatif dalam belajar, dalam hal ini  guru  berperan sebagai fasilitator pada 

saat pembelajaran. 

2.3.2 Klasifikasi keaktifan siswa 

Menurut Sardiman (2006: 100–101) keaktifan siswa dalam belajar 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a) Visual activities 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, dan mengamati orang lain bekerja. 

b) Oral activities 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran,mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c) Listening activities 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan musik, pidato. 

d) Writing activities 

Menulis cerita, menulis laporan, karangan, angket, 

menyalin. 
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e) Drawing activities 

Menggambar, membuat grafik, diagram dan peta.. 

 f)  Motor activities 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan 

berkebun. 

g) Mental activities 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

h) Emotional activities 

Minat, membedakan, berani, tenang dan 

lain-lain. 

Dengan demikian bisa kita lihat bahwa keaktifan siswa sangat 

bervariasi, peran gurulah untuk menjamin setiap siswa untuk 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam kondisi yang ada. 

Guru juga harus selalu memberi kesempatan bagi siswa untuk bersikap 

aktif mencari, memperoleh, dan mengolah hasil belajarnya. 

2.3.3 Prinsip – Prinsip Keaktifan 

Prinsip–prinsip yang  perlu diperhatikan dalam usaha menciptakan 

kondisi belajar supaya siswa dapat mengoptimalkan aktivitasnya dalam 

pembelajaran. Prinsip–prinsip tersebut adalah : 

1. Prinsip motivasi, di mana guru berperan sebagai motivator 

yang merangsang dan membangkitkan motif–motif yang positif dari 

siswa dalam pembelajarannya. 

2. Prinsip latar atau konteks, yaitu prinsip keterhubungan bahan baru 
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dengan apa yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Dengan 

perolehan yang ada inilah siswa dapat memperoleh bahan baru. 

3. Prinsip keterarahan, yaitu adanya pola pengajaran yang 

menghubung–hubungkan seluruh aspek pengajaran. 

4. Prinsip belajar sambil bekerja, yaitu mengintegrasikan pengalaman 

dengan kegiatan fisik dan pengalaman dengan kegaiatan intelektual. 

5. Prinsip  perbedaan  perorangan,  yaitu  kegiatan  bahwa  ada  

perbedaan–perbedaan tertentu di dalam diri setiap siswa, sehingga 

mereka tidak diperlakukan secara klasikal. 

6. Prinsip menemukan, yaitu membiarkan sendiri siswa 

menemukan informasi yang dibutuhkan dengan pengarahan 

seperlunya dari guru. 

7. Prinsip pemecahan masalah, yaitu mengarahkan siswa untuk peka 

terhadap masalah dan mempunyai kegiatan untuk mampu 

menyelesaikannya. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam membangun suatu aktivitas dalam 

diri para siswa, hendaknya guru memperhatiakan dan menerapkan beberapa 

prinsip di atas. Dengan begitu para siswa akan terlihat keaktifannya dalam 

belajar  dan  juga  mereka  dapat  mengembangkan  pengetahuannya.  Jadi 

siswalah yang berperan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Guru 

hanya membuat suasana belajar yang menyenangkan, agar siswa bisa aktif 

dalam pembelajaran, jadi mereka tidak hanya diam pada saat pelajaran 

sedang berlangsung. 
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2.4 Anak  Usia Dini 

2.4.1 Pengertian Anak Usia Dini 

Salah satu fase perkembangan manusia adalah pada fase kanak-kanak atau 

sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan anak usia dini. Namun, apakah arti 

anak usia dini itu sendiri? Pengertian anak usia dini menurut  Aisyah (2010: 1.3) 

bahwa pengertian anak usia dini ada beragam. Batasan tentang anak usia dini 

antara lain yang disampaikan oleh NAEYC (National Association for The 

Education of Young Children), yang mengatakan bahwa anak usia dini adalah 

anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun, yang tercakup dalam program 

pendidikan di taman anak, penitipan anak pada keluarga, pendidikan prasekolah 

baik swasta maupun negeri, TK, dan SD. Sedangkan menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentant Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memliki kesiapan dalam memasuki dunia pendidikan lebih lanjut. Sementara itu, 

UNESCO dengan persetujuan negara-negara anggotanya membagi jenjang 

pendidikan menjadi 7 jenjang yang disebut International Standart Classification 

of Educaion (ISDEC). Pada jenjang yang ditetapkan UNESCO tersebut, 

pendidikan anak usia dini termasuk pada level 0 atau jenjang prasekolah, yaitu 

untuk anak usia 3-5 tahun. 
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2.4.2 Karakteristik Anak Usia Dini 

Berbeda dengan fase anak lainnya, anak usia dini memiliki 

karakteristik yang khas. Beberapa karakteristik untuk anak usia dini tersebut 

diantaranya menurut Aisyah (2010: 1.4–1.9) adalah: 

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Besar 

Anak usia dini sangat tertarik dengan duni sekitarnya, dia ingin 

mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Pada masa bayi, 

ketertarikan ini ditunjukan dengan meraih dan memasukannya ke dalam 

mulut benda apa saja yang berada dalam jangkauannya. 

2. Merupakan Pribadi yang Unik 

Setiap anak mempunyai keunikan masing-masing, misalnya 

dalam hal gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan ini 

berasal dari faktor genetis atau berasal dari lingkungannya. 

3. Suka Berfantasi dan Berimajinasi 

Anak usia dini sangat suka membayangkan berbagai hal jauh 

melampaui kondisi nyata. Anak dapat menceritakan  berbagai hal dengan 

sangat meyakinkan seolah-olah dia melihat atau mengalaminya sendiri, 

padahak itu adalah hasil fantasia tau imajinasinya sendiri. 

4. Masa Paling Potensial untuk Belajar 

Anak usia dini sering juga disebut juga dengan istilah golden age 

atau usia emas karena pada rentang usia ini anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek. 

Oleh karena itu, usia dini terutama dibawah 2 tahun menjadi masa yang 

paling peka dan potensial bagi anak untuk mempelajari sesuatu. Pendidik 

perlu memberikan berbagai berbagai stimulasi yang tepat agar masa peka 
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ini tidak terlewatkan begitu saja, tetaapi diisi dengan hal-hal yang dapat 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak. 

5. Menunjukan Sikap Egosentris 

Egosentris berasal dari kata ego dan sentris. Ego artinya aku, 

sentris artinya pusat. Jadi, egosentris, artinya “berpusat pada aku”, 

artinya anak usia dini pada umumnya hanya mengalami sesuatu dari 

sudut pandangnya sendiri, bukan sudut oandang orang lain. Anak yang 

egosentris lebih banyak berfikir dan berbicara tentang diri sendiri 

daripada tentang oranglian dan tindakannya terutama bertujuan 

menguntungkan dirinya. 

6. Memiliki Rentang Daya Konsentrasi yang Pendek 

Sering kali kita saksikan bahwa anak usia dini lebih cepat sekali 

berpindah dari suatu kegiatan ke kegiatan yang lain. Anak usia ini 

memang  mempunyai rentang perhatian yang sangat pendek sehingga 

perhatiannya mudah teralihkan pada kegiatan lain. Hal ini terjadi 

terutama apabila kegiatan sebelumnya tidak menarik perhatiannya lagi. 

7. Sebagai Bagian dari Makhluk Sosial 

Anak usia dini mulai suka bergaul dan bermain dengan teman 

sebayanya. Ia mulai belajar berbagi, mengalah, dan antri menunggu 

giliran saat bermain dengan teman-temannya. Memulai interaksi social 

dengan teman sebaya ini, anak terbentuk konsep dirinya. Anak juga 

belajar bersosialisasi dan belajar untuk dapat diterima di lingkungannya. 

Setelah mengerti tentang anak usia dini, maka pemanfaatan 

multimedia pembelajaran untuk membantu belajar anak usia dini, 

diharapkan mampu merangsang beberapa kecerdasan. Misalnya 
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kecerdasan psikomotorik yaitu anak dapat lebih aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Dapat juga untuk mengatasi keterbatasan ruang 

dan waktu dan daya indra. Belajar tatap muka ddengan guruatau 

berdiskusi dengan teman sebangku akan semakin terlengkapi dengan 

pembelajaran menggunakan multimedia yang bersifat stati atau interaktif. 

Multimedia juga dapat juga digunakan untuk mempermudah menunjukan 

pengetahuan, mengganti simulasi yang berbahaya, member daya tarik 

yang lengkap menyentuh seluruh modalitas manusia lewat desain 

multimedia. 

 

2.5  Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Setiap satuan pendidikan pastilah mempunyai dasar untuk melakukan 

kegiatan belajar. Demikian pula pada satuan pendidikan setingkat pendidikan 

anak usia dini juga mempunyai sebuah dasar yaitu kurikulum atau yang biasa 

disebut tema  untuk belajar para peserta didik. Yang nantinya tema-tema 

tersebut digunakan dan diolah sesuai dengan waktu dan kebutuhan masing-

masing satuan pendidikan yang bisa berbeda-beda dalam pelaksanaannya. 

Berikut merupakan contoh kurikulum atau tema yang biasa digunakan di 

satuan pendidikan setingkat pendidikan anak usia dini. 
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SEMESTER TEMA SUB TEMA 
TERM 

PERKIRAAN 

WAKTU 

(minggu) 1 2 3 4 

I 

1. Aku dan 
Sekolahku 

 Alat Bermain 

 Orang-orang yang ada di sekolah 

 Perlengkapan sekolah 

 Tata Tertib 

 

     

2. Aku dan 
Identitasku 

 Identitasku 

 Ciri-ciriku 

 Kepunyaanku 

 

     

3. Aku dan 
Rumahku 

 Anggota Keluargaku 

 Tugas anggota keluarga 

 Ruangan di rumahku 

 Kebiasaan di rumahku 

 Tata tertib di rumahku 

 

     

II 

1. Aku dan 
Kesukaanku 

 Makanan dan minuman 

 Warna 

 Alat Permainan/Kegiatan Bermain 

 

     

2. Aku dan Alam 
Sekitarku 

 Binatang 

 Tanaman 

 Kendaraan 

 Sarana Umum 

 

     

3. Aku dan Hari 
Besar 

 Hari Besar Nasional 

 Hari Besar Keagamaan 

 Hari Spesial 

 

     

Catatan 

Pada waktu tertentu dapat diberlakukan Tema Sisipan yang berhubungan dengan moment/peristiwa yang terjadi misalnya 

Hari Raya sAgama seperti Idul Fitri,  

Natal 

, dsb. Tema sisipan dapat pula dimasukkan ke Tema yang berlaku pada saat itu, lama tema sisipan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan pembelajaran. 
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2.6 Microsoft PowerPoint 2007 

Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint dalam 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint) adalah sebuah program 

komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket 

aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, 

Access dan beberapa program lainnya. PowerPoint berjalan di atas komputer 

PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh 

yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS, meskipun pada awalnya 

aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat banyak 

digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, 

siswa, dan trainer. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2003, 

Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja 

menjadi Microsoft Office PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah 

versi 12 (Microsoft Office PowerPoint 2007), yang tergabung ke dalam paket 

Microsoft Office System 2007. 

2.6.1  Sejarah 

Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh 

Bob Gaskins dan Dennis Austin sebagai Presenter untuk perusahaan 

bernama Forethought, Inc yang kemudian mereka ubah namanya menjadi 

PowerPoint. 

Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis, dan komputer yang 

didukungnya adalah Apple Macintosh. PowerPoint kala itu masih 

menggunakan warna hitam/putih, yang mampu membuat halaman teks dan 

grafik untuk transparansi overhead projector (OHP). Setahun kemudian, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
file:\\wiki\Program_komputer
file:\\wiki\Komputer
file:\\wiki\Presentasi
file:\\wiki\Microsoft_Corporation
file:\\wiki\Microsoft_Office
file:\\wiki\Microsoft_Word
file:\\wiki\Microsoft_Excel
file:\\wiki\Microsoft_Access
file:\\wiki\Komputer_pribadi
file:\\wiki\Sistem_operasi
file:\\wiki\Microsoft_Windows
file:\\wiki\Apple_Macintosh
file:\\wiki\Sistem_operasi
file:\\wiki\Apple_Computer
file:\\wiki\Mac_OS
file:\\wiki\Xenix
file:\\wiki\Siswa
file:\\w\index.php
file:\\w\index.php
file:\\w\index.php
file:\\wiki\1987
file:\\w\index.php
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versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna, setelah 

Macintosh berwarna muncul ke pasaran. 

Microsoft pun mengakuisisi Forethought, Inc dan tentu saja 

perangkat lunak PowerPoint dengan harga kira-kira 14 Juta dolar pada 

tanggal 31 Juli 1987. Pada tahun 1990, versi Microsoft Windows dari 

PowerPoint (versi 2.0) muncul ke pasaran, mengikuti jejak Microsoft 

Windows 3.0. Sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi bagian standar 

yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office 

System (kecuali Basic Edition). 

2.6.2   Operasi 

Dalam PowerPoint, seperti halnya perangkat lunak pengolah 

presentasi lainnya, objek teks, grafik, video, suara, dan objek-objek 

lainnya diposisikan dalam beberapa halaman individual yang disebut 

dengan "slide". Istilah slide dalam PowerPoint ini memiliki analogi yang 

sama dengan slide dalam proyektor biasa, yang telah kuno, akibat 

munculnya perangkat lunak komputer yang mampu mengolah presentasi 

semacam PowerPoint dan Impress. Setiap slide dapat dicetak atau 

ditampilkan dalam layar dan dapat dinavigasikan melalui perintah dari si 

presenter. Slide juga dapat membentuk dasar webcast (sebuah siaran di 

World Wide Web). 

PowerPoint menawarkan dua jenis properti pergerakan, yakni 

Custom Animations dan Transition. Properti pergerakan Entrance, 

Emphasis, dan Exit objek dalam sebuah slide dapat diatur oleh Custom 

Animation, sementara Transition mengatur pergerakan dari satu slide ke 

slide lainnya. Semuanya dapat dianimaskan dalam banyak cara. Desain 

file:\\wiki\31_Juli
file:\\wiki\1987
file:\\wiki\1990
file:\\wiki\Windows_3.x
file:\\wiki\Windows_3.x
file:\\wiki\Windows_3.x
file:\\wiki\Grafik
file:\\wiki\Video
file:\\wiki\Suara
file:\\wiki\Analogi
file:\\wiki\Proyektor
file:\\wiki\Perangkat_lunak
file:\\wiki\Komputer
file:\\w\index.php
file:\\wiki\World_Wide_Web
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keseluruhan dari sebuah presentasi dapat diatur dengan menggunakaan 

Master Slide, dan struktur keseluruhan dari prsentasi dapat disunting 

dengan menggunakan Primitive Outliner (Outline). 

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, sehingga siswa cenderung kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 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 dapat membuat 

siswa lebih memahami isi materi pelajaran tersebut karena keunggulan 

pemanfaatan komputer atau multimedia dalam pembelajaran salah satunya 

dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa lebih memperhatikan materi 

yang disampaikan. Oleh sebab itu diperlukan suatu program atau media 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Media 

pembelajaran yang mengandung unsur komputer disebut multimedia, sehingga 

peserta didik cenderung lebih aktif (skripsi Yuli .I 2012). Oleh karena itu, 

terdapat adanya perbedaan tingkat keaktifan siswa antara siswa yang 
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memanfaatkan multimedia dalam kegiatan belajar mengajar dengan yang 

belum memanfaatkan multimedia.  

 

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai kerangka berpikir sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 Blok diagram kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran dengan metode 

ceramah sekaligus memanfaatkan 

multimedia pembelajaran 

Pembelajaran hanya dengan metode 

ceramah saja 

Siswa cenderung mempunyai tingkat 

keaktifan yang rendah karena 

pembelajaran kurang variatif 

Siswa cenderung mempunyai tingkat 

keaktifan yang lebih tinggi karena 

multimedia yang digunakan menarik 

Terdapat perbedaan tingjat keaktifan 

siswa 
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2.8 Hipotesis 

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam 

penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka 

berfikir. Tetapi perlu diketahui tidak setiap penelitian harus merumuskan 

hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu 

merumuskan hipotesis. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasar pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – 

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dinyatakan sebagai rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik 

dengan data. 

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan kualitatif, tidak 

dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. 

Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 

Dalam hal ini perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan 

hipotesis statistik. Pengertian hipotesis penelitian seperti telah dikemukakan 

diatas. Selanjutnya hipotesis statistik itu ada, bila penelitian bekerja dengan 

sampel. Jika penelitian tidak menggu sampel, maka tidak ada hipotesis 

statistik. 

Dalam suatu penelitian, dapat terjadi ada hipotesis penelitian, tetapi 

tidak ada hipotesis statistik. Penelitian yang dilakukan pada seluruh populasi 
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mungkin akan terdapat hipotesis penelitian tetapi tidak akan ada hipotesis 

statistik. Ingat bahwa hipotesis itu berupa jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah dan hipotesis yang akan diuji ini dinamakan hipotesis kerja. 

Sebagai lawannya adalah hipotesis nol (nihil). Hipotesis kerja disusun atas 

berdasarkan teori yang dipandang handal, sedangkan rumus hipotesis nil 

dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya 

(Sugiyono, 2010: 96–97). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Ho : Tidak ada perbedaan tingkat keaktifan siswa antara pembelajaran 

dengan memanfaatkan multimedia dengan yang belum menggunakan 

multimedia. 

2) Hi : ada perbedaan tingkat keaktifan siswa antara pembelajaran dengan 

memanfaatkan multimedia dengan yang belum menggunakan 

multimedia.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1. Populasi 

Populasi didalam penelitian ini adalah siswa TK I Gabus 

kelas A dan B tahun 2012/2013 di Desa Gabus, Ngrampal, Sragen 

dengan jumlah 15 siswa untuk masing-masing kelas. 

3.1.2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini merupakan sampel populasi. 

Dikarenakan jumlah populasi penelitian ini kurang dari 100 siswa 

pada kelas A dan B tahun 2012/2013 di TK I Gabus, maka sampel 

akan diambil semuanya yang berjumlah 30 siswa. 

 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu yang dikenal 

pada subyek selidik, dengan kata lain penelitian eksperimen mencoba 

meneliti adanya hubungan sebab akibat. 

Rancangan atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah desain t-tes with control group desain. Desain ini digunakan 

untuk menguji apakah ada perbedaan hasil perbandingan rata-rata dari data 

atau subyek yang berbeda dengan cara mengelompokan kelompok 

eksperimen yang diberi perlakuan tertentu dengan kelas control yang tanpa 
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diberi perlakuan tertentu. Desain penelitian t-tes with control group desain 

dapat diperlihatkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

Keterangan :  

X : Perlakuan dengan multimedia pembelajaran 

T1 : Posttest pada kelas kontrol 

T2 : Posttest pada kelas kontrol  

Dalam rancangan ini digunakan dua kelompok subjek. Satu kelompok 

diberi perlakuan tertentu (eksperimen), sementara yang satunya lagi dijadikan 

sebagai kelompok kontrol. Pada kedua kelompok tersebut tidak diberikan pre-test, 

namun untuk penyetaraan (matching), dilakukan menurut data raport ataupun data 

observasi guru pendamping. Setelah dikenakan perlakuan (perlakuan eksperimen 

dan perlakuan kontrol) dilakukan pengukuran (posttest). 

 

3.3 Tempat dan Pelaksanaan Penelitian  

Tempat penelitian pada skripsi ini dilaksanakan di Taman Kanak-

kanak  Gabus I, Ngrampal, Sragen. 
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3.4 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Multimedia yang dapat digunakan 

untuk membantu belajar mengenal nama-nama hewan peliharaan untuk usia 

dini. 

 

3.5 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 : 

3.5.1. Metode Angket 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden 

untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian, pada 

penelitian survai, penggunaan angket merupakan hal yang paling pokok 

untuk pengumpulan data di lapangan. Hasil kuesioner inilah yang akan 

diangkakan (kuantifikasi), disusun tabel-tabel dan dianalisa secara statistik 

untuk menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini metode angket 

digunakan untuk mengetahui kesesuaian materi dalam multimedia yang 

digunakan. 

Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dan untuk 

memperoleh informasi dengan reliabel dan validitas yang tinggi. Hal yang 

perlu diperhatikan oleh peneliti dalam menyusun kuesioner, pertanyaan-

pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan hipotesa dan tujuan 

penelitian.  
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Menurut Suharsimi Arikunto, sebelum kuesioner disusun 

memperhatikan prosedur sebagai berikut: 

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 

2. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran 

kuesioner. 

3. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel yang lebih 

spesifik dan tunggal. 

4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus unit 

analisisnya. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kuesioner, antara 

lain: 

1. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuesioner juga harus 

sesuai dengan variebel-veriabel penelitian, yang biasanya sudah 

didefinisikan dalam definisi operasional, yang mengandung 

indikator-indikator penelitian sesuai dengan permasalahan 

penelitian. 

2. Tiap pertanyaan dalam kuesiner adalah bagian dari penjabaran 

definisi operasional, sehingga dapat dianalisa dengan tepat untuk 

menjawab permasalahan penelitian. 

Dalam kusioner, pertanyaan-pertanyaan yang diajaukan biasanya 

pertanyaan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Pertanyaan tentang fakta. Misalnya umur, pendidikan, status dan 

agama 

2. Pertanyaan tentang pendapat dan sikap, yang menyangkut 

masalah perasaan dan sikap respondsen tentang sesuatu 



39 
 

 
 

3. Pertanyaan tentang informasi. Pertanyaan yang menyangkut apa 

yang diketahui oleh responden 

4. Pertanyaan tentang persepsi diri. Responden menilai perilakunya 

diri dalam hubungannya dengan orang lain. 

3.5.2. Metode Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang 

spesifik bila disbandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomukasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek – obyek 

alam yang lain, observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam, dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010: 203),. 

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa. 

 Dari segi proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan 

menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non 

participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang 

digunakan, maka dapa observasi dapat dibedakan menjadi observasi 

terstruktur dan observasi tidak terstruktur. 

Seorang peneliti harus melatih dirinya  untuk melakukan 

pengamatan. Banyak yang dapat kita amati di dunia sekitar kita dimanapun 

kita berada. Hasil pengamatan dari masing-masing individu akan berbeda, 
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disinilah diperlukan sikap kepekaan calon peneliti tentang realitas diamati. 

Boleh jadi menurut orang lain realitas yang kita amati, tidak memiliki nilai 

dalam kegiatan penelitian, akan tetapi munurut kita hal tersebut adalah 

masalah yang perlu diteliti. 

3.5.3.  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. 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). Dalam penelitian ini, metode dokumen tasi digunakan 

untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa sebelum penggunaan 

multimedia. 

Dokumen dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari 

penelitian yang berupa dokumen foto, serta informasi yang berhubungan 

dengan proses saat dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian ini 

dokumen yang dipakai merupakan dokumen foto, karena dengan foto 

dapat mendeskripsikan kegiatan – kegiatan yang berlangsung pada proses 

penelitian. 
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3.6 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. Beberapa persyaratan untuk menganalisis data 

dalam skripsi ini adalah: 

3.6.1 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 

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 
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e. Menentukan simpulan 

 Perhitungan uji normalitas dari data yang diperoleh, penulis menggunakan 

program SPSS. 

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) 

4) Menghitung F 

iliansterkec

terbesarVarians
F

var
    

5) Menentukan simpulan 

 Perhitungan uji homogenitas dari data yang diperoleh, penulis 

menggunakan program SPSS. 

3.6.2 Uji Beda 

Setelah data yang diperoleh telah memenuhi persyaratan hipotesis 

dan berdistribusi normal dan homogen, maka analisis selanjutnya dengan 

uji beda. Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel 

yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-
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test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai 

rata-rata.   

 Dalam melakukan analisis data ini peneliti menggunakan 

rumus uji t (Sugiyono, 2011 : 122). Rumus uji t adalah sebagai berikut: 

 

𝑡 =
𝑋 − 𝑋  21

 
𝑠1

2

𝑛1
+
𝑠2

2

𝑛2
− 2𝑟  

𝑠1

 𝑛1
  
𝑠2

 𝑛2
 

 

 Keterangan: 

 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji T tersebut. Setelah mengetahui 

Harga t hitung tersebut, selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel.  

Jika thitung > ytabel maka, hipotesis yang berbunyi ada perbedaan 

tingkat keaktifan siswa antara pembelajaran dengan memanfaatkan 

multimedia dengan yang belum menggunakan diterima, sebaliknya =jika 

thitung < ytabel maka, hipotesis yang berbunyi Tidak ada perbedaan tingkat 

keaktifan siswa antara pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia 

dengan yang belum menggunakan multimedia yang diterima. 

3.6.4 Analisis Kelayakan dan Kesesuaian Materi 

Setelah persyaratan untuk uji hipotesis telah terpenuhi, maka 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data Kelayakan dan kesesuaian 

materi. Analisis data angket dilakukan langkah – langkah sebagai berikut: 

  t : Nilai uji t  

𝑋  : Nilai rata-rata sampel 

𝑠1 : Simpangan sampel 

𝑠1
2 : Varian sampel 

r  :Korelasi antara dua sampel 
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1. Angket yang telah diisi responden, diperiksa kelengkapannya kemudian 

disusun sesuai dengan angket responden. 

2. Mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberi skor 

sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. 

3. Membuat tabulasi data 

4. Menghitung persentase dari tiap – tiap sub variabel. Adapun persentase 

untuk tiap – tiap variabel dihitung dengan menggunakan rumus : 

% =
n

N
x 100%  

Keterangan : 

% : prosentase 

n  : jumlah nilai yang diperoleh 

N  : jumlah seluruh nilai yang diperoleh 

5. Dari persentase yang diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam 

kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk menentukan kriteria kualitatif 

dilakukan dengan cara: 

a. Menentukan persentase skor ideal (skor maksimal) = 100% 

b. Menentukan persentase skor terendah (skor minimal) = 0% 

c. Menentukan rentang = 100 – 0 = 100 

d. Menentukan interval yang dikehendaki = 4 (Layak, cukup layak, kurang 

layak, tidak layak) 

e. Menentukan lebar interval = (100/4) = 25 

Berdasarkan perhitungan, maka rentang presentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan dalam tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Rentang Persentase dan Kriteria Kualitatif 

No Interval Kriteria 

1. 75% <prosentase ≤  100% Layak 

2. 50% < prosentase ≤  75% Cukup Layak 

3. 25% < prosentase ≤ 50% Kurang Layak 

4. 0% < prosentase ≤  25% Tidak Layak 

 

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 diperoleh kemudian ditransformasikan ke dalam 

kalimat yang bersifat kualitatif sebagaimana yang tercantum dalam tabel 

3.2.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan dan  pembahasannya. Penelitian dilaksanakan di TK I Gabus 

Tahun Ajaran 2012/2013 yang beralamat di desa Gabus, Kecamatan 

Ngrampal, Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 

sampai dengan selesai pada dua kelas yaitu kelas A sebagai kelas kontrol 

dan kelas B sebagai kelas eksperimen. Data dalam penelitian ini diperoleh 

dengan metode dokumentasi, cek list serta metode observasi. 

4.1.1. Deskripsi Data Keaktifan Siswa 

Untuk mengetahui tingkat kelayakan multimedia pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian dan pengambilan data, maka peneliti 

melakukan uji kelayakan media (dengan angket) kepada ahli media di 

lingkungan jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang. Untuk 

ahli materi maka peneliti meminta pendapat kepada tenaga pengajar di 

tempat penelitian dilaksanakan yaitu guru di lingkungan TK I Gabus. Dari 

rekapitulasi data angket uji kelayakan media oleh ahli media, didapat rata-

rata skor 3,08 dari rata-rata maksimal 4, hal ini berarti multimedia yang diuji 

berkriteria layak. Sedangkan untuk hasil dari uji materi maka didapatkan 

hasil bahwa rata-rata skor yang didapat adalah 3,34 dari skor maksimal 

sebesar 4, hal ini berarti media yang digunakan sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 
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Sedangkan untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa TK Gabus I 

saat proses pembelajaran berlangsung, dapat diukur dengan metode cek list 

pada angket yang  telah disiapkan sebelumnya dan dengan bantuan  oleh 

guru kelas yang lebih mengetahui karakteristik siswa didiknya sehari-hari. 

Indikator observasi yang digunakan mempunyai masing-masing enam (6) 

indikator untuk masing-masing siswa yaitu siswa berani mengajukan 

pertanyaan, siswa mau berdiskusi dengan teman lain, siswa memperhatikan 

saat guru menjelaskan, siswa mampu menjawab pertanyaan, siswa mampu 

mewarnai gambar, dan siswa mampu menyebutkan nama hewan yang 

ditunjuk. 

Setelah data terkumpul, kemudian dibandingkan tingkat keaktifan 

siswa antara kelas A sebagai kelas kontrol dengan kelas B sebagai kelas 

eksperimen. Pembuktian adanya perbedaan tingkat keaktifan antara kedua 

kelas tersebut dilakukan dengan menggunakan uji-T dengan bantuan 

program SPSS. Persentase klasifikasi tingkat keaktifan siswa itu sendiri 

dapat dilihat pada Table 4.1 berikut. 

Tabel 4.1. Persentase Klasifikasi Tinggi Rendahnya Keaktifan Siswa 

NO INTERVAL KRITERIA 

1 0% - 20% Sangat Rendah 

2 21% – 40% Rendah 

3 41% – 60% Cukup Tinggi 

4 61% – 80% Tinggi 

5 81% - 100% Sangat Tinggi 
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Sedangkan hasil dari cek list dapat dilihat pada Tabel 4.1 untuk 

kelas A (kontrol) dan Tabel  4.3 untuk kelas B (eksperimen). 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Keaktifan Siswa Kelas A (Kontrol) 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil rekapitulasi data dari kelas A, didapat nilai mean atau 

nilai tengah sebesar 10,4 kemudian diperoleh nilai standar deviasi sebesar 

1,91, nilai maksimum 15, dan nilai minimum 8. 

Gambar 4.1 Diagram Tingkat Keaktifan Siswa Kelas A 

 

Dari Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 kelompok 

kriteria keaktifan siswa yaitu sangat tinggi dengan jumlah siswa sebanyak 

1 siswa dari total siswa kelas A sebanyak 15 siswa atau sebesar 7%, 

kemudian kelompok kriteria tinggi dengan jumlah anak sebanyak 5 siswa 

atau 33%, dan kelompok kriteria cukup tinggi sebanyak 9 siswa atau 

0

2

4

6

8

10

Sangat 
Tinggi

Tinggi Cukup 
Tinggi

Rendah Sangat 
Rendah

Keaktifan siswa kelas A

Keaktifan siswa kelas A

No Kriteria skor Rentang skor 

frekuensi 

siswa 

(fi) 

1 Sangat Tinggi 81 – 100 1 

2 Tinggi 61 – 80 5 

3 Cukup Tinggi 41 – 60 9 

4 Rendah 21 – 40 0 

5 Sangat Rendah 0 – 20 0 

Jumlah siswa dengan kriteria cukup 

tinggi, tinggi dan sangat tinggi 
15 
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sebesar 60%. Dari hasil pengamatan yang dibantu oleh guru pengampu 

kelas A, dapat dianalisis bahwa rata-rata, anak dinilai kurang keaktifannya 

pada butir amatan siswa berani mengajukan pertanyaan (butir A), siswa 

mendengarkan dan memperhatikan saat guru menjelaskan (butir C), serta 

pada butir amatan siswa mampu menjawab pertanyaan (butir D). 

Pada butir siswa berani mengajukan pertanyaan, yang seharusnya 

dapat memperoleh jumlah skor maksimal sebanyak 45 (skor maksimal per 

butir amatan dikali jumlah seluruh siswa yang diamati atau 3x15), namun 

hanya memperoleh skor sebanyak 20 dari jumlah maksimal tersebut atau 

hanya sebesar 40% saja dari jumlah keseluruhan. Kemudian pada butir 

amatan siswa mendengarkan dan memperhatikan saat guru menjelaskan, 

yang seharusnya dapat memperoleh jumlah skor maksimal sebanyak 45, 

namun hanya memperoleh skor sebanyak 22 saja atau hanya sebesar 48%. 

Dan terakhir pada butir amatan siswa mampu menjawab pertanyaan hanya 

memperoleh skor sebanyak 21 dari skor maksimal sebanyak 45 atau 

sebesar 46% saja. 

Setelah diuraikan hasil penelitian pada kelas A atau kelas kontrol 

maka selanjutnya dipaparkan hasil penelitian pada kelas B atau kelas 

eksperimen. Tabel 4.3 menunjukan distribusi keaktifan siswa pada kelas B 

atau kelas eksperimen. 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Keaktifan Siswa Kelas B 

(Eksperimen) 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil rekapitulasi data dari kelas B, didapat nilai mean atau 

nilai tengah sebesar 15,4 kemudian diperoleh nilai standar deviasi sebesar 

2.03, nilai maksimum 18, dan nilai minimum 10. 

Gambar 4.2 Diagram Tingkat Keaktifan Siswa Kelas B 

 

Dari Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa pada kelas eksperimen 

atau kelas B juga terdapat tiga kelompok kriteria keaktifan siswa yaitu 

sangat tinggi sebanyak 11 siswa dari jumlah seluruh siswa sebanyak 15 

siswa atau sebesar 73%, kemudian terdapat kelompok kriteria cukup tinggi 

sebanyak 3 siswa atau sebesar 20%, dan kelompok kriteria yang terakhir 
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yaitu kelompok kriteria cukup tinggi dengan jumlah siswa sebanyak 1 siswa 

atau sebesar 7% dari total keseluruhan siswa.  

Dari rekapitulasi hasil pengamatan pada kelas A (kontrol) dan kelas 

eksperimen (B) pada TK I Gabus Tahun Ajaran 2012/2013 dapat dilihat 

bahwa pada kelas B yang menggunakan multimedia dalam kegiatan 

pembelajarannya cenderung mempunyai siswa dengan tingkat keaktifan 

siswa yang lebih tinggi daripada kelas A yang tidak menggunakan 

multimedia dalam kegiatan pembelajarannya. Hal ini ditunjukkan pada kelas 

eksperimen memiliki rata-rata skor tingkat keaktifan siswa sebesar 15,47 

dari rata-rata total skor maksimal sebesar 18 atau sebesar 86% dengan 

rincian, jumlah rata-rata skor terendah terdapat pada butir amatan B (Siswa 

mau berdiskusi dengan teman) dengan jumlah rata-rata 2.27 dari rata-rata 

skor maksimal sebesar 3 atau sebesar 76%. Jumlah rata-rata skor tertinggi 

terdapat pada butir amatan C dan D (Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan saat guru menjelaskan dan Siswa mampu menjawab 

pertanyaan) dengan masing-masing jumlah rata-rata skor 2,73 dari jumlah 

maksimal 3 atau sebesar 91%. 

Sedangkan pada kelas kontrol memiliki rata-rata skor keaktifan 

siswa sebesar 10,4 dari rata-rata maksimal sebesar 15 atau sebesar 58% 

dengan rincian, rata-rata skor terendah sebesar 1,33 dari rata-rata maksimal 

sebesar 3 atau sebesar 44% terdapat pada butir amatan A (siswa berani 

mengajukan pertanyaan).  Kelas kontrol memiliki rata-rata skor maksimal 

sebesar 2,47 dari skor maksimal 3 atau sebesar 82% pada butir amatan E 

(Siswa mampu mewarnai gambar). 
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Setelah melakukan rekapitulasi data hasil penelitian dan 

melakukan analisis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji t yang 

berfungsi untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan tingkat  keaktifan 

siswa antara kelas A dan kelas B yang masing-masing mempunyai siswa 

sebanyak 15 siswa. Kelas A sebagai kelas kontrol yakni tanpa menggunakan 

multimedia dalam pembelajarannya.  Sedangkan kelas B sebagai kelas 

eksperimen yakni menggunakan multimedia dalam proses pembelajarannya. 

Hasil uji T pada hasil perolehan data yang diolah menggunakan prorgram 

SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Hasil Uji T dengan bantuan program SPSS  

 

Dari Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji T pada kedua 

sampel yang telah didapat memperoleh hasil t-hitung sebesar 7,308 dengan 

ttabel sebesar 1,761 atau dapat ditulis thitung > ttabel dan nilai signifikansi 0,000 

atau lebih kecil dari nilai α = 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang 

sangat signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan multimedia 

dalam proses pebelajaran dengan kelas kontrol yang belum menggunakan 

multimedia dalam pembelajaran. Dengan demikian terdapat perbedaan 

tingkat keaktifan siswa antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen yaitu 

 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 VAR00003 - 

VAR00001 

5.06667 2.68506 .69328 3.57973 6.55360 7.308 14 .000 
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siswa pada kelas eksperimen cenderung lebih aktif daripada siswa pada 

kelas kontrol. 

4.1.2. Deskripsi Data Kelayakan Multimedia dan Kesesuaian Materi 

Untuk mengetahui tingkat kelayakan multimedia pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian dan pengambilan data, maka peneliti 

melakukan uji kelayakan media (dengan angket) kepada ahli media di 

lingkungan jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang. Untuk 

ahli materi maka peneliti meminta pendapat kepada tenaga pengajar di 

tempat penelitian dilaksanakan yaitu guru di lingkungan TK I Gabus. Dari 

rekapitulasi data angket uji kelayakan media oleh ahli media, didapat rata-

rata skor 3,08 dari rata-rata maksimal 4, hal ini berarti multimedia yang diuji 

berkriteria layak. Sedangkan untuk hasil dari uji materi maka didapatkan 

hasil bahwa rata-rata skor yang didapat adalah 3,34 dari skor maksimal 

sebesar 4, hal ini berarti media yang digunakan sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 

Gambar 4.3 Diagram Skor Rata-rata Kelayakan Multimedia dan 

Kesesuian Materi 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Keaktifan Siswa 

Pemanfaatan multimedia dalam kegiatan belajar mengajar itu 

sendiri dapat meningkatkan tingkat keaktifan siswa. Pada pembahasan ini, 

akan ditunjukan adanya perbedaan tingkat keaktifan siswa antara siswa 

kelas A yang belum memakai multimedia dengan siswa kelas B yang sudah 

memanfaatkan multimedia dalam kegiatan belajar mengajarnya. Pada kelas 

eksperimen (B) yang telah menggunakan multimedia dalam kegiatan belajar 

mengajarkannya mempunyai tingkat keaktifan siswa yang lebih tinggi 

daripada kelas kontrol (A) yang belum memanfaatkan multimedia dalam 

kegiatan belajar mengajarnya atau hanya menggunakan metode ceramah 

penuh dalam proses pembelajarannya.  

Ada beberapa cara untuk meningkatkan tingkat keaktifan siswa, 

salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan 

peran multimedia dalam proses pembelajaran sehari-hari. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan penerapan pemanfaatan multimedia untuk membantu 

mengenal nama-nama hewan peliharaan bagi anak usia dini pada kelas 

eksperimen (B) di TK I Gabus. Dari hasil amatan yang diperoleh, dapat 

dipaparkan bahwa tingkat keaktifan siswa pada kelas B ini cukup tinggi. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi (lampiran) pada kelas B menunjukan 

bahwa kelas B mempunyai rata-rata tingkat keaktifan siswa sebesar 86% 

sedangkan kelas A hanya mempunyai tingkat keaktifan siswa sebesar 58% 

atau dengan kata kata lain terjadi perbedaan tingkat keaktifan siswa sebesar 

26%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemanfaatan multimedia dalam proses 

pembelajaran itu sendiri sangat efektif untuk meningkatkan tingkat 
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keaktifan siswa. Jika siswa mempunyai tingkat keaktifan yang lebih tinggi, 

maka peluang siswa tersebut untuk mencapai hasil belajar yang maksimal 

akan lebih tinggi daripada siswa yang mempunyai tingkat keaktifan yang 

lebih rendah.  

Dalam suatu proses belajar mengajar, penggunaan multimedia 

pembelajaran, menghasilkan pembelajaran yang cukup efektif. Hal ini 

dikarenakan dalam pemanfaatan multimedia itu sendiri dapat 

menggabungkan unsur musik atau audio, gambar atau foto maupun video, 

animasi, teks, dan juga grafik dalam menjadi satu kesatuan utuh yang dapat 

dibuat dan digunakan sesuai kebutuhan. Dengan memanfaatkan multimedia 

maka siswa akan lebih tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

berarti juga siswa lebih memperhatikan dan mendengar apa yang 

terkandung dalam multimedia tersebut. Sehingga, pemanfaatan multimedia 

dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan tingkat keaktifan siswa. 

Keaktifan siswa yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi 

siswa berani mengajukan pertanyaan, siswa mau berdiskusi dengan teman 

lain, siswa memperhatikan saat guru menjelaskan, siswa mampu menjawab 

pertanyaan, siswa mampu mewarnai gambar, dan siswa mampu 

menyebutkan nama hewan yang ditunjuk. Dari hasil penelitian ini, terdapat 

tiga kelompok tingkat keaktifan siswa pada masing-masing kelas, yaitu 

kelompok kriteria cukup tinggi, tinggi dan kelompok kriteria sangat tinggi. 

Pada kelas kontrol (A), dapat dilihat skor yang didapat tiap indikator atau 

butir amatan rata-rata memperoleh persentase dibawah 60%. Masing-masing 

butir amatan tersebut adalah butir amatan A yang menyebutkan bahwa siswa 

berani mengajukan pertanyaan, memperoleh persentase sebesar 44%, 
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kemudian butir amatan C yang menyebutkan bahwa siswa memperhatikan 

saat guru menjelaskan memperoleh persentase sebesar 49%, yang 

selanjutnya butir amatan D menyebutkan bahwa siswa mampu menjawab 

pertanyaan memperoleh persentase sebesar 47%, kemudian butir amatan F 

yang menyebutkan bahwa siswa mampu menyebutkan nama hewan yang 

ditunjuk memperoleh persentase sebesar 58%. Sedangkan pada indikator B 

yang menyebutkan bahwa  siswa mau berdiskusi dengan teman lain 

memperoleh persentase sebesar 64% yang termasuk dalam kriteria tinggi. 

Yang terakhir pada butir amatan E yang menyebutkan bahwa siswa mampu 

mewarnai gambar, memperoleh persentase sebesar 82% yang termasuk 

dalam kriteria sangat tinggi.  

Sedangkan pada kelas B (eksperimen) dapat dilihat skor yang 

didapat tiap indikator atau butir amatan rata-rata memperoleh persentase 

diatas 80% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi. Masing-masing 

butir amatan tersebut adalah butir amatan A, memperoleh persentase sebesar 

82% yang mempunyai perbedaan  sebesar 18% terhadap kelas kontrol.  

Kemudian butir amatan C memperoleh persentase sebesar 91%, mempunyai 

perbedaan sebesar 42% dengan kelas kontrol, yang selanjutnya butir amatan 

D memperoleh persentase sebesar 91%, mempunyai perbedaan sebesar 44% 

terhadap kelas kontrol. Kemudian pada butir amatan E memperoleh 

persentase sebesar 89%, mempunyai perbedaan sebesar 7%. Kemudian butir 

amatan F memperoleh persentase sebesar 89%, mempunyai perbedaan 

sebesar 29% terhadap kelas kontrol. Sedangkan butir amatan yang terakhir 

yang termasuk dalam kriteria tinggi hanya pada butir amatan B yang 
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memperoleh persentase sebesar 76% namun tetap mempunyai perbedaan 

14% terhadap kelas kontrol. 

Dalam skripsi Eko (2010) tentang meningkatkan keaktifan belajar 

siswa dengan pemanfaatan multimedia, menerangkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan multimedia pembelajaran dan alat peraga chassis 

yang diterapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Adapun aspek-

aspek keaktifan siswa tersebut meliputi: Keberanian siswa untuk menjawab 

pertanyaan guru meningkat yaitu dari 9 siswa (30%) menjadi 18 siswa  

(60%), keaktifan siswa yang mau untuk menjelaskan jawaban pada siswa 

lain meningkat yaitu dari 5 siswa (16,67%) menjadi 13 siswa (43,34%), 

keaktifan siswa untuk menanyakan pertanyaan yang dirasa kurang jelas 

meningkat dari 3 siswa (10%) menjadi 9 siswa (30%), keaktifan siswa 

dalam mengerjakan soal latihan dengan usaha sendiri yaitu dari 27 siswa 

(90%) menjadi 30 siswa (100 %). 

Sehingga bila dibandingkan antara hasil penelitian yang peneliti 

dapatkan, dengan hasil penelitian yang Eko dapatkan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran 

terbukti dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

4.2.2. Kelayakan 

Setelah hasil penelitian didapatkan dengan memberikan angket 

kepada pakar media untuk mengetahui kelayakan multimedia pembelajaran 

yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas B di TK I 

Gabus, maka dapat dijelaskan tentang kelayakan multimedia pembelajaran 

yang dimanfaatan dalam peneltitian. 
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Dari hasil angket yang telah diisi oleh pakar mutimedia 

pembelajaran, multimedia untuk membantu mengenal nama-nama hewan 

peliharaan bagi anak usia dini ini termasuk dalam kategori layak digunakan 

sebagai media pembelajaran sub tema mengenal nama-nama hewan di TK I 

Gabus dan kemudian diujicobakan kepada siswa kelas B. Dari rekapaitulasi 

data yang diperoleh dari angket yang diisi oleh  pakar media Teknik Elektro 

UNNES, multimedia untuk membantu mengenal nama-nama hewan 

peliharaan bagi anak usia dini ini memiliki nilai rata-rata hitung sebesar 3,08 

dari nilai rata-rata maksimal sebesar 4, atau jika diubah dalam persentase 

rata-rata keseluruhan kriteria kelayakan media sebesar 77% atau jika diubah 

dalam kriteria kualitatif yang telah ditetapkan peneliti, maka persentase 

tersebut termasuk dalam kategori layak. Hal ini dapat dilihat dari 

pengkategorian tingkat kelayakan multimedia di Tabel 1. 

Dilihat dari hasil rekapitulasi hasil angket yang telah didapat, maka 

dapat dipaparkan bahwa pada kriteria pendidikan, rata-rata skor yang 

diperoleh sebesar 2,5 atau dalam persen sebesar 62,5%, jika diubah dalam 

kriteria kualitatif maka persentase tersebut termasuk pada kategori cukup 

layak. Sedangkan pada kriteria tampilan Multimedia, skor rata-rata skor 

yang diperoleh sebesar 3,29 atau dalam persen sebesar 82,14%, jika diubah 

dalam kriteria kualitatif maka persentase tersebut termasuk pada kategori 

layak. Kemudian kriteria yang kerakhir yaitu kriteria kualitas teknis, skor 

rata-rata skor yang diperoleh sebesar 3,1 atau dalam persen sebesar 77,5, 

jika diubah dalam kriteria kualitatif maka persentase tersebut termasuk pada 

kategori layak. 
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Dari rekapitulasi hasil angket kesesuaian materi didalam 

multimedia yang diisi oleh guru pengampu masing-masing kelas A dan B di 

TK I Gabus memiliki hasil yang tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil 

angket yang diisi oleh pakar media teknik elektro UNNES, yaitu 

memperoleh rata-rata skor 3,37, jika skor tersebut diubah dalam kriteria 

kualitatif yang telah ditetapkan peneliti, maka skor tersebut termasuk dalam 

kategori sesuai. Pengkategorian kriteria kesesuaian tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 sebagai berikut.  

Tabel 4.5. Rentang Skor Rata-rata dan Kriteria Kualitatif 

 

 

 

 

 

Setelah memperoleh hasil dari rekapitulasi data angket kesesuaian 

materi yang telah diisi oleh guru pengampu kelas tersebut, maka dapat 

dipaparkan bahwa, rata-rata skor yang didapat dari tiap butir aspek penilaian 

memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 3 dari nilai rata-rata skor 

maksimal sebesar 4 yang berarti bila diubah dalam kategori yang telah 

ditetapkan pada tabel 6 diatas termasuk dalam kategori sesuai. Namun, ada 

satu aspek penilaian yang hanya memperoleh skor rata-rata 2,5 atau cukup 

layak yaitu pada aspek penilaian nomor 9 yang menyebutkan bahwa 

program bersifat responsif (dapat memberikan balikan kepada input yang 

telah diberikan pada pengguna).  

No Interval Kriteria 

1. 3 < skor rata-rata ≤  4 Sesuai 

2. 2 < skor rata-rata ≤  3 Cukup Sesuai 

3. 1 < skor rata-rata ≤ 2 Kurang Sesuai 

4. 0 < skor rata-rata ≤  1 Tidak Sesuai 
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Dalam skripsi Taufiq (2012) tentang media pembelajaran, setelah 

Taufiq mengembangkan multimedia yang digunakan, langkah yang 

selanjutnya adalah menguji kelayakan multimedia tersebut kepada pakar 

media dan kesesuaia kurikulum tersebut dengan tempat pelaksanaan 

penelitian yaitu di SMK 3 Kendal. Setelah mendapat data hasil uji 

kelayakan maka dapat disimpulkan bahwa multimedia yang digunakan 

Taufiq dalam skripsinya termasuk dalam kategori layak dan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Dengan demikian multimedia yang saya dan 

Taufiq gunakan dalam pembelajaran di tempat penelitian adalah relevan, 

yang berarti sama-sama dalam kategori layak dan sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku ditempat penelitian dilaksanakan. 

Dengan demikian, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diterapkan pada kegiatan belajar mengajar di TK I Gabus selanjutnya. 

Karena, pemanfaatan multimedia kegiatan belajar mengajar terbukti dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan sesuai dengan materi yang berlaku di TK 

I Gabus.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang mengenai pemanfaatan multimedia 

untuk mengetahui perbedaan tingkat keaktifan siswa pada subtema mengenal 

nama-nama hewan peliharaan bagi anak usia dini di TK I Gabus dapat 

disimpulkan : 

1. Secara umum dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat 

keaktifan siswa antara siswa yang menggunakan multimedia dalam 

kegiatannya dengan yang belum menggunakan multimedia. 

2. Sesuai dengan analisis hasil angket yang didapat dari pakar multimedia 

dan guru pengampu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia 

yang digunakan sudah layak dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

di TK I Gabus. 

5.2 Saran 

1. Dalam mengajar hendaknya guru TK I Gabus menggunakan multimedia 

untuk membantu mengenal nama-nama hewan peliharaan bagi anak 

usia dini karena mampu meningkatkan keaktifan siswa. 

2. Bagi orang tua anak didik, saran yang bisa peneliti berikan adalah 

hendaknya sebagai orang tua selalu melatih anak agar anak selalu aktif, 

salah satu cara yang bias dilakukan adalah penggunaan multimedia saat 

belajar dirumah. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa, atau 

yang lebih baik dari penelitian ini untuk mendapatkan materi dan 

temuan yang baru lagi. 
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LAMPIRAN 1 

LEMBAR ANGKET 

PEMANFAATANN MULTIMEDIA UNTUK MEMBANTU 

MENGENALKAN NAMA-NAMA HEWAN PELIHARAAN 

BAGI ANAK USIA DINI 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Guru 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka usaha saya mengembangkan multimedia pembelajaran 

untuk membantu mengenal nama-nama hewan peliharaan, saya sangat 

mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk mengkoreksi dan member masukan. 

Pendapat, saran dan masukan dari Bapak/ibu akan sangat membantu dalam 

menyempurnakan multimedia pembelajaran yang dihasilkan. 

Untuk itu, diharapkan Bapak/Ibu bersedia mengisi angket ini. Atas 

kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih. 

Nama : 

Instansi : 

Petunjuk Pengisian 

Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan tanda 

cek (√) pada rentangan jawaban-jawaban huruf-huruf pada penilaian yang 

dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 
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LAMPIRAN 2 

NO KRITERIA SS S TS STS 

Kriteria Pendidikan 

1. Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku     

2. Topik materi dinyatakan secara terstruktur     

3. 
Program dapat digunakan pada tema “Aku dan Alam 

Sekitarku” dalam sub tema “binatang” 

    

4.  Isi materi sesuai dengan sub tema binatang     

5. Progam dapat digunakan untuk pembelajaran individu     

6. Terdapat permainan     

Kriteria Tampilan Program 

7. Pemakaian warna sesuai     

8. Penggunaan huruf dan karakter sesuai     

9 Menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar     

10. Terdapat navigasi untuk memudahkan penjelajahan     

11. Gambar membantu mengingatkan informasi yang dipelajari     

12. Gambar terlihat jelas     

13. Animasi menarik     

14. Sound dapat didengarkan dengan baik dan sudah tepat     

15. Program ini mudah dioperasikan     

16. Program mempunyai menu dan ikon     

17. Tersedia menu pilihan dan ikon     

18. Tersedia menu pilihan bantuan penggunaan program     

19. 
Terdapat splash screen (layar) yang muncul sesaat sebelum 

program berjalan 

    

20. Desain layout menarik     

      

Kriteria Kualitas teknis 

21. Program dapat digunakan dengan mudah     

22. Program dapat dijalankan tanpa CD / flashdisk     

23. Fungsi program tidak dapat diubah oleh pengguna     

24. Penggunaan program ini menyenangkan     

25. 
Saya tidak merasa bosan dengan program, setelah 

menjalankan program dalam waktu yang relative lama 
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Pertanyaan Pendukung 

1. Menurut Anda apa saja kelebihan – kelebihan yang terdapat dalam 

program ini ? 

Jawaban :   ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

2. Menurut Anda apa saja kekurangan yang terdapat dalam program ini ? 

Jawaban :  .......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

3. Bagaimana pendapat dan saran Anda tentang program ini ? 

Jawaban :  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

4. Apakah program ini layak digunakan sebagai media pembelajaran di 

Taman Kanak-kanak (PAUD), pada pembelajaran mengenal nama-nama 

hewan? 

Jawaban :  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR ANGKET TANGGAPAN UNTUK GURU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KRITERIA SS S TS STS 

Kriteria Pendidikan 

1. Dalam program ini materi sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

    

2. Topik materi yang ada dalam program 

dinyatakan secara jelas 

    

3. Isi materi sudah lengkap      

4. Ketika memakai program ini, dapat 

digunakan untuk pembelajaran individu, 

kelompok kecil, dan kelompok besar 

    

5. Pemberian konsep isi materi bervariasi 

dalam penyampainya 

    

6. Cara penyampaian dalam isi materi sudah 

sesuai dan tepat 

    

7. Isi materi relevan dengan yang dipelajari 

oleh siswa 

    

8. Program bersifat fleksibel (dapat 

menyesuaikan pengguna) 

    

9. Progam bersifat responsif  (dapat 

memberikan balikan kepada input yang 

diberikan oleh pengguna) 

    

10. Balikan bersifat korektif     

11. Balikan memiliki respon yang bervariasi 

sehingga pengguna  tidak merasa bosan 

    

12. Terdapat soal tes     

13. Program dapat digunakan sebagai bahan 

ajar 

    

14. Program dapat digunakan sebagai 

pengganti guru 

    

15. Soal - soal sudah sesuai     
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Pertanyaan pendukung 

1. Sebutkan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam program ini? 

Jawaban :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

2. Sebutkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam program ini? 

Jawaban :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

3. Bagaimana pendapat dan saran anda tentang program ini? 

Jawaban :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

Demikian,saya mengisi angket dengan sebenar-benarnya 

 

     .……………, ………………….…. 

 

        

 

     ……………………………………. 

     NIP. 
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LAMPIRAN 4 

 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

 

NO NAMA 

ASPEK YANG DINILAI 
JUM 

LAH 
A B C D E F 

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

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     
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LAMPIRAN 5 

 

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA 

ASPEK ASPEK KEGIATAN SKOR 

A. Siswa berani mengajukan 

pertanyaan 

1. Pertanyaan sesuai dengan materi 3 

2. Pertanyaan tidak sesuai materi 2 

3. Tidak mengajukan pertanyaan 1 

B. Siswa mau berdiskusi dengan 

teman 

1. Berdiskusi sesuai dengan materi 3 

2. Berdiskusi sesuai dengan materi 

namun dengan bercanda juga 
2 

3. Tidak mau ikut berdiskusi 1 

C. Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan saat guru 

menjelaskan 

1. Mendengarkan sekaligus 

memperhatikan 
3 

2. Hanya mendengarkan atau 

hanya memperhatikan 
2 

3. Tidak mendengarkan maupun 

memperhatikan 
1 

D. Siswa mampu menjawab 

pertanyaan 

1. Menjawab dengan benar 3 

2.menjawab namun kurang tepat 2 

3.tidak menjawab 1 

E. Siswa mampu mewarnai 

gambar 

1. Mewarnai dengan rapi dan benar 3 

2. Mewarnai namun kurang rapi 2 

3. Tidak mewarnai 1 

F. Siswa mampu menyebutkan 

nama hewan yang ditunjuk 

1. Menyebutkan dengan tepat 3 

2.menyebutkan namun kurang 

tepat 
2 

3. Tidak mampu menyebutkan 1 

 

 Sragen,  April 2013 

 Pengamat 

 

 Guru 
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LAMPIRAN 6 

 
REKAPITULASI ANGKET MULTIMEDIA PEMBELAJARAN OLEH PAKAR MEDIA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNNES 

NO ASPEK SKOR  SKOR  RATA-
RATA 

NILAI 
DALAM % 

PENILAIAN PAKAR 
1 

PAKAR 
2 

SKOR 
TOTAL 

Kriteria Pendidikan 

1 Materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku 4 1 2.5 62.5 

2 Topik materi dinyatakan secara terstruktur 3 1 2 50 

3 Program dapat digunakan pada tema “Aku dan Alam Sekitarku” dalam sub tema “binatang” 4 1 2.5 62.5 

4  Isi materi sesuai dengan sub tema binatang 4 1 2.5 62.5 

5 Progam dapat digunakan untuk pembelajaran individu 4 3 3.5 87.5 

6 Terdapat permainan 2 2 2 50 

Jumlah  21 9 2.50 62.5 

Kriteria Tampilan Multimedia 

7 Pemakaian warna sesuai 4 3 3.5 87.5 

8 Penggunaan huruf dan karakter sesuai 3 3 3 75 

9 Menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar 3 3 3 75 

10 Terdapat navigasi untuk memudahkan penjelajahan 3 4 3.5 87.5 

11 Gambar membantu mengingatkan informasi yang dipelajari 4 3 3.5 87.5 

12 Gambar terlihat jelas 4 3 3.5 87.5 

13 Animasi menarik 2 3 2.5 62.5 

14 Sound dapat didengarkan dengan baik dan sudah tepat 4 3 3.5 87.5 

15 Program ini mudah dioperasikan 3 2 2.5 62.5 

16 Program mempunyai menu dan ikon 4 3 3.5 87.5 

17 Tersedia menu pilihan dan ikon 4 3 3.5 87.5 

18 Tersedia menu pilihan bantuan penggunaan program 4 4 4 100 

19 Terdapat splash screen (layar) yang muncul sesaat sebelum program berjalan 4 4 4 100 

20 Desain layout menarik 3 2 2.5 62.5 

Jumlah 49 43 3.29 82.14 

Kriteria Kualitas Teknis         

21 Program dapat digunakan dengan mudah 4 2 3 75 

22 Program dapat dijalankan tanpa CD / flashdisk 4 4 4 100 

23 Fungsi program tidak dapat diubah oleh pengguna 3 4 3.5 87.5 

24 Penggunaan program ini menyenangkan 3 2 2.5 62.5 

25 Saya tidak merasa bosan dengan program, setelah menjalankan program dalam waktu yang 
relative lama 

3 2 2.5 62.5 

Jumlah  17 14 3.1 77.5 

Jumlah Total 87 66 76.5 2057.14286 

Jumlah maksimal 100 100 100 2500 

Rata-rata 3.48 2.64 3.06 76.1904762 

Rata-rata Maksimal 4 4 4 100 

Rata-rata dari kedua ahli media 3.06     

Rata-rata dari kedua ahli media dalam % 77%     
Kriteria Layak Cukup 

Layak 
Layak Layak 
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LAMPIRAN 7 

REKAPITULASI ANGKET KESESUAIAN MATERI DIDALAM MULTIMEDIA PEMBELAJARAN OLEH AHLI 
MATERI TK I GABUS 

      

NO 
ASPEK  SKOR  SKOR RATA-RATA KRITERIA 

PENILAIAN 
GURU 

1 
GURU 

2 
SKOR 
TOTAL KUALITATIF 

1 
Dalam program ini materi sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 4 3 3.5 Sesuai 

2 
Topik materi yang ada dalam program 

dinyatakan secara jelas 4 4 4 Sesuai 

3 Isi materi sudah lengkap  3 3 3 Sesuai 

4 

Ketika memakai program ini, dapat digunakan 

untuk pembelajaran individu, kelompok kecil, 

dan kelompok besar 
3 3 3 Sesuai 

5 
Pemberian konsep isi materi bervariasi dalam 

penyampainya 3 3 3 Sesuai 

6 
Cara penyampaian dalam isi materi sudah 

sesuai dan tepat 3 3 3 Sesuai 

7 
Isi materi relevan dengan yang dipelajari oleh 

siswa 4 4 4 Sesuai 

8 
Program bersifat fleksibel (dapat 

menyesuaikan pengguna) 3 4 3.5 Sesuai 

9 

Progam bersifat responsif  (dapat memberikan 

balikan kepada input yang diberikan oleh 

pengguna) 
2 3 2.5 

Cukup 
Sesuai 

10 Balikan bersifat korektif 3 3 3 Sesuai 

11 
Balikan memiliki respon yang bervariasi 

sehingga pengguna  tidak merasa bosan 3 3 3 Sesuai 

12 Terdapat soal tes 4 4 4 Sesuai 

13 Program dapat digunakan sebagai bahan ajar 4 4 4 Sesuai 

14 
Program dapat digunakan sebagai pengganti 

guru 3 3 3 Sesuai 

15 Soal - soal sudah sesuai 4 4 4 Sesuai 

Jumlah 50 51 50.5   

Jumlah maksimal 60 60 60   

Rata-rata 3.33 3.4 3.37   

Rata-rata maksimal 4 4 4   

Rata-rata dari kedua ahli materi 3.37     

Rata-rata dari kedua ahli materi dalam % 84%     

Kriteria Rata-rata Sesuai Sesuai Sesuai   
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LAMPIRAN 8 

 

REKAPITULASI SKOR HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA KELAS A (KONTROL) 

            
NO  NAMA  

SKOR KEAKTIFAN SISWA SKOR SKOR 
NILAI KRITERIA 

A B C D E F TOTAL MAKSIMAL 

1 Ana Wigunani  2 1 2 2 3 2 12 18 67% Tinggi 

2 Asya Rahmawati 1 1 1 1 2 2 8 18 44% Cukup Tinggi 

3 Ayunda Mayesti P 1 3 2 1 2 1 10 18 56% Cukup Tinggi 

4 Aziz Abdul Rasyid 1 3 2 1 3 2 12 18 67% Tinggi 

5 Candra Salsa P 1 2 1 1 2 1 8 18 44% Cukup Tinggi 

6 Dimas Gilang R 2 2 1 2 2 2 11 18 61% Tinggi 

7 Fahri Aprliano 1 3 2 1 3 2 12 18 67% Tinggi 

8 Fiza Sahi Sahira 1 3 2 2 2 1 11 18 61% Tinggi 

9 Ilham Adha P 2 1 2 1 3 2 11 18 61% Tinggi 

10 Khori Hidayat 1 2 1 1 2 2 9 18 50% Cukup Tinggi 

11 Maisaroh 1 1 1 2 3 2 10 18 56% Cukup Tinggi 

12 Miftahul Avzal Rouf 1 1 1 2 2 1 8 18 44% Cukup Tinggi 

13 Muhammad Alfian  2 1 1 1 3 2 10 18 56% Cukup Tinggi 

14 Nashwa Alimatul H 1 2 1 1 2 2 9 18 50% Cukup Tinggi 

15 Nuraini Taradita 2 3 2 2 3 3 15 18 83% Sangat Tinggi 

jumlah 20 29 22 21 37 27 156       

jumlah maksimal 45 45 45 45 45 45 270 270     

rata-rata 1.33 1.93 1.47 1.4 2.47 1.8 10.4 18     

rata-rata maksimal 3 3 3 3 3 3 18 18     

rata2 dalam % 44% 64% 49% 47% 82% 60% 58% 100%     

rata-rata keseluruhan 
Cukup 

Tinggi 
Tinggi 

Cukup 

Tinggi 

Cukup 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Cukup 

Tinggi 

Cukup 

Tinggi 
  58% Cukup Tinggi 
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LAMPIRAN 9 

 

REKAPITULASI SKOR HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA KELAS B (EKSPERIMEN) 

            
NO  NAMA  SKOR KEAKTIFAN SISWA SKOR SKOR NILAI KRITERIA 

    A B C D E F TOTAL MAKSIMAL     

1 Ajeng Abdi Negoro 3 3 3 3 3 3 18 18 100% Sangat Tinggi 

2 Aulia Permata P 2 2 3 3 3 3 16 18 89% Sangat Tinggi 

3 Arif Yusuf R 3 2 3 3 3 3 17 18 94% Sangat Tinggi 

4 Laila Risma O 3 2 3 3 2 2 15 18 83% Sangat Tinggi 

5 Refisio Adi W 3 3 3 3 2 3 17 18 94% Sangat Tinggi 

6 Muhammad Z.A 2 3 2 2 3 2 14 18 78% Tinggi 

7 Rochmad Affandi 2 2 3 3 2 3 15 18 83% Sangat Tinggi 

8 Faizal Rahmad 3 2 3 3 3 3 17 18 94% Sangat Tinggi 

9 Davit Ronni S 2 2 3 2 3 2 14 18 78% Tinggi 

10 Muhammad D.A.W 3 3 3 3 3 3 18 18 100% Sangat Tinggi 

11 Putri Amelya 3 2 2 2 2 3 14 18 78% Tinggi 

12 Khusnul Rohim 2 2 3 3 3 2 15 18 83% Sangat Tinggi 

13 Reihan Oktaviano 2 2 3 3 3 3 16 18 89% Sangat Tinggi 

14 Anthony Priatomo 1 2 1 2 2 2 10 18 56% Cukup Tinggi 

15 Nanda Putri M 3 2 3 3 2 3 16 18 89% Sangat Tinggi 

jumlah 37 34 41 41 39 40 232       

jumlah maksimal 45 45 45 45 45 45 270       

rata-rata 2.47 2.27 2.73 2.73 2.6 2.67 15.47 18     

rata-rata maksimal 3 3 3 3 3 3 18 18     

rata2 dalam % 82% 76% 91% 91% 87% 89% 86% 100%     

rata-rata keseluruhan Sangat 

Tinggi 

Tinggi Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi   

86% Sangat Tinggi 
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LAMPIRAN 10 

UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS 

 

Descriptives 

 VAR00002 Statistic Std. Error 

VAR00001 kelas kontrol (A) Mean 10.4000 .49570 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 9.3368  

Upper Bound 11.4632  

5% Trimmed Mean 10.2778  

Median 10.0000  

Variance 3.686  

Std. Deviation 1.91982  

Minimum 8.00  

Maximum 15.00  

Range 7.00  

Interquartile Range 3.00  

Skewness .735 .580 

Kurtosis .883 1.121 
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kelas eksperimen (B) Mean 15.4667 .52433 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 14.3421  

Upper Bound 16.5912  

5% Trimmed Mean 15.6296  

Median 16.0000  

Variance 4.124  

Std. Deviation 2.03072  

Minimum 10.00  

Maximum 18.00  

Range 8.00  

Interquartile Range 3.00  

Skewness -1.273 .580 

Kurtosis 2.733 1.121 
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Tests of Normality 

 

VAR00002 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VAR00001 kelas kontrol (A) .136 15 .200
*
 .920 15 .194 

kelas eksperimen (B) .168 15 .200
*
 .887 15 .061 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

VAR00001 Based on Mean .000 1 28 .984 

Based on Median .000 1 28 1.000 

Based on Median and with 

adjusted df 

.000 1 27.339 1.000 

Based on trimmed mean .000 1 28 .989 
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LAMPIRAN 11 

UJI-T TINGKAT KEAKTIFAN SISWA KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 VAR00003 - 

VAR00001 

5.06667 2.68506 .69328 3.57973 6.55360 7.308 14 .000 

 

  

 

 


