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ABSTRAK 

 

Bayti, Alfi Nur. 2013. Evaluasi Terhadap Proyek Siswa Kelas XII Jurusan 

Multimedia Di SMK N 11 Semarang. Skripsi. Jurusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing I: Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd., Pembimbing 

II: Drs. Hardjono, M.Pd. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan 
bahwa pembelajaran di SMK N 11 Semarang dapat menarik perhatian masyarakat, 
sekolah yang berstandar internasional (SBI) khususnya siswa kelas multimedia mampu 
menciptakan banyak karya yang dapat bersaing di pasaran, siswa juga dapat 
menyalurkan bakat dan minat yang dimilikinya dan untuk kemudian bisa dijadikan 
modal siswa untuk berwirausaha. Di SMK Negeri 11 Semarang terdapat 4 Jurusan yaitu : 
persiapan grafika, produksi grafika, multimedia, dan animasi. Empat jurusan  tersebut 
sangatlah menarik, karena semua siswa dapat langsung mengembangkan keahlian dan 
keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau bidang tugas yang 
akan di hadapinya, selain itu siswa dapat menyalurkan bakat dan minat yang dimilikinya 
dan untuk kemudian bisa dijadikan modal siswa untuk berwirausaha. 

 Jurusan multimedia SMK N 11 Semarang merupakan jurusan yang mempelajari 
mengenai desain grafis yang meliputi :  pengeditan foto, pembuatan kartu nama dan 
undangan, media pembelajaran meliputi : media pembelajaran interaktif, pembuatan 
website atau Laman, dan pembuatan video meliputi : film pendek, film dokumenter.  

 

Dalam mengevaluasi hasil proyek siswa kelas XII jurusan multimedia di 

SMK N 11 Semarang, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (Context, 

Input, Proses, Produk) dan peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang 

terdiri dari beberapa langkah yaitu (1) Observasi. (2) Angket. (3) Dokumentasi.  

Produk hasil project siswa kelas XII jurusan Multimedia di SMK N 11 

Semarang telah dikategorikan sangat baik dan layak di pasarkan, dapat dilihat 

berdasarkan kesesuaian produk terhadap karakteristik user atau pengguna 

program atau produk sudah sesuai dengan pemanfaatan dan tujuan pembelajaran. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia di SMK N 11 Semarang. Hasil uji kelayakan produk siswa kelas XII 

SMK N 11 Semarang pada produk MPI (Media Pembelajaran Interaktif), dengan  

menunjukan deskriptif presentase 91,82 %, sehingga hasil project siswa kelas XII 

jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang sudah layak dipasarkan. 

 

 

Kata kunci : evaluasi, hasil proyek siswa, media pembelajaran interaktif, 

multimedia. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Evaluasi merupakan sebuah proses menentukan hasil yang telah di capai 

dan beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya  

tujuan  ( Arikunto, 2010 :1). 

Dalam proses evaluasi, hal yang harus dilakukan yaitu mengukur sesuatu 

kegiatan kemudian dinilai hasilnya. Hasil yang dimaksud berupa proyek  

multimedia yang kemudian akan dikelola sesuai tujuan yang diharapkan. 

Multimedia juga mempunyai komunikasi interaktif yang tinggi. Bagi 

pengguna komputer multimedia dapat diartikan sebagai informasi komputer yang 

dapat disajikan melalui audio atau video, teks, grafik dan animasi, sehingga 

proyek dapat dikelola. 

Pengelolaan proyek adalah suatu proses secara berkesinambungan dan 

efektif yang menggunakan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan untuk 

mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai 

tujuan suatu proyek.  

    Dalam arti sempit, proyek merupakan usaha manusia yang mengolah atau 

mengubah sumber-sumber ekonomi (bahan-bahan) menjadi produk baru. 

Sedangkan dalam arti luas, proyek adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk 

menciptakan atau menambah nilai guna (manfaat) suatu barang/jasa yang dapat
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 digunakan untuk memenuhi kebutuhan misalnya dengan menggunakan alat 

yang berhubungan dengan multimedia yaitu menggabungkan dari beberapa unsur 

yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi yang menghasilkan presentasi  yang 

menakjubkan. 

Pengelolaan proyek juga merupakan kegiatan pengelolaan yang 

berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Barang merupakan setiap benda 

baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, 

yang mempunyai tujuan seperti diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. Proyek siswa SMK N 11 Semarang yang berupa 

barang adalah berupa MPI, video klip, dan film pendek. Sedangkan jasa 

merupakan setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak 

ke pihak lain. Proyek siswa SMK N 11 Semarang yang berupa jasa adalah 

pembuatan website atau Laman, Pemeliharaan website atau Laman, pembuatan 

permainan (Games), Pembuatan media simulasi, pembuatan video klip, penyuting 

video (video shooting), editing video.  

Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mata pelajaran yang lebih 

berkonsentrasi pada pembelajaran yang bersangkutan dengan pembuatan produk. 

Dengan menerapkan pelajaran keterampilan yang menghasilkan suatu proyek 

siswa juga dapat menumbuh kembangkan kreatifitas bagi siswa sendiri.  

Salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Semarang yaitu SMK 

Negeri 11 Semarang merupakan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Di SMK 

Negeri 11 Semarang terdapat 4 Jurusan yaitu : persiapan grafika, produksi grafika, 

multimedia, dan animasi. Empat jurusan  tersebut sangatlah menarik, karena 
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semua siswa dapat langsung mengembangkan keahlian dan keterampilan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau bidang tugas yang akan di 

hadapinya, selain itu siswa dapat menyalurkan bakat dan minat yang dimilikinya 

dan untuk kemudian bisa dijadikan modal siswa untuk berwirausaha. 

Jurusan multimedia SMK N 11 Semarang merupakan jurusan yang 

mempelajari mengenai desain grafis yang meliputi :  pengeditan foto, pembuatan 

kartu nama dan undangan, media pembelajaran meliputi : media pembelajaran 

interaktif, pembuatan website, dan pembuatan video meliputi : film pendek, film 

dokumenter. Pada setiap materi siswa dituntut untuk  menghasilkan produk akhir. 

Dalam  pembuatan media pembelajaran dimulai ketika siswa kelas satu, kemudian 

saat siswa kelas dua di wajibkan memperbaiki proyeknya, agar sempurna dan 

pada waktu kelas tiga semua siswa multimedia  sudah mempunyai proyek yang 

sudah jadi dan siap di seleksi untuk kemudian dilombakan serta dipasarkan.  

Pembelajaran pada jurusan multimedia SMK N 11 Semarang tentunya 

dapat menarik perhatian. Sekolah yang berstandar internasional (SBI) khususnya 

siswa kelas multimedia mampu menciptakan banyak karya yang dapat bersaing di 

pasaran. Siswa kelas multimedia  diharapkan dapat  berwirausaha sendiri setelah 

lulus dari sekolah dan jika mereka meneruskan ke perguruan tinggi mereka juga 

sudah mempunyai bekal yang banyak.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada tanggal 17 juli 2012, 

bahwa tidak semua siswa dapat menghasilkan produk yang berkualitas sehingga 

hasil akhirnya tidak dapat dipasarkan. Meskipun sebagian siswa ada yang 

mengalami kesulitan, tetapi rasa antusias mereka tinggi dalam belajar walaupun 
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mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dan sebagian dari mereka memiliki 

proyek yang belum siap bersaing. Guru harus mempunyai strategi dan evaluasi 

pembelajaran agar siswa dapat menghasilkan proyek yang berkualitas, yaitu guru 

harus mengevaluasi proyek siswa berupa multimedia pembelajaran interaktif 

(MPI). 

Media pembelajaran interaktif yang dimaksudkan adalah berbentuk 

Compact-Disk (CD). Media ini disebut CD Multimedia Interaktif. Disebut 

multimedia dikarenakan bahwa media ini memiliki unsur audio-visual (termasuk 

animasi). Disebut interaktif karena media ini dirancang dengan melibatkan respon 

pemakai secara aktif. Karena itu, media ini berupa CD, maka dapat 

dikelompokkan sebagai bahan ajar e-Learning. 

 Peran guru disini juga sebagai pengelola hasil proyek Media 

Pembelajaran Interaktif (MPI) yang telah di buat oleh siswa. Disini guru menilai 

hasil proyek MPI tersebut dan memilih yang terbaik kemudian akan di seleksi 

untuk kemudian dilombakan dan dipasarkan. Hasil proyek multimedia di SMK N 

11 Semarang sudah di lombakan dan menang juara satu tingkat Jawa Tengah,  

dengan kriteria penilaian seperti ide, kesesuaian dengan karakteristik user, desain, 

rekayasa perangkat lunak atau programming. Hal ini di buktikan dengan hasil 

project berupa media pembelajaran interaktif (MPI) yang berjudul “Gamelan 

Digital”. Adapun hasil project MPI yang sudah dipasarkan sesuai dengan 

permintaan dari suatu lembaga seperti PT.Jasa Raharja, BPTIKP (Balai 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan)  Jawa Tengah. 
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Dengan hasil observasi di atas, peneliti bermaksud untuk mengadakan 

penelitian mengenai “EVALUASI  TERHADAP PROYEK MEDIA 

PEMBELAJARAN INTERAKTIF SISWA KELAS XII JURUSAN 

MULTIMEDIA DI SMK NEGERI 11 SEMARANG”. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diangkat rumusan 

masalah: 

1.2.1. Bagaimana Context evaluasi terhadap proyek media pembelajaran interaktif 

siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang agar diterima 

sesuai dengan karakteristik pengguna ? 

1.2.2. Bagaimana Input evaluasi terhadap proyek media pembelajaran interaktif 

siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang agar diterima 

sesuai dengan karakteristik pengguna ? 

1.2.3. Bagaimana Proses evaluasi terhadap proyek media pembelajaran interaktif 

siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang agar diterima 

sesuai dengan karakteristik pengguna ? 

1.2.4. Bagaimana Produk  evaluasi terhadap proyek media pembelajaran interaktif 

siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang agar diterima 

sesuai dengan karakteristik pengguna ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalahnya, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1.3.1. Untuk  mengetahui Context evaluasi terhadap proyek media pembelajaran 

interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang agar 

diterima sesuai dengan karakteristik pengguna. 

1.3.2. Untuk  mengetahui Input evaluasi terhadap proyek media pembelajaran 

interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang agar 

diterima sesuai dengan karakteristik pengguna. 

1.3.3. Untuk  mengetahui Proses evaluasi terhadap proyek media pembelajaran 

interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang agar 

diterima sesuai dengan karakteristik pengguna. 

1.3.4. Untuk  mengetahui Produk evaluasi terhadap proyek media pembelajaran 

interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang agar 

diterima sesuai dengan karakteristik pengguna. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan hasil yang dapat 

memberikan manfaat praktis dan teoritis. 

1.4.1 Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis untuk 

kepentingan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan masukan dalam proses pembelajaran. Selain manfaat pada 
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guru, penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat bagi siswa karena dalam 

penelitian ini siswalah yang mengalami proses, jadi diharapkan hasil belajar siswa 

lebih efektif. 

1.4.2 Teoretis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat menambah khasanah penelitian 

di bidang pendidikan dan memberikan sumbangan teori untuk mengembangkan 

teori pembelajaran,bakat dan keterampilan di bidang multimedia pada khususnya. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kesalahan pengertian dan penafsiraan terhadap 

istilah-istilah dalam judul: ”Evaluasi Pengelolaan Hasil Project Multimedia Di 

SMK N 11 Semarang ”, maka penulis memberi penegasan arti dan batasan tentang 

arti dan isi penulisan tersebut: 

1.5.1. Evaluasi 

Istilah evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu evaluation. Evaluasi 

adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. 

Dalam penelitian ini, evaluasi dimaksudkan sebagai tindakan untuk memberikan 

penilaian terhadap penggunaan Internet sebagai salah satu sumber belajar siswa 

yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang di capai dalam 

pembelajaran tersebut. 
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1.5.2. Hasil project siswa jurusan multimedia  

Pengelolaan project adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif 

menggunakan fungsi-fungsi pengelolaan untuk mengintegrasikan berbagai sumber 

daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan . 

Project sendiri dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Dalam arti 

sempit, project merupakan usaha manusia yang mengolah atau mengubah sumber-

sumber ekonomi (bahan-bahan) menjadi produk baru. Sedangkan dalam arti luas, 

produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau 

menambah nilai guna (manfaat) suatu barang/jasa yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan misalnya dengan menggunakan alat yang berhubungan 

dengan multimedia. 

Inti dari kegiatan tersebut yaitu menambah atau menciptakan nilai guna atau 

manfaat dari suatu barang/jasa,dengan menggunakan program multimedia sebagai 

informasi computer yang dapat disajikan melalui audio atau video,teks,grafik dan 

animasi yang dapat menghasilkan suatu produk yang bisa di manfaatkan oleh 

pengguna,ada Manfaat (utility) yang diciptakan yang terdiri dari manfaat bentuk, 

manfaat tempat maupun manfaat waktu.Dan hasilnya dapat di manajemen sesuai 

dengan kualitas yang dapat diterima di pasaran. 

1.5.3. SMK Negeri 11 Semarang 

SMK Negeri 11 Semarang adalah salah satu sekolah kejuruan menengah 

negeri  dalam bidang keahlian grafika, multimedia serta animasi yang meluluskan 

siswa - siswinya bagi kebutuhan dunia industri percetakan dan teknologi 

informasi. Salah satu keahlian yaitu multimedia merupakan jurusan yang 
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mempelajari mengenai desain grafis, media pembelajaran, dan video 

pembelajaran. Pada setiap materi siswa dituntut untuk  menghasilkan produk akhir 

yaitu berupa poster, MPI, film pendek dan lain-lain. Dalam  pembuatan media 

pembelajaran dimulai ketika siswa kelas satu, kemudian saat siswa kelas dua di 

wajibkan memperbaiki projectnya, agar sempurna dan pada waktu kelas tiga 

semua siswa multimedia  sudah mempunyai project yang sudah jadi dan siap 

bersaing di pasaran.  

Pembelajaran pada jurusan multimedia SMK N 11 Semarang tentunya 

dapat menarik perhatian. Sekolah yang berstandar internasional (SBI) khususnya 

siswa kelas multimedia mampu menciptakan banyak karya yang dapat bersaing di 

pasaran. Sehingga peneliti tertarik dan memutuskan memilih SMK Negeri 11 

Semarang khususnya di bidang atau keahlian Multimedia ini sebagai tempat 

penelitiannya.   

 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan skripsi 

sebagai berikut : 

1.6.1.  Bagian awal  

  Bagian awal skripsi terdiri dari: 

Judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, 

Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar 

Gambar, Daftar Bagan, Daftar Lampiran. 
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1.6.2   Bagian isi  

  Bagian isi terdiri dari : 

 Bab 1 : Pendahuluan 

Dalam pendahuluan membahas mengenai Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Penegasan Istilah dan Penulisan Sistematika Skripsi. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas mengenai Tinjauan Pustaka atau 

Landasan Teori serta konsep-konsep yang mendukung  

pemecahan masalah dalam penelitian ini. 

 Bab 3 : Metodologi Penelitian  

Pada bab ini membahas mengenai Metode dan Pendekatan 

Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Validitas dan Reliabilitas, dan Metode 

Analisis Data. 

Bab 4  : Hasil Penelitian 

Pada bab ini membahas mengenai data-data hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

Bab 5 : Simpulan dan Saran 

1.6.3   Bagian akhir  

Bagian akhir skripsi terdiri dari : 

Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 EVALUASI PROGRAM 
 

2.1.1 Pengertian evaluasi 

Evaluasi berasal dari kata “evaluation” yang artinya suatu upaya untuk 

menentukan nilai atau jumlah. Kata-kata yang terkandung didalam defenisi 

tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-

hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Evaluasi dilaksanakan untuk menyediakan informasi tentang baik atau 

buruknya proses dan hasil kegiatan. Evaluasi lebih luas ruang lingkupnya dari 

pada penilaian, sedangkan penilaian lebih terfokus pada aspek tertentu saja yang 

merupakan bagian dari lingkup tersebut. 

Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010:1) memandang, “evaluasi 

sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan 

yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”. Defenisi lain 

dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan 

bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian 

informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan 

alternatife keputusan”. 
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Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Sudjana dalam Dimyati dan 

Mudjiono (2006:191), “dengan batasan sebagai proses memberikan atau 

menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Lebih 

lanjut Arifin (2010:5-6) mengatakan, “evaluasi adalah suatu proses bukan suatu 

hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas 

sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk 

sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi”.   

Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan 

hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, 

melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program 

berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai. 

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and 

merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk 

membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan 

meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti 

dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Telah dijelaskan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk 

mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui 

keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui 
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bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana 

dan apa sebabnya. Oleh karena itu, sebelum mulai dengan langkah evaluasi, 

evaluator perlu memperjelas dirinya dengan apa tujuan program yang akan 

dievaluasi.  

Dalam organisasi pendidikan, evaluasi program dapat disama artikan 

dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya 

mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan maka evaluasi program 

adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar 

dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. 

Kesalahan yang terjadi di masyarakat beberapa waktu yang lalu, yaitu 

supervisi hanya menekankan aspek ketatausahaan saja. Jika konsepnya seperti itu, 

maka ada perbedaan antara evaluasi program dengan supervisi. Jika supervisi di 

lembaga pendidikan dilakukan dengan objek buku-buku maka evaluasi program 

dilakukan dengan objek lembaga pendidikan secara keseluruhan.  

Pengertian Evaluasi dalam penelitian ini yaitu untuk menentukan nilai atau 

jumlah proyek media pembelajaran interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia 

di SMK N 11 Semrang, dilihat dari segi context, Input, Proses, Produk yang 

kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan hasil 

penilaian.  
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2.1.2 Kegunaan  Evaluasi Program Pembelajaran 

Evaluasi program pembelajaran dilakukan dengan suatu maksud atau 

tujuan yang berguna dan jelas sasarannya. Sekurang-kurangnya ada empat 

kegunaan utama evaluasi program pembelajaran, yaitu: 

 

2.1.2.1 Mengkomunikasikan Program Kepada Publik 

Tidak jarang publik termasuk orang tua siswa mendapat laporan bersifat 

garis besar dari medistik tanpa disertai penjelasan massa tentang efektivitas 

program sekolah termasuk program pembelajaran. Laporan demikian biasanya 

hanya menyajikan angka-angka statistic tanpa disertai penjelasan secara detail 

tentang makna dan hal-hal yang terkait. Ada pula sebagian orang tua menerima 

laporan tentang program pembelajaran dari siswanya. Informasi demikian 

bagaimanapun kurang lengkap. Padahal laporan atau informasi demikian dapat 

saja membentuk opini sistem pembelajaran atau bahkan kinerja guru. oleh karena 

itu, mengkomunikasikan hasil evaluasi program pembelajaran yang lengkap akan 

memiliki keuntungan dan kebaikan bagi guru dan sekolah. Bagaimanapun orang 

tua maupun masyarakat luas lainnya memiliki efektivitas program 

pembelajarannya kepada orang tua maupun publik lainnya melalui hasil-hasil 

evaluasi yang dilaksanakan, dengan demikian publik dapat menilai tentang 

efektivitas program pembelajaran dan memberikan dukungan yang diperlukan. 

2.1.2.2  Menyediakan Informasi bagi Pembuat Keputusan 

Informasi yang dihasilkan dari evaluasi program pembelajaran akan 

berguna bagi setiap tahapan dari manajemen sekolah mulai sejak perencanaan, 
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pelaksanaan ataupun ketika akan mengulangi dan melanjutkan program 

pembelajaran. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar bagi pembuatan keputusan, 

sehingga keputusan tersebut lebih valid dibandingkan keputusan yang hanya 

berdasarkan intuisi saja. Pembuat keputusan biasanya memerlukan informasi yang 

akurat agar dapat memutuskan informasi yang akurat tersebut antara lain dapat 

diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis.  

Penyedia informasi hasil evaluasi bagi pembuatan keputusan tersebut tidak 

terbatas pada keputusan oleh kepala sekolah tetai juga oleh guru. misalnya, guru 

membuat keputusan untuk tingkat sekolahh. Masing-masing pembuat keputusan 

memerlukan informasi dari hasil evaluasi, karenanya hal ini harus diperhatikan 

ketika rencana evaluasi dikembangkan. 

2.1.2.3  Penyempurnaan Program yang Ada 

Evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik dapat 

membantu upaya-upaya dalam rangka menyempurnakan jalannya program 

pembelajaran sehingga lebih efektif. Dengan instrumen yang ada, hasil yang 

dicapai dapat diukur dan didiagnosis. Berbagai kelemahan dan kendalam yang 

mungkin timbul dapat ditemukan dan dikenali, kemudian dianalisis serta 

ditentukan alternatif pemecahannya yang paling tepat. Komponen-komponen 

dalam sistem pembelajaran yang memiliki kekurangan dan kelemahan dapat 

dipelajari dan dicari solusinya. Berdasarkan hasil evaluasi akan dapat diperoleh 

informasi tentang dampak dari berbagai aspek program terhadap siswa, dan 

berhasil juga teridentifikasi berbagai faktor yang perlu diperhatikan atau perlu 

penyempurnaan, misalnya kinerja guru, fasilitas pembelajaran, strategi 
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pembelajaran yang digunaka, dan sebagainya. Singkatnya evaluasi program 

pembelajaran data berfungsi sebagai koreksi terhadap kesalahan maupun 

kekurangan program pembelajaran. 

 

2.1.2.4  Meningkatkan Partisipasi 

Dengan adanya informasi hasil evaluasi program pembelajaran, maka 

orang tua atau masyarakat akan terpanggil untuk berpartisipasi dan ikut 

mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil evaluasi 

program pembelajaran yang dimasyarakatkan akan mengunggah kepedulian 

masyarakat terhadap program pembelajaran, menarik perhatiannya, dan akhirnya 

akan menumbuhkan rasa ikut memiliki (self of belonging). Apabila hal ini terbina 

dengan baik, maka akan tercipta suatu control yang ikut memacu dan mengawaasi 

kualitas pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga merupakan upaya meningkatkan 

motivasi guru untuk meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya. 

Informasi hasil evaluasi akan memberikan informasi tentang komponen-

komponen program pembelajaran yang masih lemah dan perlu ditingkatkan. Bagi 

siswa informasi hasil evaluasi yang berupa kemajuan hasil belajar siswa juga 

mempunyai manfaat untuk meningkatkan motivsi belajar. 

2.1.3 Model Evaluasi Program 

Model evaluasi merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para 

ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatannya atau tahap 

evaluasinya. Selain itu, ada ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan 
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misi yang akan dibawakan dan kepentingan yang ingin diraih serta ada yang 

menyesuaikan dengan paham yang dianutnya yang disebut dengan pendekatan. 

Ada banyak model evaluasi yang dikembangakan oleh para ahli yang 

dapat dipakai dalam mengevaluasi program pembelajaran. Krikpatrick, salah 

seorang 

ahli evaluasi program training dalam bidang pengembangan SDM selain 

menawarkan model evaluasi yang diberi nama Kirkpatrick’s training evaluation 

model juga menunjuk model-model lain yang dapat dijadikan sebagai pilihan 

dalam mengadakan evaluasi terhadap sebuah program. 

2.1.3.1 Evaluasi Model Kirkpatrick 

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick teah mengalami 

beberapa penyempurnaan, terakhir di perbaharui dan redefinisikan pada 1988 

dalam bukunya Kirkpatrick. Evaluasi pada program training mencakup empat 

level evaluasi yaitu: reaction, learning, behavior, dan result. 

a. Evaluasi reaksi 

Evaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur keputusan 

peserta. Program training dianggap efektif apabila proses training dirasa 

menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training sehingga mereka 

tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain 

training berjalan secara memuarkan bagi peserta yang pada akhirnya akan 

memunculkan reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya apabila 

peserta tidak merasa puas terhadap proses training yang diikutinya maka 

mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti training.  
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Kepuasan peserta training dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu materi 

yang diberikan, fasilitas yang tesedia, strategi penyampaian materi yang 

digunakan oeh instruktur, media pembelajaran yang tersedia, jadwal 

kegiatan sampai menu dan penyajian konsumsi yang disediakan. Mengukur 

reaksi dapat dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angket sehingga 

lebih mudah dan lebih efektif. 

b. Evaluasi Belajar 

Menurut Kirkpatrick (1988:20) belajar dapat didefinisikan sebagai 

perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, dan atau kenaikan keterampilan 

peserta setelah selesai mengikuti program. Peserta training dikatakan telah 

belajar apabila dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan 

pengetahuan maupun peningkatan keterampilan. Oleh karena itu, untuk 

mengukur efektivitas program training maka ketiga aspek tersebut perlu 

diukur. Tanpa adanya perubahan sikap, peningkatan pengetahuan maupun 

perbaikan keterampilan pada peserta training maka program dapat 

dikatakan gagal .  

Dengan demikian untuk menilai hasil belajar dapat dilakukan dengan 

kelompok pembanding. Kelompok yang ikut pelatihan dan kelompok yang 

tidak ikut pelatihan diperbandingkan perkembangannya dalam periode 

waktu tertentu.  

c. Evaluasi Perilaku 

Evaluasi perilaku ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap. 

Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap 
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yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan sehingga lebih bersifat 

internal, sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan 

tingkah laku setelah peserta kembali dari tempat kerja. Evaluasi perilaku 

dapat dilakukan dengan membandingkan perilaku kelompok control 

dengan perilaku peserta training, atau dengan membandingkan perilaku 

sebelum dan setelah mengikuti training maupun dengan mengadakan survei 

dan atau interview dengan pelatih, atasan maupun bawahan peserta training 

setelah kembali ke tempat kerja (Kirkpatrick, 1988:49) 

d. Evaluasi Hasil 

Evaluasi hasil dalam level ke-4 ini difokuskan dapa hasil akhir yang 

terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. Evaluasi program 

model Kirkpatrick dapat digunakan untuk mengevaluasi program 

pembelajaran, namun perlu adanya modifikasi.  

Evaluasi model Kirkpatrick dapat digunakan untuk program pembelajaran 

karena adanya berbagai persamaan antara program training, khususnya inhouse 

training program dengan program pembelajaran di kelas. di antara berbagai 

kesamaan tersebut adalah : a) inti atau focus kegiatan antara training maupun 

pembelajaran di sekolah adalah sama, yaitu terjadinya proses belajar dari diri 

trainee maupun siswa; b) aspek kegiatan belajar antara kegiatan training maupun 

pembelajaran di sekolah juga sama, yaitu aspek pengetahuan, sikap dan 

kecakapan.  

2.1.3.2  Evaluasi Model CIPP 
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Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan 

diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi model CIPP (Context, Input, 

Proses and Product) pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam pada 1965 sebagai 

hasil usahanya mengevaluasi ESEA (the Elementary and Secondary Education 

Act). Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa 

tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. 

The CIPP approach is based on the view that most important purpose of 

evaluation is not to prove but to improve (Madaus, Scriven, Stufflebeam, 

1993:118). Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti 

pendidikan, manajemen, perusahaan dan sebagainya serta dalam berbagai jenjang 

baik itu proyek, program maupun institusi. Dalam bidang pendidikan Stufflebeam 

menggolongkan sistem pendidikan atas 4 dimensi, yaitu context, input, process 

dan product, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP model 

yangmerupakan singkatan keempat dimensi tersebut. Keempat kata tersebut 

merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah 

program kegiatan. 

a.  Evaluasi Konteks 

Evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang 

lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik 

populasi dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan program. 

Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan 

kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan 

program. 
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b. Evaluasi Masukan 

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan 

sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan 

stategi untuk mencapai tujuan. 

 

c. Evaluasi Proses 

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi 

rancangan prosedur atau rancangan implementasu selama tahap 

implementasu, menyediakan informasi untuk keputusan program dan 

sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. 

d. Evaluasi Produk 

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk 

mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, 

dimodifikasi atau dihentikan. 

2.1.3.3  Evaluasi Model Wheel 

Beebe (2004) menyajikan model evaluasi atas pelatihan yang dilakukan 

dalam suatu program dengan menggunakan model roda. Model evaluasi ini 

berbentuk roda karena menggambarkan usaha evaluasi yang berkaitan dan 

berkelanjutan dan satu proses ke proses selanjutnya. Model ini digunakan untuk 

mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan suatu instansi telah berhasil, untuk 

itu diperlukan suatu alat untuk mengevaluasinya. 
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Proses evaluasi dimulai dari upaya menganalisis kebutuhan organisasi 

ataupun kebutuhan peserta didik, yaitu apa yang hendak dicapainya dengan 

menjalankan suatu pelatihan. Kemudian tujuan pelatihan dirancang sehingga 

sesuai dengan kehendak organisasi dan para peserta. 

 

Secara singkat, model wheel ini mempunyai tiga tahap utama. Model tiga 

tahap yang berbentuk roda yang dilakukan oleh suatu lembaga pelatihan 

merupakan satu contoh model evaluasi yang berkesinambungan. Model Wheel ini 

merupakan model evaluasi atas suatu program pelatihan sehingga model evaluasi 

program pembelajaran dalam suatu sekolah dapat mengadopsi model tersebut. 

2.1.2.4  Evaluasi Model Provus 

Model ini dikembangkan oleh Malcolm provus ini merupakan model 

evaluasi yang berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu 

program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya dan 

diharapkan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat diketahui 

ada tidaknya kesenjangan antara keduanya yaitu standar yang ditetapkan dengan 

kinerja sesungguhnya. (Madaus, 1993:79-99;Kaufman, 1980:127-128). Model ini 

bertujuan untuk menganalisis suatu program sehingga dapat ditentukan apakah 

suatu program sehingga dapat ditentukan apakah suatu program layak diteruskan, 

ditingkatkan atau sebaiknya dihentikan mementingkan terdefinisikannya 

standard, performance, dan discrepancy secara rinci dan terukur.  
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2.1.2.5  Evaluasi Model Stake  

Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu 

description dan judgement dan membedakan adanya tiga tahap dalam program 

pendidikan, yaitu antecedent (context), transaction (process) dan aoutcomes. 

Stake mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pendidikan, kita 

melakukan perbandingan yang relative antara program dengan program lain, atau 

perbandingan yang absolute yaitu membandingkan suatu program dengan standar 

tertentu.  

Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah 

bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake 

mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgement di lain 

pihak. Dalam model ini antecedent (masukan) transaction (proses) dan outcomes 

(hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan 

antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan 

standar yang absolute untuk menilai manfaat program (Farida Yusuf Tayibnapis, 

2000:22). 

Model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu 

(1) deskripsi (description) dan (2) pertimbang (judgments), serta membedakan 

adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) anteseden 

(antecedents/context), (2) transaksi (transaction/process), dan (3) keluaran 

(output-outcomes). Oleh Stake, model evaluasi yang diajaukan dalam bentuk 

diagram, menggambarkan deskripsi dari tahapan seperti berikut: 
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Rational intens observation    standard  judgement 

Antecedents 

Transaction 

Outcomes   

 

Description matric    Judgement matric 

Gambar : Evaluasi model Stake 

Tiga hal yang dituliskan di antara dua diagam, menunjukkan objek atau 

sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, elevator harus mampu 

mengidektifikasi tiga hal. Yaitu (1) anteseden, yang diartikan sebagai konteks, (2) 

traksaksi, yang diartikan sebagai proses, dan (3) outcomes, yang diartikan sebagai 

hasil. Selanjutnya kedua matriks yang digambarkan sebagai deskripsi dan 

pertimbangan, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi. 

Matriks pertama, yaitu deskripsi, berkaitan atau menyangkut dua hal yang 

menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu apa 

maksud/tujuan yang diharapkan oleh program. Dan pengamatan/akibat, atau apa 

yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya evaluator 

menggunakan matriks kedua, yang menunjukkan langkah pertimbangan, yang 

dalam langkah tersebut mengacu pada standar. 

Menurut Stake, ketika elevator tengah mempertimbangkan program 

pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu: 
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1. Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentuu dengan 

yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama. 

2. Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan 

standar yang dipertunjukkan bagi program yang bersangkutan, 

didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dikemukakan oleh Stake, model ini 

dalam bahasa Indonesia di beri mana model deskripsi-pertimbangan. 

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP 

(Context-Input-Process-Product) untuk mengevaluasi proyek media pembelajaran 

interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang. Model 

evaluasi ini dipilih karena model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang 

komperhensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap context, input, process dan 

product. Sehingga peneliti akan mendapatkan data yang lebih akurat dan terfokus 

pada obyek yang diteliti.  Dengan memanfaatkan model evaluasi ini diharapakan 

nantinya proses evaluasi proyek media pembelajarn interaktif siswa kelas XII  

jurusan multimedia ini sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

 

2.2 PEMBELAJARAN DAN EVALUASI PROYEK 

Pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai atau 

manfaat melalui kegiatan penilaian dan/atau pengukuran. Evaluasi pembelajaran 

mencakup pembuatan atau peninbangan jasa, nilai atau manfaat program, hasil 

dan proses pembelajaran. 
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Evaluasi Proyek merupakan suatu rangkaian aktivitas yang direncankan 

untuk mendapatkan manfaat dengan menggunakan sumber-sumber yang 

mempunyai titik waktu berakhirnya aktivitas. (Alex Nitisemito, dkk). 

2.2.1 Tujuan evaluasi proyek  

a) Untuk mengetahui apakah suatu proyek dapat dilaksanakan dengan 

berhasil, sehingga dapat menghindari kegiatan yang ternyata tidak 

menguntungkan. 

b) Untuk memperbaiki pemilihan investasi 

c) Menetapkan skala prioritas kelayakan dari beberapa proyek. 

2.2.2 Manfaat evaluasi proyek 

a) Manfaat Langsung : Manfaat langsung yaitu kenaikan hasil 

produksi barang/jasa atau penurunan biaya sebagai akibat langsung dari 

proyek berupa : Perbaikan mutu produk, perubahan lokasi & waktu 

penjualan, perubahan bentuk. 

b) Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang ditimbulkan secara 

tidak langsung dari suatu proyek yang merupakan multiplier effects dari 

proyek. 

c) Manfaat tidak kentara yaitu manfaat yang sukar diukur dengan 

uang.  

2.2.3 Hal – hal yang perlu diketahui dalam evaluasi proyek 

a) Ruang Lingkup Kegiatan Proyek, yakni pada bidang-bidang apa 

saja proyek akan beroperasi. 
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b) Cara kegiatan proyek dilakukan, yakni apakah proyek akan 

ditangani sendiri, atau ditangani juga oleh beberapa pihak lain. 

c) Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan 

seluruh proyek, yakni mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan 

proyek. 

d) Sarana yang diperlukan oleh proyek, menyangkut bukan hanya 

kebutuhan seperti material, tenaga kerja, dan sebagainya, tetapi juga 

fasilitas-fasilitas pendukung seperti, transportasi, dan sebagainya. 

e) Hasil kegiatan proyek tersebut serta biaya-biaya yang harus 

ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. 

f) Akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari adanya 

proyek tersebut. 

g) Langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek, beserta jadwal 

masing-masing kegiatan tersebut. 

2.2.4 Tahapan – tahapan evaluasi proyek 

a) Tahap Penemuan ide yaitu penelitian terhadap kebutuhan pasar dan 

jenis produk dari proyek. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka 

biasanya pengambil keputusan akan dipengaruhi oleh tiga factor 

yaitu intuisi bisnis dari pengambil keputusan, pengambil keputusan 

memahami teknis dari proyek, keyakinan bahwa proyek mampu 

menghasilkan laba.  
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b) Tahapan Penelitian yaitu meneliti beberapa alternatif proyek 

dengan berbagai metode ilmiah. Dimulai dengan mengumpulkan 

data, mengolah data berdasarkan metode yang relevan, 

menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data 

dengan alat-alat analisis yang sesuai; menyimpulkan hasil sampai 

pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian. 

c) Tahap Evaluasi (Evaluasi Pendahuluan dan Evaluasi Kelayakan 

Proyek) yaitu evaluasi berarti membandingkan sesuatu berdasarkan 

satu atau lebih standar atau kriteria, dimana standar atau kriteria ini 

dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hal yang 

diperbandingkan dalam evaluasi kelayakan proyek biasanya adalah 

manfaat dengan seluruh biaya yang akan timbul. 

d)  Tahap Pengurutan Usulan yang Layak yaitu apabila terdapat lebih 

dari satu usulan rencana proyek yang dianggap layak, dan bila 

manajemen memiliki keterbatasan dalam menjalankan proyek-

proyek tersebut, maka manajemen dapat menentukan prioritas 

usulan yang layak berdasarkan kriteria-kriteria pengurutan yang 

telah ditentukan. 

e) Tahap Rencana Pelaksanaan yaitu setelah ditentukan rencana 

proyek mana yang akan dijalankan, perlu dibuat rencana kerja  

pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis 

pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan; jumlah 
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dan kualifikasi tenaga pelaksana; ketersediaan dana dan 

sumberdaya lainnya; kesiapan manajemen, dll. 

f) Tahapan Pelaksanaan yaitu tahap merealisasikan konstruksi proyek 

tersebut. Jika proyek selesai dikonstruksi, maka proyek 

dioperasionalisasikan. Dalam operasionalisasi ini, diperlukan juga 

kajian-kajian untuk mengevaluasi operasionalisasi proyek. Hasil 

evaluasi ini dapat dijadikan sebagai feedback bagi perusahaan 

untuk selalu mengkaji ulang proyek secara terus-menerus. 

 

2.3 PENGERTIAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 

Aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajran, dengan 

kata lain untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta 

dapat merangsang piliran, perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar sehingga 

secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali. 

2.4 MULTIMEDIA 

 

2.4.1 Pengertian multimedia 

Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media 

yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linear, dan 

multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 
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pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya TV dan 

film. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah: multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game dll. 

2.4.2 Manfaat Multimedia 

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran 

lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas 

belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dimana 

dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Sedangkan keunggulan multimedia pembelajaran adalah sebagai berikut:  

2.2.2.1    Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh 

mata, seperti  kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. 

2.2.2.2  Memperkecil benda yang sangat besar, yang tidak mungkin 

dihadirkan di  sekolah, seperti gajah, rumah, gunung dan lain-

lain. 

2.2.2.3  Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan 

berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, 

bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, 

berkembangnya bunga dan lain-lain. 
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2.2.2.4  Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, 

bintang,  salju dan lain-lain. 

2.2.2.5   Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti 

letusan gunung berapi, harimau, racun dan lain-lain. 

7.2.2.6   Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

 

2.5   PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN 

Pendidikan adalah suatu bidang yang paling sering menggunakan 

teknologi multimedia, di antaranya : 

2.5.1 Komputer multimedia bisa menggabungkan animasi, video, 

dan audio secara teks dan grafik secara bersamaan, serta 

berkemampuan untuk berinteraksi sehingga proses 

pembelajaran dan pengajaran lebih menarik dan cepat 

dicerna oleh siswa. 

2.5.2 System multimedia memungkinkan pihak pengajar untuk 

mempresentasikan dan memberikan materi kepada siswa 

dengan menarik sehingga memudahkan pembelajaran. 

2.5.3 Pendidikan juga bisa dilakukan di rumah 

2.5.4 Berbagai institusi perguruan tinggi bisa melaksanakan 

program pendidikan jarak jauh. 
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2.6  SIFAT PENTING PRODUK MULTIMEDIA 

 

Produk multimedia haruslah memiliki hubungan yang membenarkan user 

untuk bergerak dari satu antarmuka ke antarmuka yang lain dan pada saat tertentu 

dibantu oleh struktur dan ruang tersendiri.Tanpa sifat tersebut, produk tersebut 

lebih menyerupai media berupa sebuah buku. 

Produk multimedia haruslah memiliki sifat Navigasi (Navigation Tools). 

Dimana navigasi merupakan ikon, tombol, “hot spot”, atau peralatan yang 

aktif.Aktif disini berarti bahwa ikon ataupun tombol tersebut berupaya 

menghubungkan pengguna ke prodduk multimedia tersebut (contoh : media 

pembelajaran interaktif). 

Media bersifat interaktif, dimana user bisa berinteraksi dan mengontrol 

media tersebut. Tanpa sifat tersebut, produk lebih merupakan media tanpa 

interaksi, seperti TV.  

   

2.7 MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

Media pembelajaran interaktif yang dimaksudkan adalah berbentuk Compact-

Disk (CD). Media ini disebut CD Multimedia Interaktif. Disebut multimedia 

dikarenakan bahwa media ini memiliki unsur audio-visual (termasuk animasi). 

Disebut interaktif karena media ini dirancang dengan melibatkan respon pemakai 

secara aktif. Karena itu, media ini berupa CD, maka dapat dikelompokkan sebagai 

bahan ajar e-Learning. 
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2.8 PROSES PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

2.8.1 Desain Produk  

Desain adalah tahap perancangan untuk semua elemen yang akan 

dikembangkan dalam produk. Desain yang baik dan terencana akan 

mempermudah pembuatan produk selanjutnya. Langkah-langkah yang dilakukan 

meliputi : peta kompetensi, peta materi, flowchart, garis-garis besar isi media 

pembelajaran interaktif (MPI), isi naskah/storyboard (kerangka bagi keseluruhan 

jalannya cerita dan peristiwa yang akan ditampilkan oleh produk). Beberapa 

langkah tersebut yang dijabarkan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

2.8.1.1 Pembuatan Peta kompetensi dan peta materi 

Pembuatan peta kompetensi dilakukan dengan cara menguraikan tujuan 

yang akan dicapai siswa setelah mempelajari materi, dalam hal ini adalah tentang 

mengenal huruf dan angka.  

Pembuatan peta materi dilakukan dengan cara menguraikan secara 

terperinci materi tentang mengenal huruf dan angka kedalam bentuk pokok 

bahasan, topik, sub topik dan sub-sub topik. Manfaat dari peta materi, yaitu 

menggambarkan posisi suatu topik tertentu terhadap keseluruhan materi 

pembelajaran. Sehingga dapat mempermudah dalam merencanakan dan menyusun 

isi dari produk media pembelajaran interaktif (MPI) selanjutnya.  

2.8.1.2  Pembuatan Garis-Garis Besar Isi Media Pembelajaran Interaktif (MPI) 

MPI Merupakan pokok-pokok dari isi media yang akan ditampilkan pada 

pokok materi bertemakan Mengenal huruf dan angka. MPI berisi mengenai 



34 

 

 

kompetensi dasar, indicator, latihan, pokok materi, teks , gambar dan sumber. 

Untuk mengetahui gambaran dalam produk MPI untuk pembelajaran. 

2.8.1.3 Pembuatan Flowchart 

Flowchart merupakan bagan untuk mengetahui petunjuk jalannya alur 

produk untuk menentukan jalannya produk dari awal hingga akhir.  

2.8.1.4 Pembuatan Naskah 

Naskah merupakan suatu rencana yang akan ditampilkan pada produk 

yang meliputi isi pada setiap frame. Isi naskah berisi mengenai nama frame, 

nomor frame, halaman, tampilan, keterangan animasi, keterangan audio dan 

video.  

Setelah naskah selesai, kemudian dibuat menjadi produk awal Media 

pembelajaran interaktif (MPI) yang selanjutnya dikonsultasikan kepada guru 

multimedia untuk kemudian divalidasi.  

2.9 PENGELOLAAN HASIL PROJECT MULTIMEDIA 

Pengelolaan project adalah suatu proses secara berkesinambungan dan 

efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai 

sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. pengelolaan project 

merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan 

jasa. Pengelolaan hasil project multimedia sendiri  harus melalui tahap yaitu tahap 

proses pengelolaan project. 

Project aplikasi multimedia interaktif adalah kompleks, yang melibatkan 

beberapa langkah: Proses ini dapat dibagi menjadi tahap-tahap berikut:  
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2.5.1 Konseptualisasi 

Proses pembuatan multimedia dimulai dengan sebuah "gagasan" atau lebih 

baik digambarkan sebagai "visi" - yang merupakan titik awal konseptual. Titik 

awalnya adalah ironis visualisasi titik akhir - pengalaman multimedia yang 

pengguna akhir yang ditargetkan akan memiliki. Konseptualisasi melibatkan 

identifikasi tema yang relevan untuk judul multimedia. Kami, di Magic, lebih 

suka memilih tema-tema yang secara sosial penting dan menarik untuk bekerja.. 

Kriteria lain seperti ketersediaan konten, bagaimana setuju adalah konten 

multimedia perawatan dan isu-isu seperti hak cipta juga harus dipertimbangkan. 

2.5.2 Pembangunan 

Menentukan sasaran dan tujuan projeck yaitu Setelah theme telah 

dirampungkan untuk proyek multimedia, spesifik tujuan, sasaran dan kegiatan 

matriks harus diletakkan ke bawah. Dalam tujuan produksi multimedia pernyataan 

umum hasil proyek diantisipasi, biasanya lebih dalam lingkup global selain itu 

tujuan spesifik diantisipasi laporan hasil projeck. 

Kegiatan ini adalah tindakan, hal-hal yang dilakukan dalam rangka untuk 

melaksanakan suatu tujuan. Spesifik orang-orang yang bertanggung jawab untuk 

pelaksanaannya, biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan ada kerangka 

waktu yang mengikat perkembangan mereka. Adapun Menentukan Target 

Audience yaitu unsur yang sangat penting yang perlu didefinisikan pada tahap ini 

adalah sasaran potensial yang diusulkan sejak judul, ini akan menentukan 

bagaimana isi yang perlu disajikan. 

2.5.3 Reproductian / Reproduksi 
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proses cerdas memetakan strategi yang kohesif untuk seluruh proyek 

multimedia, termasuk konten, pelaksanaan teknis dan pemasaran. Berdasarkan 

tujuan dan sasaran, tiga pilar yaitu multimedia. Hardware, software dan partisipasi 

pengguna didefinisikan. Pada tahap ini produsen multimedia mulai 

mengumpulkan sumber daya dan bakat yang diperlukan untuk membuat aplikasi 

multimedia. Manajer Produksi melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut. 

a. Pengembangan sistem kontrol anggaran. 

b. Menyewa dari semua ahli yang terlibat dalam proses aplikasi multimedia. 

c. Kontraktor video dan audio kru produksi dan studio rekaman. 

d. Peralatan sewa, leasing dan pembelian. 

e. Akuisisi dan instalasi perangkat lunak. 

f.  Perencanaan pekerjaan penelitian spesialis konten. 

g. Pengembangan aplikasi multimedia garis besar, logika, aliran, skrip dan 

video dan file audio skrip dan jadwal produksi. 

h. Koordinasi aspek hukum produksi. 

2.5.4 Produksi 

Setelah semua kegiatan preproduction telah selesai, aplikasi multimedia 

memasuki tahap produksi yaitu dengan melalui tahap seperti konten 

penelitian,interface desain,grafik pembangunan,pemilihan latar belakang dan 

suara music rekaman,pengembangan animasi computer,produksi video digital,dan 

Authoring. 

2.5.5 Pascaproduksi 
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Pada tahap ini, aplikasi multimedia memasuki alfa dan beta proses 

pengujian. Setelah aplikasi diuji dan direvisi, itu memasuki tahap pengemasan. Itu 

bisa dibakar ke CD-ROM atau dipublikasikan di internet sebagai sebuah situs 

web. 

 

2.6 EVALUASI PEMBELAJARAN DALAM KAWASAN TEKNOLOGI 

PENDIDIKAN 

 

2.6.1  Pengertian Teknologi Pendidikan 

Teknologi Teknologi pendidikan menurut (Associciation for Educational 

Communication and Technology/AECT, 2004) didefinisikan sebagai studi dan 

etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui 

penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi. 

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang begitu pesat, maka teknologi pendidikan pun akan mengalami 

kemajuan yang serupa pula, untuk itu diperlukan adanya perubahan baik dalam 

bidang desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan evalusi oleh para 

pihak yang terkait dalam bidang pendidikan seperti akademisi, peneliti, pendidik 

maupun praktisi. 

Berdasarkan definisi teknologi pendidikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu kajian yang membantu 

jalannya pembelajaran, yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, 
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prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan 

pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah 

yang menyangkut semua aspek belajar manusia. 

 

 

2.6.2 Kawasan Teknologi Pendidikan 

Ada lima domain atau bidang garapan teknologi pendidikan yang 

berlandaskan definisi AECT 1994, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, 

pengelolaan dan evaluasi. Teknologi pendidikan mempunyai suatu kawasan 

teknologi kinerja manusia yang mencakup teori dan praktek, dan 

mengindentifikasi tugas-tugas para praktisi (Jacobs dalam Seels, 1994: 27). 

Berdasarkan kawasan yang diajukan oleh Jacobs, terdapat tiga fungsi, yaitu: 

fungsi pengelolaan, fungsi pengembangan sistem kinerja, dan komponen sistem 

kinerja manusia yang merupakan dasar konseptual untuk fungsi yang lain. Setiap 

fungsi mempunyai tujuan dan komponen. Subkomponen pengelolaan meliputi 

administrasi dan personalia. Subkomponen pengembangan adalah langkah-

langkah dalam proses pengembangan. Sedangkan subkomponen dari sistem 

perilaku manusia adalah konsep-konsep mengenai organisasi, motivasi, perilaku, 

kinerja serta umpan balik.  

Menurut Seels (1994: 28) Kawasan teknologi pendidikan dapat 

digambarkan sebagaimana tertuang pada gambar 1.1 berikut ini : 
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Gambar 1  Kawasan Teknologi Pendidikan 

( Sumber : Barbara B. Seels & Rita C. Richey, 1994:28) 

Deskripsi masing-masing domain dalam kawasan teknologi pendidikan di 

atas adalah sebagai berikut. 

1) Desain 

Desain merupakan proses menspesifikasikan kondisi belajar. Domain 

desain mencakup studi tentang desain sistem pembelajaran, desain pesan, 

strategi pembelajaran dan karakteristik pembelajaran. Desain sistem 

pembelajaran merupakan prosedur yang terorganisir mencakup langkah-

langkah antara lain menganalisis, mendesain, mengembangkan, 
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melaksanakan dan mengevaluasi. Desain pesan melibatkan perencanaan 

untuk mengatur bentuk fisik pesan tersebut. Strategi pembelajaran 

merupakan spesifikasi untuk menyeleksi dan mengurutkan peristiwa 

kegiatan dalam sebuah pelajaran. 

2) Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain 

kedalam bentuk fisiknya. Domain pengembangan diorganisasikan dalam 

empat kategori yaitu teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi 

berdasarkan komputer dan teknologi terpadu. 

3) Pemanfaatan atau pemakaian 

Pemanfaatan atau pemakaian merupakan tindakan untuk menggunakan 

proses untuk belajar. Domain ini bertanggung jawab untuk mencocokkan 

pembelajar dengan materi dan kegiatan yang dipilih, memberikan 

bimbingan selama keterlibatan tersebut, memberikan penilaian hasil dan 

memadukan pemakaian ini ke dalam keberlanjutan prosedur organisasi. 

Dalam domain pemakaian terhadap empat kategori yaitu pemakaian 

media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi kebijakan dan 

aturan. 

4) Pengelolaan 

 Domain pengelolaan atau managemen melibatkan pengontrolan 

teknologi pembelajaran melalui perencanaan, organisasi koordinasi dan 

supervisi. Dalam domain managemen sendiri terdapat empat kategori 
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domain yaitu managemen proyek, managemen sumber, managemen sistem 

penyebaran dan managemen informasi. Managemen proyek perencanaan, 

monitoring, pengontrolan desain pembelajaran dan proyek pengembangan. 

Managemen sumber melibatkan perencanaan, monitoring dan pengaturan 

sistem dukungan sumber daya dan layanannya. Managemen sistem 

penyebaran memfokuskan pada isu produk, seperti persyaratan perangkat 

keras atau perangkat lunak dan dukungan teknis kepada pemakai dan 

operator seperti petunjuk untuk desainer dan instruktur. Managemen 

informasi melibatkan perencanaan, monitoring, pengontrolan, 

penyimpanan, tranfer dan proses informasi untuk belajar. 

5)  Evaluasi 

Evaluasi adalah proses penentuan kesesuaian pembelajar dan belajar. 

Evaluasi dimulai dengan analisis masalah. Analisis masalah merupakan 

langkah awal yang penting dalam pengembangan dan evaluasi 

pembelajaran. Dalam domain evaluasi terdapat empat kategori yaitu 

analisis masalah, pengukuran beracuan kriteria, evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. 

Hubungan antar kawasan dalam menunjang teori dan praktek 

pembelajaran bersifat sinergigetik. sebagai contoh seorang praktisi yang bekerja 

dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain seperti 

teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Seorang praktisi yang bekerja 

dalam kawasan desain menggunakan teori mengenai karakteristik media dari 
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kawasan pengembangan dan kawasan pemanfaatan dan teori mengenai analisis 

masalah dan pengukuran dari kawasan penilaian.  

Sifat saling melengkapi dari hubungan antar kawasan dalam bidang 

Teknologi Pendidikan dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar  2 Hubungan Antar Kawasan dalam Bidang Teknologi Pendidikan 

( Sumber : Barbara B. Seels & Rita C. Richey, 1994:29 ) 

Berdasarkan gambar hubungan antar kawasan TP dapat dilihat bahwa 

setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada 

penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Sebagai 

contoh, teori yang digunakan bersama ialah teori mengenai umpan balik yang 

dalam beberapa hal digunakan oleh setiap kawasan. Umpan balik dapat masuk 

dalam strategi pembelajaran maupun dalam design pesan. Putaran umpan balik 

digunakan dalam sistempengelolaan, dan penilaian juga memberikan umpan balik 

(Sells, 1994: 28). Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks 

dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk 

menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi 
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dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar 

manusia. 

Berdasarkan definisi dan kawasan teknologi diatas, penelitian ini termasuk 

kawasan evaluasi atau penilaian,  penilaian akan dilakukan dengan menggunakan 

model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product ).  

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh 

para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika 

dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model CIPP ini di kembangkan 

oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di Ohio State University. Dalam Stufflebeam di 

golongkan menjadi 4 dimensi yaitu context (evaluasi terhadap konteks),  input 

(evaluasi terhadap masukan), proses (evaluasi terhadap proses), dan product 

(evaluasi terhadap hasil), sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Keempat 

kata tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari 

proses sebuah program kegiatan. 

Adapun Bentuk kegiatan dalam evaluasi adalah evaluasi internal dan 

eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator dari dalam proyek sedangkan 

eksternal dilakukan evaluator dari luar institusi. Bentuk kegiatan evaluasi ini juga 

terdapat di SMK N 11 Semarang, selain itu juga terdapat kelebihan dan 

kekurangannya adalah model evaluasi CIPP lebih komprehensif diantara model 

evaluasi lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata tetapi juga 

mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Selain kelebihan tersebut, di satu 

sisi model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model 

ini dalam bidang program pembelajaran dikelas mempunyai tingkat 
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keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak adanya modifikasi. Dengan adanya 

uraian di atas  peneliti akan menggunakan model evaluasi CIPP karena model ini 

yang lebih tepat untuk di gunakan sebagai model penelitian karena model ini 

menyangkut tentang Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi hasil project siswa 

kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang, guna menilai seperti apa 

hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia agar diterima sesuai dengan 

karakteristik pengguna, serta setelah melaksanakan evaluasi nantinya bisa 

diperbaiki dan menjadi bahan acuan untuk pengambilan keputusan. 



 

45 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

menngumpulkan data penelitiannya (Sugiyono, 2010: 203) 

3.1 Metode dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

suatu bentuk penelitian yang bertujuan memberi gambaran secara tepat mengenai 

sifat-sifat individu, serta keadaan, gejala atau kelompok tertentu (Upe&Damsid, 

2010:6). Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian pada saat sekarang. Oleh karena itu penelitian ini akan 

berisikan kutipan data untuk memberi suatu gambaran mengenai penyajian 

laporan tersebut.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan tersebut 

lebih menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif 

(Sugiyono, 2011:7). Metode ini merupakan metode ilmiah/scientifid, karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, 

dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode 

ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru (Sugiyono, 2011:7). 

Oleh karena itu metode ini digunakan dalam penelitian, karena metode ini sangat 

cocok dimanfaatkan untuk menemukan suatu keadaan.  
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Selain itu metode ini digunakan karena nantinya data penelitian yang 

dihasilkan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Pendekatan yang digunakan  adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, 

Process, Product) untuk mengevaluasi proyek media pembelajaran interaktif 

siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang. Peneliti 

menggunakan model evaluasi CIPP karena model evaluasi tersebut mengarahkan 

objek sasaran evaluasi dalam beberapa tahapan, yang pertama konteks (Context), 

dalam hal ini mencakup beberapa hal tentang penerapan hasil proyek multimedia, 

Kondisi kesiapan jurusan multimedia, daya dukung internal dan eksternal serta 

kondisi sarana dan prasarana penunjang jurusan multimedia. Tahapan kedua yaitu 

input, evaluasi terhadap masukan, menurut Stufflebeam adalah pertanyaan yang 

berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong 

diselenggarakannya program yaitu dilihat dari kemampuan guru mengelola kelas 

multimedia, kondisi dan pengelolaan ruang pembelajaran di jurusan Multimedia, 

serta pengguanaan strategi pengelolaan proyek multimedia.  

Tahapan ketiga evaluasi terhadap proses, yaitu diarahkan pada seberapa 

jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai 

dengan rencana atau belum. Disini evaluasi akan mengarah pada apa (What), siapa 

(who), kapan (When) dan bagaimana (How) proyek media pembelajaran interaktif 

siswa kelas XII jurusan multimedia yang diterapkan di SMK N 11 Semarang. 

Tahapan keempat product, yaitu evaluasi terhadap hasil, diarahkan pada 

hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Dalam 

penilitian ini dikaitkan dengan proyek media pembelajaran interaktif siswa kelas 
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XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang. Sehingga dengan evaluatif 

deskriptif ini diharapkan informasi atau data yang diperoleh bersifat 

komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai masalah penelitian yaitu 

tentang proyek media pembelajaran interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia. 

Model evaluasi ini merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah 

komponen dari proses sebuah program kegiatan. Oleh karena itu model evaluasi 

ini akan menunjang proses evaluasi agar tujuan penelitian dapat terlaksana. 

 Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data di SMK N 11 Semarang. pengumpulan data meliputi (1) 

Observasi (2) Angket (3) Dokumentasi di SMK N 11 Semarang. 

3.2 Fokus  Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang evaluasi 

hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang di 

tinjau dari: 

(1) Context: 

(a) Penerapan hasil project multimedia; 

(b) Kondisi kesiapan jurusan multimedia; 

(c) Daya dukung internal dan eksternal; 

(d) Kondisi sarana-prasarana penunjang jurusan multimedia. 

(2) Input: 

(a) Kemampuan guru mengelola kelas multimedia; 

(b) Kondisi dan pengelolaan ruang pembelajaran di jurusan multimedia; 

(c) Penggunaan strategi pengelolan hasil project multimedia; 
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(3) Process: 

(a) Pelaksanaan pembelajaran di jurusan multimedia; 

(b) Pandangan warga belajar terhadap pelaksanaan pembelajaran; 

(c) Penggunaan media penunjang pembelajaran oleh guru mata pelajaran; 

(d) Pemilihan metode belajar mandiri dalam proses pembelajaran; 

(e) Adanya evaluasi dan perbaikan pembelajaran dalam hasil project siswa. 

(4) Product: 

(a) Pengaruh hasil project terhadap motivasi belajar siswa; 

(b) Tingkat kreatifitas siswa dalam kegiatan belajar-mengajar dengan 

membuat project multimedia. 

(c) Pengaruh hasil project multimedia terhadap lulusan SMK N 11 

Semarang; 

(d) Penilaian masyarakat terhadap kualitas hasil project siswa kelas XII 

jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang. 

3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah SMK N 11 Semarang. sedang subjek 

penelitian ini adalah ketua jurusan multimedia, waka jurusan multimedia, tenaga 

pendidikan/guru jurusan multimedia, siswa di jurusan multimedia. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Di dalam penelitian ini hanya ada satu 

variabel yaitu variabel bebas atau disebut juga dengan independen variabel (x). 
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Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah  hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia  (x).  

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2002:108). Sedangkan menurut Sudjana (1997: 6) populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin, menghitung hasil atau pengukuran, kuantitatif maupun 

kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.  

Pada populasi yang jumlahnya sedikit lebih baik digunakan total sampling 

atau penelitian populasi agar diperoleh data yang representative. Sedangkan 

populasi yang sangat banyak, atau dengan populasi yang tidak dapat dihitung 

jumlah dan besarannya, sehingga tidak mungkin bisa diteliti maka perlu dipilih 

sebagian saja dari populasi tersebut asal memenuhi sifat-sifat yang sama dengan 

populasinya (Sudjana, 1997:72). 

Populasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2009:215).  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMK N 11 Semarang  kelas XII 

tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 120 siswa. Karena jumlah populasi yang 
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terlalu banyak, peneliti akan memilih sebagian dari populasi tersebut yang bersifat 

homogen. (Sugiyono, 2011:82).  

3.5.2    Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakili populasi yang diteliti (Arikunto 

,2002:109). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:84) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar 

maka tidak memungkinkan untuk mempelajari semuanya sehingga, yang 

dibutuhkan hanya sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 

2011:84).  

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 

2011:81). Terdapat beberapa teknik sampling yang sering digunakan dalam 

penelitian, yaitu: 

a. Simple Random Sampling 

Merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik 

tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. 

b. Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsure yang tidak 

homogen dan bersrata secara prpporsional. 

c. Disproportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. 
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d. Cluser Sampling (Area Sampling) 

Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang 

akan diteliti atau sumber data sangat luas, missal penduduk daro suatu negara, 

propinsi atau kabupaten (Sugiyono, 2011:82-83). 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random 

Sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak karena populasi 

dianggap homogen atau memiliki sifat yang sama. Dalam hal ini homogen berarti 

memiliki kedudukan yang sama sebagai siswa yang mengikuti sistem 

pembelajaran yang menghasilkan suatu project multimedia, yang membedakan 

hanya strata kelas yaitu kelas XII MM1, XII MM2, XII MM3. Sehingga di ambil  

kelas XII MM1 sejumlah 10 siswa, kelas XII MM2 sejumlah 12 siswa dan  kelas 

XII MM3 sejumlah 13 siswa dari 3 kelas di kelas XII jurusan multimedia yaitu 

sejumlah 35 siswa. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode merupakan prosedur atau cara yang ditempuh dalam mencapai 

tujuan (Sudaryanto, 1993:9). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, angket, dan dokumentasi, sebagaimana dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

3.6.1 Observasi  

Menurut Nasution (1988), observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu 

aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 
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mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap 

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra. Di dalam artian 

penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman 

gambar dan rekaman suara (Arikunto, 2002:133). 

Menurut Sutrisno Hadi (1986), observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu prases yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses- proses 

pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2011:145). 

Berdasarkan segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

3.6.1.1 Observasi Berperan Serta (Participant observation) 

Di dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka 

peneliti akan mendapatkan data yang lebih akurat, lengkap, tajam dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 

2011:145). 

3.6.1.2 Observasi Nonpartisipan 

Dalam observasi ini peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas 

orang yang diamati, peneliti hanya bertugas sebagai pengamat independen. 
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Observasi nonpartisispan dibedakan menjadi dua, yaitu: observasi 

tersruktur dan observasi tidak terstruktur. 

3.6.1.3 Observasi terstruktur  

Merupakan observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa 

yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya (Sugiyono, 2011:146). Sehingga 

observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang 

variabel apa yang akan diamati. 

3.6.1.4 Observasi tidak terstruktur 

 adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa 

yang akan diobservasi (Sugiyonoo, 2011:146). Hal ini dilakukan karena peneliti 

tidak tahu secara pasti tentang apa yang di amati. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, 

yaitu peneliti terlibat langsung dalam aktivitas objek yang akan diteliti. 

Dengan observasi partisipan, nantinya data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak. Sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan 

data berkaitan dengan hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia, 

yaitu pada proses kinerjanya. 

3.6.2 Angket  

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011:142). 
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Kuesioner dapat dibedakan atas beberapa jenis, tergantung pada sudut 

pandang: 

3.6.2.1 Dipandang dari cara menjawab: 

3.6.2.1.1 Kuesioner terbuka, yaitu kuesioner yang memberikan 

kesempatan kepada responden untuk menjawab 

dengan kalimatnya sendiri; 

3.6.2.1.2 Kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah 

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih; 

3.6.2.2 Dipandang dari jawaban yang diberikan: 

3.6.2.2.1 Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab 

tentang dirinya; 

3.6.2.2.2 Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden 

menjawab tentang orang lain. 

3.6.2.3 Dipandang dari bentuknya: 

3.6.2.3.1 Kuesioner pilihan ganda, memiliki pengertian yang 

sama dengan kuesioner tertutup. Sudah disediakan 

jawaban, sehingga responden tinggal memilih; 

3.6.2.3.2 Kuesioner isian, memiliki arti yang sama dengan 

kuesioner terbuka; 

3.6.2.3.3 Check list, yaitu sebuah daftar dimana responden 

tinggal membubuhkan tanda check (√) pada kolom 

yang sesuai; 
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3.6.2.3.4 Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah 

pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang 

menunjukkan tingkatan-tingkatan. Misalnya mulai 

dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju 

(Arikunto, 2002:128-129). 

Angket/ kueisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

Check list dimana evaluator tinggal membubuhkan tanda check (√)  pada kolom 

yang sesuai dengan menggunakan acuan evaluasi program CIPP(Context, Input, 

Proses, Produk). Angket dalam penelitian ini berisi bulir-bulir pertanyaan yang 

berkaitan dengan respon responden terhadap hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia di SMK N 11 Semarang.  

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2011:240). Dokumen yang 

akan diambil adalah foto yang berkaitan dengan hasil project multimedia berupa 

MPI, denah ruang mata pelajaran, jadwal pelajaran dan draf pedoman pengelolaan 

hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia. 

3.7   Validitas dan Reliabilitas Instrument   

Dalam sebuah penelitian alat pengukur merupakan satu hal penting. Ada 

dua jenis alat pengukur, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan 

sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila 



56 

 

 

 

instrument merupakan pengumpul data factual, misal: angket dan wawancara, 

maka akurasi data banyak tergantung pada sejauh mana isi angket tersebut 

mencakup data yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian. 

Sedangkan reliabilitas hanya mengacu pada sejauh mana suatu alat pengukur 

secara konsisten mengukur apa yang diukur.  

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah dikatakan baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat 

tendensius, yaitu mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu (Arikunto, 2002:154). 

Pada penelitian ini penyusunan angket dilakukan uji coba kepada 

responden yang kemudian dihitung validitas dan reliabilitasnya. 

3.7.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukakan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrument. Suatu instrument yang valid atau sahid mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Arikunto, 2001:144). 

Untuk menguji tingkat validitas empiris instrument, peneliti mencobakan 

instrument tersebut pada sasaran dalam penelitian atau sering disebut dengan uji 

coba (Try Out) instrument (Arikunto, 2002:145). 

Dari caraestimasinya yang disesuaikan dengan sifat dan fungsi setiap tes, 

tipe validitas pada umumnya digolongkan dalam tiga kategori, yaitu: 
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3.7.1.1 Validitas Isi, merupakan validitas yang diestimasikan lewat pengujian 

terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgment. 

3.7.1.2 Validitas Konstrak, menunjukkan sejauh mana tes mengungkapkan suatu 

trait atau konstrak teoretik yang hendak diukurnya. 

3.7.1.3 Validitas berdasarkan kriteria, yaitu prosedur pendekatan baliditas 

berdasar kriteria menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat 

dijadikan dasar pengujian skor tes. 

3.7.1.4 Validitas konkuren, yaitu apabila skor tes dan skor kriteianya dapat 

diperoleh dalam waktu sama, maka korelasi antara kedua skor yang 

dimaksud merupakan koefisien validitas konkuren (Azwar, 2003:45-53) 

Menurut cara pengujiannya, validitas dibedakan menjadi dua macam yaitu, 

validitas eksternal dan internal. Dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Validitas eksternal, yaitu instrument yang dicapai apabila data yang 

dihasilkan dari instrument tersebut sesuai dengan data atau informasi 

lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud (Arikunto, 2002:145). 

Peneliti mempunyai validitas eksternal bila , hasil penelitian dapat 

diterapkan pada sampel yang lain, atau hasil penelitian itu dapat 

digeneralisasikan (Sugiyono, 2011:123). 

b. Validitas internal, yaitu validitas yang dicapai apabila terdapat 

kesesuaian antara bagian-bagian instrument dengan instrument secara 

keseluruahan. Dengan kata lain sebuah instrument dikatakan memiliki 

validitas internal apabila setiap bagian instrument mendukung ‘missi’ 
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instrument secara keseluruhan, yaitu mengungkap data dari variabel 

yang dimaksud (Arikunto, 2002:147-148). 

Pada penelitian ini uji validitas item instrument yang akan digunakan 

adalah uji validitas internal, yaitu validitas yang dicapai apabila terdapat 

kesesuaian antara bagian-bagian instrument dengan instrument secara 

keseluruahan. Sedangkan jenis validitas yang digunakan adalah validitas isi, yaitu 

validitas yang diestimasikan lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis yang 

rasional.  

Rumus korelasi yang digunakan  adalah rumus dari Pearson yang dikenal 

dengan rumus korelasi product moment, yaitu: 

 

 

 

Keterangan : 

  :  Koefisien korelasi antara x dan y 

x     :  Skor item angket 

y     :  Skor total angket 

  :   Jumlah skor butir 

  :   Jumlah skor total (Azwar, 2003:19) 

 

Harga  menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna, yaitu: 

1. Ada tidaknya korelasi, ditunjukkan oleh besarnya angka yang terdapat 

di belakang koma. Misalnya 0,0002 karena angka terlalu kecil lalu 

diabaikan sehingga dinyatakan tidak ada korelasi antara variabel X 

dengan Y. 
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2. Arah korelasi, yaitu arah yang menunjukkan kesejajaran antara nilai 

variabel x dan nilai variabel y. arah korelasi ditunjukkan dengan tanda 

plus (+) berarti positif, dan minus (-) berarti negative. 

3. Besarnya korelasi, yaitu besarnya angka yang menunjukkan kuat dan 

tidaknya, atau mantap tidaknya kesejajaran antara dua variabel yang 

diukur korelasinya. 

Hasil yang diperoleh dari masing-masing perhitungan tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai dalam table harga kritik dari r produk moment pada 

α = 5% atau interval kepercayaan 95%. Jika indeks korelasi atau harga xyr  ≥  r table, 

maka butir instrument yang tidak valid akan dibuang dan tidak dapat dipakai 

sebagai instrument dalam penelitian (Arikunto, 2006:170). 

3.7.2 Reliabilitas  

Realiabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subyek 

yang sama, untuk mengetahui ketetapan ini dapat dilihat dari kesejajaran hasil 

(Arikunto, 1998:170). Suatu instrument memiliki tingkat reliabilitas yang 

memadai, bila instrument tersebut digunakan mengukur aspek yang diukur 

beberapa kali hasilnya sama atau relatif sama. 

Secara garis besar ada dua jenis reliabilitas, yaitu: 

3.7.2.1 Reliabilitas eksternal 

Ada dua cara untuk menguji reliabilitas eksternal sesuai instrument yaitu 

dengan teknik paralel dan teknik ulang. Jika peneliti menggunakan teknik parallel 

maka peneliti harus menyusun dua stel instrument yang akan diujicobakan kepada 

sekelompok responden saja (responden mengerjakan dua kali), kemudian hasil 
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dari dua kali tes uji coba tersebut dikorelasikan. Jika menggunakan teknik ulang, 

peneliti hanya menyusun satu perangkat instrument yang akan ijicobakan pada 

responden yang sama secara ulang dengan waktu yang berbeda (Arikunto, 

2002:155). 

3.7.2.2 Reliabilitas internal 

Reliabilitas internal diperoleh dengan cara mengolah hasil pengetesan 

yang berbeda, baik dari instrument yang berbeda maupun yang sama. Reliabilitas 

internal diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan 

(Arikunto, 2002:155). 

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas internal, 

yaitu reliabilitas yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil 

pengetesan sehinga peneliti dapat menghemat waktu. Teknik yang digunakan 

untuk mencari reliabilitas adalah dengan menggunakan rumus Alpha, karena data 

instrument berupa angket. 

Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang 

skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal berupa uraian. 

Rumus Alfa: 

 

 

Keterangan : 

   :  reliabilitas instrumen 

k      :  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 :  jumlah varian butir 

   :  varians total (Arikunto, 2002:171) 
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Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut : 

0,80<r<1,00 : Sangat Tinggi 

0,60<r<0,79 : Tinggi 

0,40<r<0,59 : Cukup 

0,20<r<0,39 : Rendah 

0,00<r<0,19 : Sangat Rendah 

Adapun cara untuk membuat kesimpulan yaitu dengan cara 

membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r. Kriterianya jika nilai hitung r lebih 

besar dari nilai tabel r, maka item instrument dinyatakan reliabel. 

3.7.3 Penentuan Instrumen 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis validitas, varian total dan 

reliabilitas, item instrumen yang dipilih sebagai instrument untuk 

mengambil data pada penelitian ini sebanyak 22 item dengan nomor item 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 

3.8  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif presentase. Analisis deskriptif presentase merupakan metode yang 

digunakan untuk mengolah data yang diperoleh jawaban-jawaban responden 

melalui pemberian skor dengan criteria tertentu. Deskriptif presentase 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan menurut presentase responden atas setiap 

pertanyaan/jawaban terhadap setiap aspek yang ditanyakan. 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini, maka jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti 

ingin mendapatkan gambaran tentang hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia di SMK N 11 Semarang. 
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Rumus deskriptif presentase dapat dituliskan seperti di bawah ini: 

 

 

 

Keterangan: 

DP  : deskriptif presentase 

n     : skor empirik (skor yang diperoleh) 

N    : skor ideal (Ali,1987:184) 

Pada penilitian ini analisis data digunakan menentukan kategori atau jenis 

deskriptif persentase yang diperoleh masing-masing indikator dalam variabel, dari 

perhitungan deskriptif prosentase, range presentase dan kriteria produk kemudian 

dapat di tafsirkan dalam bentuk kalimat. 
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range persentase dan kriteria produk 

No Interval Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

85% ≤ skor ≤ 100% 

69% ≤ skor ≤ 84% 

53% ≤ skor ≤ 68% 

37% ≤ skor ≤ 52% 

20% < skor 36% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik  

Kurang Baik 

Sangat Sangat Kurang 

Baik 

 

Persen Kriteria 

86 – 100 Sangat Baik 

71 – 85 Baik 

56 – 70 Cukup Baik 

41 – 55 Kurang baik 

20 – 40 Sangat kurang 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

SMK Negeri 11 Semarang merupakan sekolah Menengah kejuruan negeri 

di Jawa Tengah yang merupakan sekolah bertaraf internasional dan berakreditasi 

A. SMK N 11 Semarang teletak di Jalan Cemara Raya Banyumanik, sekolah 

menengah kejuruan negeri ini mengembangkan Program Studi Keahlian yaitu 

Teknik Grafika dan Teknik Komputer dan Informatika (TKI). Kompetensi 

Keahlian di SMK N 11 Semarang meliputi ; 

a) Persiapan Grafika (Pre Press) 

b) Produksi Grafika (Press & post Press)  

c) Multimedia  

d) Animasi. 

Adapun sarana dan prasarana di SMK N 11 Semarang yang meliputi 14 

ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, lab.multimedia dan lab.ICT, jumlah guru di 

SMK N 11 Semarang berjumlah 112 guru yang terdiri dari laki-laki berjumlah 70 

guru dan perempuan berjumlah 42 guru. Guru yang mengampu program keahlian 

multimedia sebanyak 6 guru, kemudian jumlah siswa di SMK N 11 semarang 

yaitu berjunmlah 861 siswa. Masing – masing keahlian mempunyai jumlah siswa
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 yang berbeda meliputi keahlian Persiapan Grafika berjumlah 215 siswa, 

keahlian Produksi Grafika berjumlah 181 siswa, keahlian Multimedia berjumlah 

360 siswa, dan keahlian Animasi berjumlah 105 siswa. 

Program keahlian multimedia di SMK N 11 Semarang memiliki beberapa 

fasilitas yaitu : 1 Lab. Multimedia, 20 komputer, 1 LCD, 1 ruang Audio, 1 lab. 

ICT dan memiliki 6 tenaga pengajar serta 120 siswa khususnya kelas XII. 

Keahlian multimedia juga dibagi menjadi tiga kosentari yaitu Broadcasting, 

Website dan Media Pembelajarn Interaktif (MPI), Siswa kelas XII keahlian 

multimedia di tuntut untuk membuat satu project yang akan di pasarkan maupun 

di jadikan kenang- kenangan. 

Dari proyek yang di buat siswa kelas XII program keahlian multimedia, 

siswa memilih salah satu project sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing – 

masing. Siswa yang memilih project Website berjumlah 30 siswa, yang memilih 

project Broadcasting berjumlah 55 siswa, dan yang memilih project MPI 

berjumlah 35 siswa.  

Dari hasil observasi yang di peroleh peneliti, maka peneliti memilih SMK 

N 11 Semarang untuk dijadikan tempat penelitian skripsi dengan judul Evaluasi 

Hasil Project Siswa Kelas XII Jurusan Multimedia di SMK N 11 Semarang. Yang 

mana peneliti mengevaluasi hasil project siswa yang mengampil kompetensi 

pembuatan Media Pembelajaran Interaktif.  
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4.2 Setting Penelitian 

Di dalam bab ini akan dilaporkan secara garis besar hasil penelitian dan 

pembahasan tentang “Evaluasi hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia di 

SMK N 11 Semarang”. Hasil penelitian tersebut berdasarkan tahap-tahap 

prosedur penelitian yang telah ada. Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Mei 

2012 untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

 

4.2.1  Deskripsi Setting Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian ini meliputi: pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan/penelitian dan terakhir adalah analisis data. Tahap pra lapangan yaitu 

pembuatan proposal. Dilanjutkan pembuatan ijin penggunaan lokasi penelitian 

yaitu di SMK N 11 Semarang. Tahap penelitian diawali dengan melakukan 

observasi lingkungan sekolah, dimulai dari pengumpulan data awal sebagai 

penguat latar belakang penelitian sampai observasi kepada evaluator untuk 

mengumpulkan data lanjutan. 

Peneliti melakukan observasi terhadap kondisi sekolah khususnya 

jurusan multimedia berkaitan dengan  hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia yang terdapat disana. Observasi awal tersebut meliputi data awal 

tentang profil sekolah, melihat panduan umum pembuatan project dan melihat 

keadaan proses pembelajaran siswa jurusan multimedia. Di sini, peneliti 

mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran, mulai dari proses 

pembuatan project siswa saat jam pelajaran hingga keadaan pembelajaran di 

kelas.  
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Selanjutnya observasi di lakukan dengan mewawancarai guru yang 

mengajar multimedia, melihat hasil project siswa yang sudah jadi, dan melihat 

sarana-prasaran pembelajaran penunjang pembelajaran yang berkaitan dengan 

pembuatan project dan formasi tempat duduk siswa yang ada di ruang tersebut. 

Tahap terakhir yaitu angket atau kuesioner yang diberikan kepada evaluator 

untuk menilai hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia sejumlah sampel 

yang telah ditentukan. 

4.2.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu SMK Negeri 11 Semarang  

Visi :  

Mewujudkan SMK yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang 

professional dan berbudi pekerti luhur. 

Misi : 

a. Menjadikan SMK yang Mandiri. 

b. Menyiapkan tenaga terampil di Bidang Grafika. 

c. Menyiapkan tenaga terampil di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

d. Menyiapkan tenaga terampil di Bidang Animasi. 

e. Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu 

mengembangkan diri. 

f. Menyiapkan wirausahawan yang andal dan professional. 
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Kebijakan Mutu : 

a. SMK N 11 Semarang bertekad untuk memberikan  layanan pendidikan yang 

mampu menghasilkan tamatan yang profesional dan berbudi pekerti luhur. 

b. Meningkatkan optimalisasi sumber daya sekolah, khususnya pada tiap 

program keahlian sehingga akan tercipta lingkungan pendidikan yang 

edukatif, kompetitif, dan kekeluargaan. 

c. Melakukan perbaikan – perbaikan secara berkesinambungan di setiap aspek 

sekolah untuk meningkatkan dan menjaga mutu sekolah yang inovatif, 

kompetitif, partisipatif, dan akuntabel. 

d. Untuk mewujudkan kebijakan di atas Kepala Sekolah, Guru dan seluruh 

warga sekolah memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga konsistensi 

pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu  I5O 9001:2000. 

4.3 Analisis proyek multimedia 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMK N 11 

Semarang pada tanggal 2 Mei 2012 bahwa Pembelajaran yang dilakukan guru 

multimedia di SMK N 11 Semarang sudah menggunakan pembelajaran Mandiri, 

Guru hanya menampilkan contoh projerct hanya untuk gambaran siswa saja, 

kemudian siswa diharapkan mencari materi dan mengkreatifkan projectnya 

tersebut dengan keinginannya sendiri dengan panduan buku paket maupun dengan 

mencari di internet.  



69 

 

 

 

Dari data-data yang diperoleh melalui observasi pelaksanaan proses 

pembelajaran pembuatan project dan materi pembelajaran yang diajarkan di SMK 

N 11 Semarang serta wawancara guru jurusan multimedia akan dijadikan bahan 

untuk menganalisis hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 

11 Semarang. 

4.3.1 Desain Produk  

Desain adalah tahap perancangan untuk semua elemen yang akan 

dikembangkan dalam produk. Desain yang baik dan terencana akan 

mempermudah pembuatan produk selanjutnya. Langkah-langkah yang dilakukan 

meliputi : peta kompetensi, peta materi, flowchart, garis-garis besar isi media 

pembelajaran interaktif (MPI), isi naskah/storyboard (kerangka bagi keseluruhan 

jalannya cerita dan peristiwa yang akan ditampilkan oleh produk). Beberapa 

langkah tersebut yang dijabarkan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

4.4.3.1 Pembuatan Peta kompetensi dan peta materi 

Pembuatan peta kompetensi dilakukan dengan cara menguraikan tujuan 

yang akan dicapai siswa setelah mempelajari materi, dalam hal ini adalah tentang 

mengenal huruf dan angka.  

Pembuatan peta materi dilakukan dengan cara menguraikan secara 

terperinci materi tentang mengenal huruf dan angka kedalam bentuk pokok 

bahasan, topik, sub topik dan sub-sub topik. Manfaat dari peta materi, yaitu 

menggambarkan posisi suatu topik tertentu terhadap keseluruhan materi 

pembelajaran. Sehingga dapat mempermudah dalam merencanakan dan menyusun 

isi dari produk media pembelajaran interaktif (MPI) selanjutnya.  
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4.3.3.2 Pembuatan Garis-Garis Besar Isi Media Pembelajaran Interaktif (MPI) 

MPI Merupakan pokok-pokok dari isi media yang akan ditampilkan pada 

pokok materi bertemakan Mengenal huruf dan angka. MPI berisi mengenai 

kompetensi dasar, indicator, latihan, pokok materi, teks , gambar dan sumber. 

Untuk mengetahui gambaran dalam produk MPI untuk pembelajaran. 

4.3.3.3 Pembuatan Flowchart 

Flowchart merupakan bagan untuk mengetahui petunjuk jalannya alur 

produk untuk menentukan jalannya produk dari awal hingga akhir.  

4.3.3.4 Pembuatan Naskah 

Naskah merupakan suatu rencana yang akan ditampilkan pada produk 

yang meliputi isi pada setiap frame. Isi naskah berisi mengenai nama frame, 

nomor frame, halaman, tampilan, keterangan animasi, keterangan audio dan 

video.  

Setelah naskah selesai, kemudian dibuat menjadi produk awal Media 

pembelajaran interaktif (MPI) yang selanjutnya dikonsultasikan kepada guru 

multimedia untuk kemudian divalidasi.  

4.3.4 Uji Coba Produk 

Uji coba ditujukan kepada 35 project siswa dan guru multimedia sebagai 

evaluator. pada tahap uji coba ini memiliki tujuan untuk mengetahui keefektifan 

produk MPI siswa untuk pembelajaran sebelum di pasarkan nantinya dan sebelum 

diterapkan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Tahap uji coba 

dijabarkan sebagai berikut ini: 
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a. Sebelum uji coba produk dimulai, peneliti dan guru menyiapkan produk MPI 

siswa kelas XII jurusan multimedia untuk ditayangkan pada laptop. 

b. Peneliti menjelaskan kepada guru cara mengisi lembar angket/kuisioner yang 

telah peneliti berikan.  

c. Peneliti menjelaskan kepada guru tentang skor penilaian sebelum mengisi 

angket/kuisioner. 

d. Hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia berupa MPI tersebut 

kemudian dioperasikan melalui laptop yang tersedia. 

e. peneliti mengakhiri uji coba produk Media Pembelajaran Interaktif (MPI). 

4.4  Analisis Data Hasil Penelitian  

Data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap sampel penelitian ini, 

diuraikan dalam bentuk tabel. Panduan lembar kuesioner terdiri dari 22 

pernyataan, yang menggambarkan hasil project siswa kelas XII  jurusan 

multimedia di SMK N 11 Semarang. Panduan lembar kuesioner ini disusun 

berdasarkan kisi-kisi lembar observasi, dengan item pilihan adalah sangat baik, 

baik, cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik yang hanya dapat dijawab 

sesuai dengan keadaan nyata dilapangan.  

Lembar kuesioner ditunjukkan kepada Bapak / Ibu guru yang mengampu 

jurusan multimedia sebagai evaluator diminta untuk menilai hasil project siswa 

kelas XII yaitu sejumlah 35 project. Setelah selesai diobservasi kemudian hasilnya 

diolah dengan mentabulasikan hasil yang telah diamati oleh peneliti dan guru 

sebagai evaluator, kemudian digambarkan dalam bentuk tabel untuk melihat hasil 
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evaluasi berdasarkan model evaluasi CIPP pada evaluasi hasil project siswa kelas 

XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, 

Input, Process, Product)  untuk mengetahui bagaimana evaluasi hasil project 

siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang. Data hasil penelitian 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.4.1 Context 

Evaluasi terhadap context yaitu situasi atau latar belakang yang meliputi 

tampilan dan karakteristik yang bersangkutan. Evaluasi terhadap context juga 

dapat dijabarkan sebagai upaya yang menggambarkan dan merinci lingkungan, 

kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan 

proyek. Evalusi terhadap context dalam penelitian ini meliputi beberapa 

indikator, yaitu: 

(1) Tampilan Produk; 

(2) Karakteristik program; 

(3) Karakteristik Pengguna; 

Beradasarkan 3 (tiga) indikator yang ada, selanjutnya di jabarkan 

menjadi 6 pernyataan yang menggambarkan context penelitian tentang evaluasi 

hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang. Enam  

pernyataan tersebut berupa instrument angket atau kuesioner yang diberikan 

kepada evaluator untuk memperoleh data di lapangan.  
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4.4.2 Input 

Evaluasi terhadap input meliputi sarana/materi/strategi produk, rencana, 

dan strategi pelaksanaan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dari sistem 

hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia.  

Evalusi terhadap input dari hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia dalam penelitian ini meliputi beberapa indikator, yaitu: 

(1) Materi yang ada pada produk; 

(2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar pada produk; 

(3) Rancangan penyusun program; 

(4) Strategi pembuatan produk. 

Berdasarkan 4 indikator di atas, selanjutnya di jabarkan menjadi 7 

pernyataan yang digunakan mengumpulkan data berkaitan dengan evaluasi 

terhadap input dari hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N  

11 Semarang. Tujuh pernyataan tersebut berupa instrument angket atau 

kuesioner yang diberikan  kepada evaluator  untuk mengumpulkan data 

dilapangan. 

4.4.3 Proses 

Evaluasi terhadap proses yaitu meliputi pelaksanaan strategi dan 

penggunaan sarana/pemanfaatan/hambatan, di dalam kegiatan nyata di 

lapangan.  

Evalusi terhadap proses dari hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia dalam penelitian ini meliputi beberapa indikator, yaitu: 
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(1) Ketepatan pengumpulan produk; 

(2) Kesanggupan guru dalam membimbing pembuatan produk; 

(3) Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pembuatan produk; 

(4) Siswa mampu menyelesaikan hambatan dalam pembuatan produk. 

Berdasarkan 4 indikator-indikator evaluasi terhadap proses di atas 

dijabarkan 4 pernyataan berupa instrument angket atau kuesioner yang 

diberikan  kepada evaluator untuk mengumpulkan data dilapangan.  

4.4.4 Produk 

Evaluasi produk merupakan evaluasi terhadap hasil yang dicapai baik 

selama maupun pada akhir pembuatan produk yang bersangkutan (desain 

produk dan ketepatan produk).  

Evalusi terhadap produk dari hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia dalam penelitian ini meliputi beberapa indikator, yaitu: 

(1) Desain Produk; 

(2) Desain animasi; 

(3) Desain video; 

(4) Desain audio; 

(5) Ketepatan antara tempo lagu dan produk. 

Berdasarkan 5 indikator-indikator evaluasi terhadap produk di atas 

dijabarkan 5  pernyataan berupa instrument angket atau kuesioner yang diberikan  

kepada evaluator untuk mengumpulkan data dilapangan.  
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4.5 Pembahasan 

Berdasarkan evaluasi context, input, proses, produk hasil project, 

didapatkan data yang menunjukkan bahwa secara context, input, proses, maupun 

produk hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang 

telah dikategorikan baik. Dibuktikan dengan perolehan data pada kuesioner / 

angket yang  menjelaskan tentang hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia. Pada evaluasi context data tersebut meliputi  tampilan produk, 

karakteristik program, dan karakteristik pengguna. Pada evaluasi input data 

tersebut meliputi materi yang ada pada produk, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, rancangan penyusunan program, dan strategi pembuatan 

produk. Pada evaluasi proses data tersebut meliputi ketepatan pengumpulan 

produk, kesanggupan guru dalam membimbing pembuatan produk, pemanfaatan 

sarana dan prasarana dalam pembuatan produk, dan siswa mampu menyelesaikan 

hambatan dalam pembuatan produk. Pada evaluasi produk data tersebut meliputi 

desain produk, desain animasi, desain video, desain audio, ketepatan antara tempo 

lagu dengan produk. 

Bila dibandingkan secara umum data yang diperoleh di lapangan dengan 

standar tahapan yang ada, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XII jurusan 

multimedia di SMK N 11 Semarang telah memenuhi standar tersebut, sehingga 

dapat dibuktikan bahwa secara context, input, proses maupun produk hasil project 

siswa kelas XII  jurusan multimedia  SMK N 11 Semarang sudah baik. 
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Hasil project  cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kreatifitas siswa dalam pembuatan suatu produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

ruang mata pelajaran khusus yang didesain oleh guru sesuaikan karakteristik mata 

pelajaran, dalam  mendesain sebuah produk  yang mendiskripsikan sebuah mata 

pelajaran tertentu tidaklah mudah. Guru harus memiliki kreatifitas yang baik 

untuk menghasilkan desain produk yang baik pula.  

Pada kegiatan pembelajaran didalam ruang multimedia, guru 

memanfaatkan media powerpoint, dan flash, sebagai alternative penyampaian 

materi kepada siswa. Hal tersebut dilakukan selain agar siswa tidak jenuh juga 

agar guru dapat melatih kemampuannya dalam membuat sebuah produk media 

pembelajaran interaktif. Selain itu guru juga menggunaan sumber belajar yang 

tidak terpatok pada buku paket saja, tetapi juga dari sumber belajar yang lainnya. 

Hasil project  juga memengaruhi peningkatan hasil belajar siswa, 

ditunjukkan dengan nilai siswa yang rata-rata meningkat, walaupun pada dasarnya 

peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki masing-

masing siswa.  

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kompetensi, kreatifitas  dan motivasi 

belajar siswa, dalam hal ini dijelaskan jika motivasi belajar siswa meningkat 

prestasi belajar siswapun meningkat. Hal tersebut juga diperjelas dengan tujuan 

hasil project siswa  yaitu meningkatkan motivasi, kreatifitas dan prestasi belajar 

siswa, serta menjadikan siswa untuk bisa berwirausaha. 

Menurut penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil project 

cukup memberi pengaruh pada peningkatan kreatifitas dan prestasi akademik 
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siswa. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil project siswa kelas XII 

jurusan multimedia  di SMK N 11 Semarang dapat dikatakan bahwa hasil project 

siswa dalam media pembelajaran interaktif sudah cukup baik dan sesuai dengan 

karakteristik pengguna, karena telah memenuhi sebagian besar standar pembuatan 

suatu produk khususnya MPI yang telah ditetapkan, walaupun secara pengelolaan 

mengalami beberapa kendala. SMK N 11 Semarang  juga telah memenuhi 

sebagian besar startegi pembuatan hasil project siswa kelas XII jurusan 

multimedia, yang meliputi: context, input, proses, dan produk. Sedangkan untuk 

pengelolaan hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia, SMK N 11 

Semarang  dirasa sudah cukup memenuhi standar yang ada. Terbukti dengan data 

hasil penelitian yang telah dikemukakan dan dipertegas dengan dokumentasi 

mengenai proses pembuatan hasil project siswa kelas XII  jurusan  multimedia di 

SMK N 11 Semarang. 

 

4.6 HASIL EVALUASI TERHADAP PROYEK MEDIA 

PEMBELAJARAN INTERAKTIF SISWA KELAS XII JURUSAN 

MULTIMEDIA 

Analisis hasil evaluasi project media pembelajaran interaktif (MPI) siswa 

kelas XII Jurusan Multimedia di SMK Negeri 11 Semarang termasuk dalam 

kriteria sangat baik di peroleh dari data UC-1 pada butir variable 1 tentang context 

dengan presentase 96,97 %, variable 2 tentang input dengan presentase 91,48%, 

variable 3 tentang proses dengan presentase 75%, variable 4 dengan presentase 

100%. Di lihat dari hasil perhitungan deskriptif presentase, presentase yang di 
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dapatkan adalah 91,82% Dalam Hal ini hasil project Media Pembelajaran 

Interaktif (MPI) siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang 

sudah menunjukan Kriteria yang sangat baik dan layak di pasarkan.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Model CIPP merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan 

oleh para evaluator. Model CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf 

awal empat buah kata, yaitu Context : evaluasi terhadap konteks, Input : evaluasi 

terhadap masukan, Process : evaluasi terhadap proses, Product : evaluasi terhadap 

hasil. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan 

sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program 

kegiatan untuk mengevaluasi proyek Media Pembelajaran Interkatif siswa kelas 

XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, simpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini yaitu: 

5.1.1. Dilihat dari Context yang mencakup Tampilan produk, Karakteristik 

program, dan Karakteristik Pengguna  pada proyek Media pembelajaran 

interaktif (MPI) siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 

Semarang telah mencakup sebagian besar standar kualitas tampilan dan 

kesesuaian dalam program media yang ada sudah cukup baik. 

5.1.2. Dilihat dari Input yang mencakup Strategi pembuatan produk yaitu 

kedalaman materi yang di sajikan di dalam media pembelajaran interkatif 

(MPI) serta kejelasan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
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5.1.3.  tertuang dalam program media  sudah cukup baik, sudah cukup memenuhi 

standar pengguna media yang ada, walupun secara keseluruhan masih 

ditemukan beberapa kendala yang mencakup strategi dalam pembuatan 

produk, yang akhirnya nanti dapat di hasilkan oleh suatu proyek Media 

Pembelajaran Interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 

Semarang. 

5.1.4. Dilihat dari Proses yang mencakup  pemanfaatan sarana dan prasarana, 

serta kesanggupan siswa menyelesaikan hambatan dalam pembuatan 

produk sudah cukup baik, dalam ketepatan pengumpulan produkpun siswa 

sudah dapat mengumpulkan produknya tepat dan disiplin. 

5.1.5. Dilihat dari Produk yang mencakup desain produk, desain animasi, desain 

video serta ketepatan tempo lagu dengan produk sudah memenuhi standar 

pengguna dan sudah sesuai dengan karakteristik pengguna atau user. 

5.1.6. Luaran yang dihasilkan setelah proyek Media Pembelajaran Interaktif 

siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 Semarang yang sudah 

jadi ternyata memiliki kualitas yang cukup baik dan dapat dan mudah 

digunakan oleh pengguna dalam pembelajaran, dalam artian proyek Media 

Pembelajaran Interaktif  siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK N 11 

Semarang  cukup mempengaruhi peningkatan kualitas belajar siswa, 

kreatifitas siswa dalam membuat sebuah produk  yang akhirnya di harapkan 

siswa mampu berwirausaha.  

5.2   Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan: 
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5.2.1. Dalam Context Media Pembelajaran Interaktif (MPI) yang akan 

menghasilkan suatu project siswa kelas XII jurusan multimedia harap 

ditingkatkan lagi agar menghasilkan proyek yang berkualitas dan mampu 

menghasilkan suatu proyek yang dapat diterima oleh pengguna. 

5.2.2. Dalam Input Media Pembelajaran Interaktif (MPI) yang sudah dilakukan 

hendaknya ditingkatkan lagi, terutama pada kedalaman materi,  

kecakupan materi , dan kebenaran materi yang di sajikan pada suatu 

proyek sehingga dapat di terima oleh pengguna dalam pembelajaran 

yang lebih efektif. 

5.2.3. Dalam Peoses Media Pembelajaran Interaktif (MPI) yang sudah ada 

hendaknya lebih di tingkatkan lagi dan lebih di disiplinkan lagi agar 

menghasilkan proyek Media Pembelajaran Interaktif yang berkualitas 

dan sesuai dengan yang diinginkan.  

5.2.4. Dalam Produk Media Pembelajran Interaktif (MPI) yang sudah 

dilakukan hendaknya di tingkatkan lagi untuk menghasilkan suatu 

proyek Media Pembelajran Interaktif siswa kelas XII jurusan multimedia 

yang berkualitas dan dapat diterima oleh pengguna. 

5.2.5. Kualitas hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia hendaknya 

ditingkatkan lagi agar hasil project media pembelajaran interaktif (MPI) 

yang dihasilkan oleh siswa kelas XII jurusan multimedia dapat diterima 

oleh pengguna dan layak dipasarkan. 
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DAFTAR NAMA SISWA 

KELAS XII JURUSAN MULTIMEDIA YANG MENGAMBIL 

KOSENTRASI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF (MPI) 

PADA UJI COBA PRODUK 

No. Nama Siswa Kelas Jenis Kelamin 

1. Amrizal Aufa R XII MM 1 L 

2. 
Arum Wijayanti 

 
XII MM 1 P 

3. 
Betty Tanjung A 

 
XII MM 1 L 

4. Bhara Aditya P XII MM 1 L 

5. 
Cici Yuli Yanti 

 
XII MM 1 P 

6. 
Chintia Sofi A 

 
XII MM 1 P 

7. 
 

Elisabeth Tri K.S 
XII MM 1 P 

8. 
Fanti Fadliyah 

 
XII MM 1 P 

9. 
Fiqi Arifianto 

 
XII MM 1 L 

10. 
Ossi Rinawati 
 

XII MM 1 P 

11. Adam Fauzan A XII MM 2 L 

12. Artika Biasutra XII MM 2 P 

13. Elsa Ami W XII MM 2 P 

14. Flencia XII MM 2 P 

15. Ida XII MM 2 P 

16. Maryuni XII MM 2 P 

17. M. Guntur E.S XII MM 2 L 

Lampiran 3 
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18. Riri Putri R XII MM 2 P 

19. Afief Afian XII MM 3 L 

20. Agus Andi R XII MM 3 L 

21. Ahmad khafida XII MM 3 L 

22. Atina Himmatul A XII MM 3 P 

23. Dhiaz Dwi XII MM 3 L 

24. Faradilla Jihan S XII MM 3 P 

25. Isnu Sindang XII MM 3 L 

26. Khairul Arifia XII MM 3 L 

27. M.Faza Wirda M XII MM 3 L 

28. Nurafriana XII MM 3 P 

29. Nurul Hikmah XII MM 3 P 

30. Nesty Dian S XII MM 3 P 

31. Pipit Fitriana N XII MM 3 P 

32. Rosita Sandi Yahya XII MM 3 P 

33. Sakinah XII MM 3 P 

34. Sary Cahaya XII MM 3 P 

35. Septianti C XII MM 3 P 

 

Jumlah Siswa  :  35 

Siswa Laki-Laki (L) :    13 

Siswa Perempuan (P) :    22 
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KISI-KISI INSTRUMEN  EVALUASI TERHADAP PROYEK MEDIA 

PEMBELAJARAN INTERAKTIF SISWA KELAS XII JURUSAN 

MULTIMEDIA DI SMK N 11 SEMARANG 

NO Variabel Sub 

Variabel 

Indikator  

(Aspek yang di nilai) 

1.  

 

 

Hasil 

Project 

Context a. Tampilan produk  

b. Karakteristik program 

c. Karakteristik pengguna 

2. Input a. Materi yang ada pada produk 

b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar pada produk 

c. Rancangan penyusun program 

d. Strategi pembuatan produk 

3. Proses a. Ketepatan pengumpulan produk 

b. Kesanggupan guru dalam membimbing pembuatan 

produk 

c. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pembuatan 

produk 

d. Siswa mampu menyelesaikan hambatan dalam 

pembuatan produk 

4. Produk a. Desain produk 

b. Desain animasi 

c. Desain video 

d. Desain Audio 

e. Ketepatan antara tempo lagu dengan produk. 

Lampiran 4 
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LEMBAR KUESIONER EVALUASI HASIL PROJECT SISWA KELAS XII 

JURUSAN MULTIMEDIA DI SMK N 11 SEMARANG 

 Petunjuk Pengisian 

1. Melalui instrumen ini, Bapak/Ibu guru sebagai evaluator diminta 

memberikan tanggapan terhadap pernyataan tentang hasil project siswa 

kelas XII di SMK N 11 Semarang, dengan cara memberikan check list (√) 

pada alternatif jawaban. 

2. Pendapat atau tanggapan yang Bapak/Ibu guru berikan pada setiap butir 

dalam kuesioner, akan digunakan sebagai masukan pada penelitian tentang 

evaluasi hasil project siswa kelas XII jurusan multimedia  di SMK N XII 

Semarang. 

3. Sebelum mengisi atau memberi tanggapan terhadap lembaran kuesioner, 

Bapak/Ibu guru atau evaluator diminta terlebih dahulu mengisi identitas 

masing- masing siswa. 

4. Keterangan kriteria penilaian: 

SB : Sangat Baik, jika pernyataan yang ada sudah benar-benar sesuai   

dengan   kenyataan di lapangan. 

B : Baik, jika pernyataan yang ada telah sesuai dengan kenyataan di  

lapangan 

CB : Cukup Baik, jika pernyataan yang ada kurang sesuai dengan 

kenyataan di  lapangan  

KB : Kurang Baik, jika pernyataan yang ada tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada di lapangan 

SKB : Sangat Kurang Baik, jika pernyatan yang ada sangat tidak sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. 

5. Atas jawaban dan perhatian Bapak/Ibu guru diucapkan terima kasih.  
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Identitas Pengisi 

Nama  : 

Kelas  : 

Sub variable Pernyataan 
Jawaban 

SB B CB KB SKB 

Context 1. Kualitas tampilan produk dari 

program media pendukung bahan 

ajar. 

2. Kesesuaian dalam program media 

pendukung bahan ajar yang 

dikembangkan ini sesuai dengan 

sasaran 

3. Kesesuaian dalam program media 

pendukung bahan ajar yang 

dikembangkan dengan prinsip desain 

pada multimedia yakni kesatuan, 

kesinambungan, keseimbangan. 

4. Kesesuain dalam program media 

pendukung bahan ajar yang telah 

dikembangkan ini dengan teknologi 

computer pada saat ini. 

5. Kemungkinan keterterimaan media 

pendukung bahan ajar ini pada 

pengguna secara umum dan lebih 

memudahkan dalam proses 

pembelajaran. 

6. Kemudahan pengguna media 

pendukung bahan ajar oleh pengguna. 

     

 

 

 

Input 1. Kebenaran materi yang disajikan 

didalam program media pendukung 

bahan ajar. 

2. Kecakupan cakupan materi yang 

disajikan didalam program media 

pendukung bahan ajar. 

3. Kedalaman materi yang disajikan 

dalam program media pendukung 

bahan ajar. 

4. Kejelasan Standar kompetensi dan 
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kompetensi dasar yang tertuang 

didalam program media pendukung 

bahan ajar. 

5. Kelengkapan sumber dan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar 

yang digunakan dalam program media 

pendukung bahan ajar sebagai acuan. 

6. Efektifitas dari pengguna computer 

dilihat dari produk media dan rencana 

menyusun program pendukung bahan 

ajar. 

7. Efektifitas dari pengguna computer 

dilihat dari strategi pembuatan 

program dari produk media 

pendukung bahan ajar. 

Proses 1. Tingkat ketepatan siswa dalam 

pengumpulan produk sesuai dengan 

ketentuan. 

2. Kesanggupan guru membimbing dan 

mengarahkan siswa dalam pembuatan 

produk media yang mendukung bahan 

ajar. 

3. Pemanfaatan sarana dan prasarana 

dalam pembuatan prodak media yang 

mendukung bahan ajar. 

4. Kemungkinan siswa mampu 

menyelesaikan hambatan dalam 

pembuatan produk yang mendukung  

bahan ajar. 
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Produk 1. Kualitas desain produk dari program 

media pendukung bahan ajar. 

2. Kesesuaian dan kualitas animasi 

dalam produk sesuai dengan program 

media yang mendukung bahan ajar. 

3. Kesesuaian dan kualitas video dalam 

produk sesuai dengan program media 

yang mendukung bahan ajar. 

4. Kesesuaian dan kualitas audio dalam 

produk sesuai dengan program media 

yang mendukung bahan ajar. 

5. Kesesuaian dan ketepatan antara 

tempo lagu dengan produk sesuai 

program media yang mendukung 

bahan ajar. 
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ANALISIS PENILAIAN PROYEK SISWA 

 

No. 
Nama 

Responden 

Nomor Instrumen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. UC-1 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 

 

 

Jumlah Skore 

 
Sub Variable 1 

(no. 1-6) 

Sub Variabel 2 

(no. 7-13) 

Sub Variabel 3 

(no.14-17) 

Sub Variabel 4 

(no.18-22) 

Jumlah Skore 29 32 15 25 

Skore Ideal 30 35 20 25 

Presentase 96,67% 91,48% 75% 100% 

Keterangan Sangat Baik Sangat Baik Baik Sangat Baik 

 

 

Keterangan  : 

Sub Variabel 1 (no. 1-6) : Context 

Sub Variabel 2 (no.7-13) : Input 

Sub  Variabel 3  (no.14-17) : Proses 

Sub  Variabel 4  (no.18-22) : Produk 
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Analisis Data 

 

 

Rumus  : 

 

 

 

Keterangan : 

DP : Deskriptif Presentase 

n : Skore empirik (Skore yang diperoleh) 

N : Jumlah skor maksimum 

 

Kriteria : 

No Interval Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

85% ≤ skor ≤ 100% 

69% ≤ skor ≤ 84% 

53% ≤ skor ≤ 68% 

37% ≤ skor ≤ 52% 

20% < skor 36% 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 

 

Perhitungan : 

Berikut adalah contoh perhitungan analisis data untuk mengetahui 

keefektifan produk yang dihasilkan pada data yang diperoleh dari evaluasi produk 

dalam hal ini UC-1 pada butir variabel 1 tentang Context, variable 2 tentang Input, 
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variable 3 tentang Proses, variable 4 tentang Produk selanjutnya untuk data 

berikutnya dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh pada table analisis : 

 

 

 

 

Deskriptif presentase menunjukkan kriteria Sangat Baik dengan presentase 

yang didapatkan adalah 91,82%. Lihat kriteria pada tabel. 



97 

 

 

 

Rata-rata evaluasi hasil project siswa yang mengambil Media Pembelajaran 

Interaktif  

 

Prosentase rata- rata evaluasi hasil project  =  

 

 

 

 

      =  

 

 

      = 78,57% 

 

Dari hasil rata-rata evaluasi project siswa diatas, mendapatkan prosentase 

78,57%. Jadi hasil Project siswa tersebut termasuk dalam kategori Baik, Sehingga 

layak untuk di pasarkan. 

 

 

 

 

 

 

Skore yang didapat  

X 100% 

Skore maksimum 

3025 

X 100% 

3850 
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Dokumentasi 

 

Proses Pembuatan Project Media Pembelajaran Interaktif (MPI) 

 

 

 

 

Hasil Project Siswa Kelas XII jurusan Multimedia 
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Observasi Kepada Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Memberi Pengarahan Kepada Siswa Tentang Pembuatan Project Media 

Pembelajaran Interaktif (MPI) 

 


