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ABSTRAK

Rais, Nur Amin. 2014. Keefektifan Kegiatan Pengayaan Melalui Jagoone.tv
Terhadap Peningkatan Kompetensi Produktif Siswa di SMK N 11
Semarang. Skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I
Drs. Nurussa'adah, M.Psi. Pembimbing II Rafika Bayu K.

Kata Kunci : Pengayaan Melalui Jargoone.tv, Peningkatan, kompetensi
produktif.

Penelitian ini mengangkat penerapan pembelajaran menggunakan
pengayaan melalui jargoone.tv terhadap kompetensi produktif siswa SMK N 11
Semarang. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui perbedaan peningkatan
kompetensi siswa antara siswa yang ikut dan siswa yang tidak dalam kegiatan
pengayaan melalui jargoone.tv di SMKN 11 Semarang. (2) Mengetahui
keefektifan kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMKN 11 Semarang dalam
meningkatkan kompetensi produktif siswa.

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pola random
control group pretest-postest. Desain penelitian diawali dengan observasi awal
dan pemberian pretest untuk mengetahui kondisi awal sampel penelitian,
dilanjutkan dengan pemberian perlakuan, perlakuan yang diberikan adalah
penerapan program pengayaan pembelajaran melalui jargoone.tv pada kelas
eksperimen. Kemudian dilanjutkan dengan observasi akhir dan postest untuk
mengetahui hasil akhir penelitian.

Hasil penelitian membuktikan adanya perbedaan kualitas produksi siswa
yang cukup signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelompok
kontrol 46.66% siswa tingkat keaktifannya sedang dan 53.33% siswa tingkat
keaktifannya tinggi. Sedangkan pada kelompok eksperimen 20%  siswa tingkat
keaktifannya sedang dan 80% siswa tingkat keaktifannya tinggi. Sedangkan
menurut uji t pada hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan uji
Paired Samples T-Test diperoleh thitung = 2,369 dimana thitung = 2,369 > ttabel

sebesar 2,042 dan sig. 0,001 dimana 0,001 <  α = 0,05 dimana H0 ditolak dan H1

diterima. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan terhadap
kompetensi produktif siswa pada kelas eksperimen dan kelas control.

Perlu adanya penerapan pengayaan dengan jargoone.tv karena dengan
penerapan pengayaan dengan jargoone.tv ini terbukti dapat meningkatkan kualitas
produksi dan kompetensi produktif siswa. Untuk dapat terlaksananya program
pengayaan dengan jargoone.tv ini perlu adanya kerja sama antara sekolah dan
jargoone.tv sebagai sarana pengembangan kompetensi siswa.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita tinggi tertanam pada negara Indonesia dalam dunia pendidikan.

Ini tertuang dalam beberapa undang-undang yang mendasarinya. Dalam Undang-

Undang Sisdiknas bab II pasal 4, disebutkan bahwa “Pendidikan Nasional

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Tujuan utama pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar

1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengamanatkan

kepada pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang yaitu Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, melalui

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta

juga melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor

23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan

1
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Dasar dan Menengah menjadi landasan peningkatan kualitas pendidikan di

Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, merupakan acuan untuk standar minimal pendidikan yang harus

dipenuhi. Standar minimal pendidikan yang ditentukan oleh PP No 19 tahun 2005

terdiri atas (1) Standar Isi; (2) Standar Kompetensi; (3) Standar Proses; (4)

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana;

(6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; (8) Standar Penilaian

Pendidikan.

Standar minimal dari standar kompetensi harus dipenuhi dalam hal

peningkatkan kualitas lulusan dan kompetensinya. Dalam hal ini, sekolah sebagai

fasilitator pendidikan memberikan tambahan pembelajaran dalam bentuk kegiatan

pengayaan. Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah bantuan

bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih baik dalam kecepatan maupun

kualitas belajarnya.Salah satu jenjang pendidikan yang diberlakukannya kegiatan

pmbelajaran pengayaan adalah pada jenjang SMK (Sekolah Menengan Kejuruan).

Siswa SMK dituntut untuk memiliki kompetensi baik dalam bidang produktif,

bidang sosial, dan bidang wirausaha.

Dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar isi dan standar

kompetensi lulusan, pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa,
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kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik

serta psikologis peserta didik agar pembelajaran berlangsung secara efektif.

Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna dan manfaat

tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan

pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran menekankan pada

penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan

pada internalisasi, tentang apa yang dikerjakan sehingga tertanam dan berfungsi

sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekkan dalam kehidupan oleh siswa.

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran efektif merupakan sebuah

proses perubahan seseorang dalam tingkah laku dari hasil pembelajaran yang ia

dapatkan dari pengalaman dirinya dan dari lingkungannya yang membawa

pengaruh, makna dan manfaat tertentu.

Hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang

bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana

proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik,

kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan

prilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka.

Pembelajaran dapat efektif apabila mencapai tujuan pembelajaran yang

diinginkan sesuai dengan indikator pencapaian.Untuk mengetahui bagaimana

memperoleh hasil yang efektif dalam proses pembelajaran, maka sangat penting

untuk mengetahui cirri-cirinya. Adapun Pembelajaran yang efektif dapat diketahui

dengan ciri :
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1. Belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan

dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berfikir

kritis. Dan secara fisik, misalnya menyusun intisari pelajaran, membuat peta

dan lain-lain.

2. Metode yang bervariasi, sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas

menjadi hidup.

3. Motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Semakin tinggi motivasi

seorang guru akan mendorong siswa untuk giat dalam belajar.

4. Suasana demokratis di sekolah, yakni dengan menciptakan lingkungan yang

saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa, memberi

kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, menghargai pendapat orang

lain.

5. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata.

6. Interaksi belajar yang kondusif, dengan memberikan kebebasan untuk mencari

sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada

pekerjaannya dan lebih percaya diri sehingga anak tidak menggantungkan

pada diri orang lain.

Untuk mencapai tujuan dan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut tidak

jarang dijumpai adanya peserta didik yang memerlukan tantangan berlebih untuk

mengoptimalkan perkembangan prakarsa, kreativitas, partisipasi, kemandirian,

minat, bakat, keterampilan fisik, dsb. Untuk mengantisipasi potensi lebih yang

dimiliki peserta didik tersebut, setiap satuan pendidikan perlu

menyelenggarakan program pembelajaran pengayaan.
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Pengayaan bertumpang tindih dengan program akselerasi karena

keduanya merupakan kesempatan mengembangkan bakat anak diluar jalur

sekolah yang normal. Tapi program pengayaan tidak sama dengan akselerasi

belajar. Lebih tepatnya program pengayaan membantu anak menjelajahi masalah

dengan lebih luas dibandiNgkan dengan yang didapat di sekolah (Bernadette

Tynan.2005.46).

Menurut Rebecca Greene (dalam, Belajar Tak Hanya Di Sekolah, 2007)

Pengayaan adalah program yang dirancang untuk memperkaya program

kurikulum sekolah dengan cara memberi kesempatan para pelajar untuk

mengembangkan pembelajaran mereka.

Menurut Howley,dkk. dalam (Schiever,dkk.,1991: Colangelo&Davis,

1991) menunjuk pada tiga pendekatan pengayaan, yaitu berorientasi pada proses,

konten , dan produk. Belajar proses menunjuk pada bagaimana mempelajari

sesuatu, sedangkan belajar konten menunjuk kepada ( materi/ konten) yang harus

dipelajari, sedangkan orientasi produk menunjuk kepada hasil atau produknya.

Pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan

minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat

melakukannya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan

pembelajaran tuntas, guru mengadakan penilaian awal untuk mengetahui

kemampuan peserta didik terhadap kompetensi atau materi yang akan dipelajari

sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilaksanakan pembelajaran dengan

menggunakan berbagai strategi seperti ceramah, demonstrasi, pembelajaran



6

kolaboratif/kooperatif, inkuiri, diskoveri, dsb. Melengkapi strategi pembelajaran

digunakan juga berbagai media seperti media audio, video, dan audiovisual dalam

berbagai format, mulai dari kaset audio, slide, video, komputer multimedia.

Di tengah pelaksanaan pembelajaran atau pada saat kegiatan

pembelajaran sedang berlangsung, diadakan penilaian proses dengan

menggunakan berbagai teknik dan instrumen dengan tujuan untuk mengetahui

kemajuan belajar serta seberapa jauh penguasaan peserta didik terhadap

kompetensi yang telah atau sedang dipelajari. Penilaian proses juga digunakan

untuk memperbaiki proses pembelajaran bila dijumpai hambatan-hambatan.

Pada akhir program pembelajaran, diadakan penilaian yang

dimaksudkan untuk menentukan tingkat pencapaian belajar, apakah seorang

peserta didik gagal atau berhasil mencapai tingkat penguasaan kompetensi

tertentu. Penilaian akhir program ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan

apakah peserta didik telah mencapai kompetensi (tingkat penguasaan) minimal

atau ketuntasan belajar seperti yang telah dirumuskan pada saat pembelajaran

direncanakan.

Jika ada peserta didik yang lebih mudah dan cepat mencapai

penguasaan kompetensi minimal yang ditetapkan, maka sekolah perlu

memberikan perlakuan khusus berupa program pembelajaran pengayaan.

Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk

memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki

kelebihan sedemikain rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan

perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya.
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Pembelajaran pengayaan berupaya mengembangkan keterampilan

berpikir, kreativitas, keterampilan memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi,

penemuan, keterampilan seni, keterampilan gerak (Bernadette Tynan.2005.48).

Pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang

memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk

membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya.

Jargoone.tv adalah sebuah perusahaan televisi online yang memiliki

ranah spesifik dalam dunia broadcasting dengan menggunakan media online

sebagai sarana penyiaran. Jargoone.tv merupakan anak perusahaan dari

JARGOONE yang berkecimpung dalam dunia Multimedia. Dalam hal ini,

Jargoone.tv merupakan wadah bagi siswa SMK dalam mengembangkan potensi

keahlian dalam bentuk pembelajaran pengayaan.

SMK N 11 Semarang adalah salah satu sekolah menengah kejuruan

negeri di Jawa Tengah yang mengembangkan Program Studi Keahlian; Teknik

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

ada meliputi ;Persiapan Grafika, Produksi Grafika, Animasi, dan Mulimedia.

Sekolah ini didirikan pada tahun 1990, berdasarkan Keputusan menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor : 0389/0/1990

dengan nama SMT Grafika Negeri Semarang dan mendapat NNS :

551036304001. Pada tahun 1997 berdasarkan keputusan Menteri  Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 036/0/1997 tentang perubahan nomor

klatur SMKTA menjadi SMK, SMT Negeri Grafika Semarang berubah menjadi

SMK N 11 Semarang hingga sekarang.
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SMK N 11 Semarang terutama jurusan multimedia telah bekerjasama

dengan Jargoone.tv dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pengayaan.

Pembelajaran pengayaan merupakan suatu langkah nyata (substansial) untuk

membuat sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan lebih relevan dengan dunia

kerja dalam rangka menghasilkan tamatan yang bermutu.

Sebelum adanya integrasi program pengayaan oleh jargoone tv, proses

pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal kurikulum dari sekolah. Sehingga

kompetensi siswa yang terbatasi oleh waktu yang berhubungan dengan failitas

berupa, peralatan produksi dan yang terpenting adalah bimbingan dalam berkarya.

Program pengayaan ini tidak melibatkan kurikulum sekolah dalam

pelaksanaannya, sehingga tidak ada jadwal resmi dari sekolah. Program

pengayaan ini diterlaksana dengan adanya integrasi antara jargoone.tv dengan

Jurusan Multimedia SMK N 11 Semarang. Siswa yang mengikuti program

pengayaan adalah siswa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program

pengayaan, dengan kata lain program ini tidak diwajibkan bagi siswa jurusan

multimedia, namun bagi siswa yang interest saja yang mengikuti program ini.

Program yang dilaksanakan pada pembelajaran pengayaan di

Jargoone.tv berbentuk kegiatan mengerjakan pekerjaan produksi program TV

Online yang dilakukan dalam bentuk crew dari tiap program acara yang telah

dibagi pada tiap kelompok. Waktu yang digunakan adalah pada jam diluar jam

sekolah atau KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Kegiatan yang dilakukan

meliputi tiga tahapan, yang pertama adalah tahap Pra Produksi.
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Tahap ini adalah dimana siswa melakukan brainstorming program

hingga pembuatan naskah program yang akan diproduksi. Tahap kedua adalah

tahap produksi, yang meliputi pengambilan gambar dan suara serta penyiapan

properti hingga editing. Tahap yang terakhir adalah Pasca Produksi, dalam

tahapan ini siswa melakukan packaging serta dilakukan review program acara

yang telah diproduksi agar layak untuk diupload pada web jargoone.tv.

Proses pegayaan sebagai wujud peningkatan kompetensi siswa yang

diintegrasikan dengan dunia industri, dalam hal ini adalah Jargoone.tv.

Merupakan sarana bagi siswa SMK untuk mengembangkan dam mematangkan

potensi dalam bidang keahlian yang dimiliki sebagai batu loncatan untuk

mengenal dan persiapan utuk memasuki dunia industri. Adanya program

pembelajaran pengayaan yang dilakukan terhadap siswa, ditujukan untuk

mengetahui tingkat keefektifan dari pembelajaran pengayaan yang dilakukan..

Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka peneliti bermaksud

untuk melakukan penelitian tentang KEEFEKTIFAN KEGIATAN

PENGAYAAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA MELALUI

JARGOONE.TV SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI

PRODUKTIF SISWA DI  SMK N 11 SEMARANG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas

maka permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah

pengaruh program pengayaan melalui jargoone.tv terhadap peningkatan

kompetensi produktif kelas XI Multimedia SMK N 11 yang meliputi :
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1.2.1 Adakah perbedaan peningkatan kompetensi siswa antara siswa yang ikut

dan siswa yang tidak dalam kegiatan pengayaan melalui JARGOONE.TV

di SMK N 11 Semarang?

1.2.2 Bagaimana keefektifan kegiatan pengayaan melalui JARGOONE.TV di

SMK N 11 Semarang dalam upaya meningkatkan kompetensi produktif

siswa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas diatas maka tujuan

penulisan skripsi ini adalah :

1.3.1 Mengetahui perbedaan peningkatan kompetensi siswa antara siswa yang

ikut dan siswa yang tidak dalam kegiatan pengayaan melalui

JARGOONE.TV di SMK N 11 Semarang.

1.3.2 Mengetahui keefektifan kegiatan pengayaan melalui JARGOONE.TV di

SMK N 11 Semarang dalam upaya meningkatkan kompetensi produktif

siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini daharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap

perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya yang berkaitan dengan program

pengayaan kompetensi yang diintegrasikan dengan dunia industri.



11

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Manfaat bagi siswa adalah dapat membuka wawasan siswa dalam

meningkatkan kompetensi keterampilan didalam bidang yang dipelajari.

b. Bagi Guru

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat

memberikan informasi bahwa dalam peningkatan kompetensi siswa dalam

bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan adanya integrasi antara sekolah

dengan dunia industri.

c. Bagi Sekolah

Program pengayaan kompetensi pembelajaran dapat dijadikan salah satu

alternatif dalam meningkatkan kualitas peserta didik dan memberikan wadah

kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dalam bidang yang

dipelajari untuk lebih berkembang dalam keahliannya.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahan pengertian dan penafsiran judul

dalam skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan batasan yang membahas dan

mempertegas istilah yang digunakan tersebut, yaitu :

1.5.1 Meningkatkan

Menurut Anton Mulyono (1990:95,1), "Peningkatan adalah suatu proses,

cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Dari penjelasan

istilah tersebut maka yang dimaksud dengan meningkatan adalah suatu usaha
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untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik dari yang telah dilaksanakan dengan

tujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa.

1.5.2 Kompetensi Produktif Multimedia

Kompeten adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang

ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat

kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Produkif

adalah mata pelajaran yang khusus mempelajari tentang ilmu kejuruan atau

keahlian yang dipelajari. Multimedia adalah ilmu yang mempelajari pengolahan

data yang berupa teks, suara, gambar, baik statis maupun dinamis. Multimedia juga

dapat didefinisikan sebagai gabungan beberapa elemen, yakni elemen teks, elemen graphic,

elemen image, elemen audio, dan elemen visual atau video. Sehingga yang dimaksud disini

adalah kompetensi siswa dalam bidang keahlian multimedia atau  lebih spesifik

lagi, kemampuan siswa dalam bidang keahlian multimedia broadcasting.

1.5.3 Pengayaan Pembelajaran

Pengayaan pembelajaran merupakan pembelajaran tambahan dengan

tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang

memiliki kelebihan sedemikain rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan

perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Pembelajaran pengayaan

berupaya mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan

memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, keterampilan seni,

keterampilan gerak. Pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada

peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih

tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya.
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1.5.4 JARGOONE.TV

Jargoone.tv merupakan anak perusahaan dari JARGOONE PICTURES

yang merupakan Home Production yang berkecimpung dalam dunia Multimedia.

Ranah produksi JARGOONE  adalah produksi dalam bentuk videography, baik

berupa produk film, profile company, feature,video klip, iklan layanan masyarakat

dan dalam bentuk lainnya yang bersifat profit.

Jargoone.tv adalah sebuah perusahaan televisi online yang memiliki

ranah spesifik dalam dunia broadcasting yang menggunakan media online sebagai

sarana penyiaran. Jargoone.tv dapat diakses dengan membuka website

jargoone.tv. Website jargoone.tv meyajikan beberapa program acara yang tersaji

dan dapat ditonton secara streaming. Dalam hal ini, Jargoone.tv beserta SMK N

11 Semarang megadakan program pengayaan dalam upaya meningkatkan

kompetensi dan kualitas produksi  pada pembelajaran produktif multimedia, dan

merupakan wadah bagi siswa SMK dalam mengembangkan potensi keahlian

dalam bentuk pembelajaran pengayaan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar, penulisan skripsi ini mencakup tiga bagian yang

masing-masing terdiri atas beberapa bab dan sub bab, yaitu :

1.6.1 Bagian Muka

Pada bagian ini dimuat : Halaman sampul, Halaman judul, Halaman

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak,

Daftar Lampiran dan Daftar Isi.
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1.6.2. Batang Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam halaman ini berisi : latar belakang masalah, Rumusan masalah,

Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam halaman ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan

mendasari dalam melaksanakan penelitian, kajian pustaka, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, prosedur penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai desain hasil penelitian, pembahasan,

serta kendala dan solusi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari : simpulan, saran-saran, kata penutup, dan lampiri

dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

1.6.3 Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini dimuat : daftar pustaka, lampiran-lampiran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Kawasan teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan lahir sekitar tahun 60-an tetapi konsep sebenarnya

telah lahir sejak profesi guru diakui keberadaannya oleh masyarakat. Sejak abad

19 ilmu pendidikan telah lahir sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan

dengan tokohnya Langeveld dikenal dengan nama paedagogik. Bersamaan dengan

lahirnya paedagogik muncul permasalahan bagaimana pendidikan dilakukan

untuk mencapai tujuan, yang jawabannya adalah didaktik yaitu sebagai ilmu

mengajar. Berdasarkan ilmu didaktik orang mengkaji bagaimana guru berperilaku

agar hasil pendidikan dapat dicapai dengan seefektif mungkin, karena ilmu

didaktik itu pokok pengembangan teknologi pendidikan sebagai konsep hingga

lahirnya salah satu cabang ilmu.

Teknologi pendidikan menurut (Association 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”.

Teknologi pembelajaran baik sebagai disiplin ilmu, program studi maupun

profesi terus mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut,

bersifat positif untuk pembelajaran. “Perkembangan teknologi pembelajaran yang

pesat ini, mempunyai empat ciri utama yaitu : 1) menerapkan pendekatan sistem;

2) menggunakan sumber belajar seluas mungkin; 3) bertujuan meningkatkan

15
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kualitas belajar manusia; dan 4) berorientasi pada kegiatan pembelajaran

individual” (Warsita, 2008:18-19).

Berdasarkan definisi teknologi pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu kajian yang membantu jalannya

pembelajaran, yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide,

peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan,

melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang

menyangkut semua aspek belajar manusia.

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).

Menurut Seels (1994:28) Kawasan teknologi pendidikan dapat digambarkan

sebagaimana tertuang pada gambar 2.1 berikut ini.

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

Gambar 1.2  Kawasan Teknologi Pendidikan
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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,

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 ke

dalam bentuk fisiknya. Domain pengembangan diorganisasikan dalam empat

kategori yaitu teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis

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
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pemakaian terhadap empat kategori yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi,

implementasi dan institusionalisasi kebijakan dan regulasi.

4. Pengelolaan

Domain pengelolaan atau managemen melibatkan pengontrolan teknologi

pembelajaran melalui perencanaan, organisasi koordinasi dan supervisi.

Dalam domain managemen sendiri terdapat empat kategori domain yaitu

managemen proyek, managemen sumber, managemen sistem penyampaian

dan managemen informasi. Managemen proyek perencanaan melibatkan

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 acuan patokan, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
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Hubungan antara kawasan satu dengan kawasan yang lainnya, dalam

menunjang teori dan praktek pembelajaran, saling berkaitan. 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 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.

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

Gambar 1.3  Hubungan Antar Kawasan dalam Bidang Teknologi Pendidikan

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini termasuk dalam kawasan

evaluasi. Evaluasi dari proses pembelajaran pengayaan yang berlangsung
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merupakan langkah-langkah sebagai acuan sejauh mana tingkat keefektifan

program ini dilaksanakan terutama bagi siswa

2.2 Kompetensi Dalam Pembelajaran Produktif

2.2.1 Definisi Kompetensi

Kompetensi pada dasarnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu

yang melekat pada perilakunya. Kompetensi tersebut dapat dilihat dari

kemampuannya, kecakapannya ataupun dari pengetahuannya. Hal ini sependapat

dengan beberapa ahli diantaranya dalam Anna Mariana (2002: 21),

mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

1) . Competency (n) is being competent, ability (to the work) (Hornby, dkk,

1962: 192)

2) . Competent (adj) refer to (person) having ability, power, authority, skill,

knowledge, etc (to do what is needed) (Hornby, dkk, 1962:193)

3) . Competency is a rational performance which satisfactorily meets the

objective for a desire condition (Johnson, dkk, 1974)

Anna Mariana mendefinisikan kompetensi dalam tiga definisi diantaranya

pada definisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya

menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu

pekerjaan. Sedangkan definisi kedua menunjukkan bahwa kompetensi pada

dasarnya merupakan sifat atau karakteristik orang-orang kompeten, yakni

memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan), kemahiran

(keterampilan), pengetahuan, dan sebagainya untuk mengerjakan apa yang

diperlukan. Kemudian definisi ketiga, menyatakan kompetensi adalah

menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-

tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan.
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Jika merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999) “Kompetensi

berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu

hal”. Pengertian dasar kompetensi (competency) adalah kemampuan atau

kecakapan. Definisi kompetensi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia hampir

sama dengan pendapat Anna Mariana di atas, bahwa pada dasarnya kompetensi

memiliki kecakapan dan kemampuan dimensi kecakapan dan kemampuan sangat

melekat sekali terhadap orang yang memiliki kompetensi.

Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana

dikemukakan berikut ini: Menurut Dadang Budiadji (2004: 7): Kompetensi adalah

pengetahuan keterampilan, kemampuan atau karakteristik kepribadian seseorang

yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya. Sedangkan karakteristik

kepribadian itu sendiri meliputi value, self image, belief dan motives. Sedangkan

menurut Nick Boulter dkk (2003: 41), menyatakan bahwa “Kompetensi adalah

suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan

kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu”.

Dari kedua definisi di atas terdapat dimensi keterampilan dan

karakteristik kepribadian atau karakteristik dasar. Dari pendapat pertama yakni

Dadang M. mengatakan bahwa kompetensi lebih kepada pengetahuan

keterampilan dan karakterisitk pribadi. Karakteristik pribadi disini dapat dilihat

dari perilaku, perkataan ataupun penampilan yang mempengaruhi kinerjanya

dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan pendapat yang kedua lebih kepada

karakteristik dasar dari manusia seperti kepribadian dan perilaku yang

ditampilkan. Adapun pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Charles E.
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Johnson yang dikutip oleh Moh. Uzer Usman (2002: 14) “Kompetensi merupakan

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan

kondisi yang diharapkan”.

Kompetensi dalam pendidikan yakni dalam ranah SMK adalah

kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki siswa sesuai dengan standar yang

dibuat oleh pemerintah dan telah disesuaikan dengan bidang keahlian, tingkatan

atau jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Dalam kurikulum, kompetensi ini

sering disebut juga KD atau Kompetensi Dasar.

2.2.2 Pembelajaran Produktif

Rumusan tentang makna dan pengertian pembelajaran menurut pendapat

Sudjana (2000: 41) adalah “Setiap upaya yang sistematik dan disengaja oleh

pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan

kegiatan belajar”. Pembelajaran mengandung berbagai fungsi seperti membantu,

membimbing, melatih, memelihara, merawat, menumbuhkan, mendorong,

membentuk, meluruskan, menilai dan mengembangkan. Sedangkan pengertian

pembelajaran menurut UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 adalah

“Proses interaksi peserta didik dengan pendidik atau sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar”.

Pembelajaran produktif adalah mata pelajaran yang berfungsi membekali

peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 15, yang berbunyi: ”Pendidikan kejuruan
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merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama

untuk bekerja dalam bidang tertentu.”

Bertitik tolak dari tujuan pendidikan kejuruan, maka profil lulusan SMK

adalah lulusan yang memiliki kompetensi, siap kerja, cerdas, dan kompetitif. Siap

kerja yang mengandung pengertian bahwa lulusan SMK memiliki bekal

keterampilan dan kemampuan bekerja di bidangnya, sehingga mereka siap untuk

langsung bekerja tanpa perlu ditraining lagi dan mereka juga dibekali kemampuan

untuk membuka usaha sendiri. Cerdas yang dimaksud di sini tidak hanya cerdas

secara intelektual. Namun juga harus cerdas secara spiritual, emosional dan sosial,

serta cerdas secara kinestetik. Kompetitif yang mengandung pengertian sebagai

agen perubahan dan pantang menyerah serta kemandirian yang dapat memicu

kesiapan mental untuk bekerja atau membuka lapangan usaha (Dit. PSMK, 2006:

4).

Untuk menghasilkan lulusan SMK dengan profil lulusan sebagaimana

yang diharapkan dipengaruhi oleh faktor majemuk seperti kurikulum, proses

belajar mengajar, biaya, sarana dan prasarana, peserta didik, sistem pengelolaan,

pendidik. Faktor yang satu saling berpengaruh terhadap faktor yang lainnya.

Namun demikian, faktor yang memegang peranan kunci adalah proses belajar

mengajar, karena inilah inti dari kegiatan di sekolah. Proses pembelajaran yang

diharapkan menghasilkan produk yang bernilai, menuntut kondisi pembelajaran

yang kaya dan nyata, yang dapat memberikan pengalaman belajar dimensi-

dimensi kompetensi secara integratif. Yang salah satu caranya adalah dengan

melakukan Pengayaan Pembelajaran.
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Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat 1, dinyatakan bahwa ”Proses

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik.”

Dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses bahwa standar proses

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan

pengawasan proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta

didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi dan

memenuhi standar. Pelaksanaan Proses pembelajaran terdiri dari 3 (tiga) tahapan

yaitu:

a) Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan menfokuskan perhatian

peserta didik untuk bepartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b) Inti

Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi

dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang
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memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

c) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas

pembelajaran.

2.2.3 Pengayaan Pembelajaran

Pemberian program pengayaan bagi peserta didik yang mencapai

ketuntasan belajar lebih awal. Bernadette Tynan(2005:46) Secara umum

pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang

melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua

peserta didik dapat melakukannya. Proses pengayaan dapat dilakukan dengan

cara:

a) Identifikasi kemampuan belajar berdasarkan jenis serta tingkat kelebihan

belajar peserta didik misal belajar lebih cepat, menyimpan informasi lebih

mudah,keingintahuan lebih tinggi, berpikir mandiri, superior dan berpikir

abstrak, memiliki banyak minat.

b) Identifikasi kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain

melalui: wawancara, pengamatan hasil belajar siswa, dsb.

c) Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan

1) Belajar kelompok

2) Belajar mandiri

3) Pembelajaran berbasis tema
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4) Pemadatan kurikulum

Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi/materi yang belum

diketahui peserta didik. Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk

memperoleh kompetensi/materi baru, atau bekerja dalam proyek secara mandiri

sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Pembelajaran

pengayaan dapat pula dikaitkan dengan kegiatan penugasan terstruktur dan

kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan, tentu tidak sama dengan

kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio, dan harus

dihargai sebagai nilai tambah (lebih) dari peserta didik yang normal.

2.3 Jargoone.tv Sebagai Wadah Untuk Kegiatan Pengayaan

2.3.1 Pemanfaatan Jargoone.tv Pada Kegiatan Pengayaan

Seiring berkembangnya era digital pertelevisian di indonesia yang

menuntut para pekerja profesional dan kualitas produksi didalamnya, dan dalam

masalah ini adalah calon pekerja profesional yaitu siswa SMK. Sekolah tidak

semata-mata hanya memberikan pembelajaran praktik sesuai kurikulum yang

diberlakukan disekolah, namun juga memberikan pengalaman secara nyata di

dunia industri khususnya dunia pertelevisian untuk mengembangkan kompetensi

produktif dan kualitas produksi siswa.

Pengayaan pembelajaran merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan

untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang

memiliki kelebihan sedemikain rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan
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perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Pembelajaran pengayaan

berupaya mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan

memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, keterampilan seni,

keterampilan gerak. Pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada

peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih

tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam

belajarnyadalam hal ini adalah kompetensi produktif dan kualitas produk siswa.

Definisi kualitas (quality), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2008) adalah tingkat baik buruknya sesuatu; kadar; derajat atau taraf; mutu.

Definisi kualitas, menurut American Society for Quality Control (Kotler,

2008:129) adalah keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan

atau yang tersirat. Menurut Crosby (Suardi, 2003), kualitas berarti kesesuaian

terhadap persyaratan. Menurut W. Edwards Deming (Suardi, 2003), kualitas

berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus.

Menurut Joseph M. Juran (Suardi, 2003), kualitas berarti kesesuaian dengan

pengguna.

Pengertian produk itu sendiri menurut H. Djaslim Saladin, SE. dalam

bukunya yang berjudul Unsur-unsur Inti Pemasaran dan Manajemen Pemasaran

(2003:45) : terbagi dalam beberapa pengertian, yaitu :

a. Dalam pengertian sempitnya, produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik

dan kimia yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk serupa dan

yang telah dikenal.
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b. Dalam pengertian secara luas, produk adalah sekelompok sifat-sifat yang

berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang didalamnya

sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer,

dan pelayanan yang diberikan konsumen dan pengecer yang dapat diterima

konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau

kebutuhan konsumen.

c. Secara umumnya, produk itu diartikan secara ringkas sebagai segala

sesuatu yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan

manusia, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Kualitas produk menurut Kotler adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Jargoone.tv yang bergerak dalam dunia industri tv online bekerjasama

dengan sekolah, yaitu jurusan Multimedia SMK N 11 memberikan kesempatan

bagi siswa untuk ikut serta dalam produksi program acara jargoone.tv dan

mengembangkan kompetensi untuk bekal menghadapi permintaan industri.

2.3.2 Peran serta siswa SMK di Jargoone.tv

Beberapa program acara yang dimiliki jargoone.tv adalah sebagai berikut :

a. Semarang Community

Merupakan program acara yang menyajikan tayangan yang menarik, unik,

interaktif, informative mengenai berbagai komunitas di Semarang.

b. Semarang Destination



29

Merupakan sebuah tayangan yang menyajikan hal-hal menarik seputar

semarang, baik tempat wisata, maupun keunikan budaya.

c. Loempia

Merupakan tayangan kuliner yang menyajikan informasi makanan yang ada

di skitar semarang.

d. Program Dokumenter

Merupakan program acara berupa dukumenter.

e. Apa Aja Boleh

Meupakan program acara yang berkonsep feature.

Proses poduksi meliputi:

1. Pra Produksi

Tahap ini dilakukan sejumlah persiapan pembuatan program televisi atau

film, di antaranya meliputi :

a. penulisan naskah skenario,

b. menentukan jadwal pengambilan gambar,

c. mencari lokasi, menyusun anggaran biaya,

d. mencari/mengaudisi calon pemeran, mengurus perizinan, menentukan staf

dan kru produksi,

e. mengurus peralatan produksi, dan juga persiapan produksi, pasca produksi

serta persiapan lainnya.

2. Produksi

Yaitu proses terjun langsung untuk kegiatan shooting setelah

segala persiapan pada tahap Pra Produksi terpenuhi. Dalam proses ini peran
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Sutradara sangatlah berpengaruh,apabila Sutradara tidak tegas dan Plin-Plan

maka tema film akan melenceng dari Narasi yang sudah dibuat sebelumnya

dan hasil film tidak akan sesuai dengan yang ditargetkan. produksi meliputi :

a. Melakukan pengambilan gambar dan suara,

b. Set lokasi,

c. Tata cahaya

d. Editing.

2. Pasca produksi

Proses pasca produksi meliputi review program dengan

standarisasi tayang online. Proses pembelajaran pengayaan kompetensi yang

diterapkan adalah menempatkan siswa sebagaimana dalam dunia industri.

Menurut (Eddie Karsito.2008.60) berbagai posisi dalam proses

produksi yaitu diantaranya adalah;

a. Produser

Poduser adalah orang yang bertanggungjawab atas proses

pembuatan program acara sejak awal hingga akhir. Dia adalah perpanjangan

tangan Produser dalam menggerakkan roda departemen produksi.

b. Sutradara

Sutradara atau pembuat film adalah orang yang bertugas

mengarahkan sebuah film sesuai dengan manuskrip, pembuat film juga

digunakan untuk merujuk pada produser film. Manu skrip

skenario digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan drama. Pada

masa yang sama, sutradara mengawal petugas atau pekerja
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teknik dan pemeran untuk memenuhi wawasan pengarahannya. Seorang

sutradara juga berperan dalam membimbing kru teknisi dan para pemeran

film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya.

c. Kameraman

Kameraman atau juru kamera adalah seseorang yang

mengoperasikan kamera film atau video untuk merekam gambar

di film, video, atau media penyimpanan komputer.

Kameraman bertanggung jawab untuk

mengoperasikan kamera secara fisik dan memelihara komposisi seluruh

adegan atau bidikan yang dimaksud. Dalam pembuatan film naratif,

kameraman akan bekerja sama dengan sutradara, penata fotografi, aktor, dan

kru untuk membuat keputusan teknis dan kreatif. Dalam susunan ini,

seorang kameraman adalah bagian dari kru kamera yang terdiri atas penata

fotografi dan 1 asisten kamera atau lebih.

d. Script Writer

adalah orang yang bertanggung jawab dalam penyusunan naskah

narasi atau naskah alur jalannnya cerita dalam film. Naskah dibuat dan

mulai dibuatkan filmnya setelah mendapat koreksi dari Sutradara kemudian

Produser.

e. Dop

Seorang sinematografer adalah orang yang bertanggung jawab

semua aspek visual dalam pembuatan sebuah film. Mencakup Interpretasi



32

visual pada skenario, pemilihan jenis kamera, jenis bahan baku yang akan

dipakai, pemilihan lensa, pemilihan jenis filter yang akan dipakai di depan

lensa atau di depan lampu, pemilihan lampu dan jenis lampu yang sesuai

dengan konsep sutradara dan cerita dalam skenario.

Seorang sinematografer juga memutuskan gerak kamera, membuat

konsep Visual, membuat floorplan untuk ke efisienan pengambilan gambar.

Artinya seorang sinematografer adalah orang yang bertanggung jawab baik

secara teknis maupun tidak teknis di semua aspek visual dalam film.

Sinematografer harus mendukung visi dari sutradara dan skenario,

karena bagaimanapun yang akan di sampaikan ke pada penonton adalah

semua informasi dalam bentuk Visual yang sesuai dengan visi sutradara dan

visi skenario walaupun di beberapa kasus, sutradara bisa merubah jalan

cerita dalam skenario demi keindahan bercerita yang sudah merupakan gaya

sutradara tersebut.

f. Lighting

adalah orang-orang dalam departemen pencahayaan yang bekerja

menata lampu sesuai dengan perintah Gaffer dan kemauan DoP.

g. Audio Man

Adalah orang yang mengatur pengambilan suara dalam sebuah

produksi.

h. Editor

adalah orang yang melakukan penyuntingan (editing) dan juga

melengkapi naskah-naskah yang ditulis
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2.4 Jargoone.tv

2.4.1 Sejarah Jargoone.tv

Jargoone.tv adalah sebuah perusahaan televisi online yang berdiri pada

tahun 2012 yang memiliki ranah spesifik dalam dunia broadcasting dengan

menggunakan media online sebagai sarana penyiaran. Jargoone.tv merupakan

anak perusahaan dari JARGOONE yang merupakan home production dan

berkecimpung dalam dunia Multimedia. Ranah produksi JARGOONE  adalah

produksi dalam bentuk videography, baik berupa produk film, profile company,

feature,video klip, iklan layanan masyarakat dan dalam bentuk lainnya yang

bersifat profit.

Jargone.tv memiliki spesifikasi sebagai tv online, yang dapat dibuka pada

web page jargoone.tv . Program tayangan berupa feature, baik dalam segi

informasi, hiburan, maupun dalam bentuk dokumenter.

Jargoone.tv memiliki sebuah pemikiran dalam pengembangan sumber

daya manusia. Dalam hal ini, jargoone.v mengadakan sebuah program pengayaan

yang diintegrasikan dengan sekolah, dan yang berhubungan dengan ini adalah

SMK Jurusan Multimedia. SMK N 11 Semarang menjadi sekolah yang

berintegrasi dengan jargoone.tv dalam menjalankan program pengayaan

pembelajaran dalam upaya meingkatkan kompetensiproduktif siswa.

2.4.2 SMK N 11 Semarang

SMK N 11 Semarang adalah salah satu sekolah menengah kejuruan negeri

di Jawa Tengah yang mengembangkan Program Studi Keahlian; Teknik Grafika
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dan Teknik Komputer dan Informatika (TKI). Kompetensi Keahlian yang ada

meliputi ;Persiapan Grafika, Produksi Grafika, Animasi, dan Mulimedia.

Sekolah ini didirikan pada tahun 1990, berdasarkan Keputusan menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor : 0389/0/1990

dengan nama SMT Grafika Negeri Semarang dan mendapat NNS :

551036304001. Pada tahun 1997 berdasarkan keputusan Menteri  Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 036/0/1997 tentang perubahan nomor

klatur SMKTA menjadi SMK, SMT Negeri Grafika Semarang berubah menjadi

SMK N 11 Semarang hingga sekarang.

Perkembangan terkini SMK N 11 Semarang termasuk dalam kelompok

SMK SBI - INVEST (Sekolah Bertaraf Internasional - Indonesian Vocational

Education Strengtening). Untuk Kompetensi Keahlian Persiapan Grafika dan

Produksi Grafika pada tanggal 13 Oktober 2006 telah terakreditasi dengan nilai A,

sedangkan Kompetensi Keahlian Multimedia pada tanggal 12 Desember 2007

juga terakreditasi dengan nilai A. Perkembangan terkini SMK N 11 Semarang

termasuk dalam  kelompok SMK SBI - INVEST (Sekolah Bertaraf Internasional -

Indonesian Vocational Education Strengtening) dan bersertifikat ISO 9001 : 2000

dengan nomor ; 01 100 075842.

SMK N 11 Semarang terutama jurusan multimedia telah bekerjasama

dengan Jargoone.tv dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pengayaan.

Pembelajaran pengayaan merupakan suatu langkah nyata (substansial) untuk

membuat sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan lebih relevan dengan dunia

kerja dalam rangka menghasilkan tamatan yang bermutu.
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Program yang dilaksanakan pada pembelajaran pengayaan di Jargoone.tv

berbentuk kegiatan mengerjakan pekerjaan produksi program TV Online yang

dilakukan dalam bentuk crew dari tiap program acara yang telah dibagi pada tiap

kelompok. Waktu yang digunakan adalah pada jam diluar jam sekolah atau KBK

(Kgiatan Belajar Mengajar). Kegiatan yang dilakukan  meliputi tiga tahapan, yang

pertama adalah tahap Pra Produksi. Tahap ini adalah dimana siswa melakukan

brainstorming program hingga pembuatan naskah program yang akan diproduksi.

Tahap kedua adalah tahap produksi, yang meliputi pengambilan gambar dan suara

serta penyiapan properti hingga editing. Tahap yang terakhir adalah Pasca

Produksi, dalam tahapan ini siswa melakukan packaging serta dilakukan review

program acara yang telah diproduksi agar layak untuk diupload pada web

jargoone.tv.

Proses pegayaan sebagai wujud peningkatan kompetensi siswa yang

diintegrasikan dengan dunia industri, dalam hal ini adalah Jargoone.tv.

Merupakan sarana bagi siswa SMK untuk mengembangkan dam mematangkan

potensi dalam bidang keahlian yang dimiliki sebagai batu loncatan untuk

mengenal dan persiapan utuk memasuki dunia industri. Adanya program

pembelajaran pengayaan yang dilakukan terhadap siswa, ditujukan untuk

mengetahui tingkat keefektifan dari pembelajaran pengayaan yang dilakukan.

2.5 Kerangka Berfikir

Penelitian pendahulan yang dilakukan sebelumnya, menunjukan bahwa

tingkat kualitas pembelajaran dengan program pengayaan dapat meningkatkan

kemampuan siswa. Karena keahlian siswa dalam multimedia dapat dikembangkan
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lagi melalui program-program yang ada adi Jargoone.tv. Berbanding terbalik

dengan siswa yang tidak mengikuti kegiatan pengayaan, dalam tingkat kualitas

sumber daya dalam segi pengalaman, kemampuan mengikuti kebutuhan pasar

industri, dan kemampuan dalam mengelola sebuah produksi broadcasting.

2.6 Hipotesis

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya

dugaan sementara. Dugaan sementara kemudian lebih dikenal dengan istilah

hipotesis. Dengan demikian hipotesis sering diartikan sebagai satu jawaban yang

sifatnya sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbuktinya data

(Arikunto, 2002:64).

Berdasarkan permasalahan dan teori yang yang dikumpulkan maka

hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho : Tidak ada perbedaan peningkatan kompetensi siswa ,antara siswa yang

ikut dan siswa yang tidak dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di

SMK N 11 Semarang.

Ho : Tidak ada perbedaan peningkatan kualitas produk ,antara siswa yang

ikut dan siswa yang tidak dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di

SMK N 11 Semarang.

Ha : Ada perbedaan peningkatan kompetensi siswa ,antara siswa yang ikut

dan siswa yang tidak dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK

N 11 Semarang.
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Ha Ada perbedaan peningkatan kualitas produk ,antara siswa yang ikut dan

siswa yang tidak dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK N

11 Semarang.
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BAB  III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan

secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta  atau

prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian  baru dan

menaikkan tingkat ilmu serta teknologi (Margono, 2005:1).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan  tertentu (Sugiyono, 2009:2).

Metode  penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:136).

3.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dengan

pola random control group pretest-postest design, dimana dalam desain ini

sekelompok subyek yang diambil ditempatkan ke dalam kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikenai variabel perlakuan tertentu

dalam jangka waktu tertentu, dan kelompok kontrol variabel yang tidak dikenai

perlakuan. Kemudian, kedua kelompok ini dikenai pengukuran yang sama dan

dibandingkan hasilnya.

38
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Desain eksperimen pola random control group pretest-postest design

dapat digambarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2008: 76)

Tabel 3.1 Desain Pretest-Postes Control Group Desain

Group
Teknik

pengambilan
Pretes Treathment Postest

E R O1 X O2

K R O3 O4

Keterangan:
E : group eksperimen
K : group kontrol
R : pengambilan sampel secara random
X : perlakuan
O1 : soal pretes (kelompok eksperimen)
O2 : soal postes (kelompok eksperimen)
O3 : soal pretes (kelompok kontrol)
O4 : soal postes (kelompok kontrol)

Sebelum mengadakan penelitian baik kelompok eksperimen (E) maupun

kelompok kontrol (K) diberikan suatu pre-test terlebih dahulu untuk mengetahui

apakah hasil dari pretest antara kelompok eksperimen (O1) dan kelompok kontrol

(O3) tersebut sama / berbeda. Kemudian dalam kelompok eksperimen diberi

perlakuan khusus dengan program pengayaan melalui jargoone.tv terhadap

peningkatan kompetensi produktif. Sedangkan dalam kelompok kontrol tidak

diberikan perlakuan khusus dan masih menggunakan pembelajaran seperti

biasanya. Setelah itu, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol diberi

post-test. Hasil dari pretest dan post-test kemudian dibandingkan untuk

mengetahui perubahan yang terjadi.
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Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Menentukan populasi

Menentukan populasi dari dua kelompok, yaitu kelas sampel dan

control dari kelas XI Multimedia SMK N 11.

(2) Menentukan sampel

Menentukan sampel dengan melakukan pendataan pada siswa yang

mengikuti program pengayaan maupun yang tidak mengikuti dengan

jumlah perbandingan yang sama.

(3) Menyusun instrumen penelitian

(4) Menguji coba soal dikelas uji coba, kelas uji coba merupakan kelas

yang telah mendapatkan materi. Pada penelitian kal ini dipilih kelas

XI Multimedia SMK N 11.

(5) Menentukan butir soal yang akan digunakan dalam tes akhir pada

penelitian yang sesuai syarat berdasarkan analisis instrumen uji coba.

(6) Melakukan proses pengayaan pembelajaran pada kelompok

eksperimen dan pembelajaran tanpa intervensi pada kelompok kontrol.

(7) Melakukan kegiatan observasi selama jalannya pembelajaran, baik

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.

(8) Melaksanakan postest baik pada kelompok eksperimen maupun

kelompok kontrol.

(9) Menganalisis hasil tes serta lembar observasi dan menyusun laporan

penelitian
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2008: 80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang

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

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas X SMK N 11 Semarang

tahun ajaran 2012/2013. Anggota populasi tersebut memiliki ciri-ciri yang relatif

sama, yaitu:

(1) Umur relatif sama, yaitu antara 16-17 tahun.

(2) Hidup dalam latar belakang kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan

jawa.

(3) Telah menempuh sejumlah mata pelajaran yang sama sejak kelas I

sampai dengan penelitian ini.

Berdasarkan ciri-ciri di atas maka dapat disimpulkan bahwa populasi

dalam penelitian ini berada dalam keadaan homogen.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto,

2001: 109). Menurut Sugiyono (2009: 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  Agar dapat mewakili keadaan

populasi yang sebenarnya maka dibutuhkan sampel yang representatif. Adapun

sampel yang representatif adalah sampel yang menggambarkan keadaan populasi

atau mencerminkan populasi secara optimal melalui teknik tertntu.
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Adapun pengambilan sampel penelitian ditetapkan dengan teknik random

sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak atau tanpa pandang bulu. Teknik

ini memiliki kemungkinan yang tinggi dalam menentukan sampel yang

representatif. Dengan teknik ini semua individu dalam populasi baik secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih

menjadi anggota   sampel. Adapun cara yang digunakan dalam random sampling

ini adalah dengan cara undian. (Margono, 2003: 125).

3.4 Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian suatu

penelitian (Arikunto, 1998:99). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua

macam variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah

variabel yang dimanipulasi secara sistematis, sedangkan variabel terikat

merupakan variabel yang diukur sebagai akibat adanya manipulasi pada variabel

bebas (Sukardi, 2003:179).

3.4.1 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel penyebab atau yang diduga  memberikan

sesuatu pengaruh atau efek terhadap peristiwa lain (Sudjana dan Ibrahim,

1989:12). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran pengayaan

kompetensi oleh Jargoone.tv.
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3.4.2 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang ditimbulkan atau efek dari variabel

bebas (Sudjana dan Ibrahim, 1989:12). Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah kompetensi produktif siswa kelas XI pada mata pelajaran Multimedia.

3.5 Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau populasi adalah siswa kelas XI SMK N 11

Semarang. Sampel penelitian terdiri dari 2 kelompok. Penelitian ini menggunakan

metode Random Control Group Pretest-Postest Design. Adapun teknik

pengambilan sampel penelitian ditentukan dengan teknik random sampling, yaitu

pengambilan sampel penelitian secara acak atau tanpa pandang bulu pada

kelompok control, karena pada kelompok eksperimen sudah terdapat sampel.

Teknik ini memiliki kemungkinan yang tinggi dalam menetapkan sampel yang

representatif. Pada teknik ini semua individu dalam populasi baik secara individu

maupun bersama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi

anggota sampel. Adapun cara yang digunakan pada teknik ini adalah dengan cara

undian.

3.6 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dibagi menjadi dua kelompok yaitu dengan ikut kegiatan

pengayaan dengan jargoone.tv dan tidak mengikuti kegiatan pengayaan dengan

jargoone.tv.
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3.7 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2010 : 193).  Adapun metode yang

digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Angket

Metode angket digunakan untuk mengetahui kompetensi produktif

siswa.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:152) ada dua macam angket

berdasarkan cara menjawab dengan kalimat sendiri, yaitu:

1. Angket terbuka, memberikan kesempatan kepada responden untuk

menjawab dengan kalimatnya sendiri.

2. Angket tertutup, sudah disediakan jawabannya sehingga responden

tinggal memilih jawaban.

Dengan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan angket tertutup

yaitu responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan dan mengisi

sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya sendiri.

b. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono, 2010:203, mengemukakan

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.

Observasi digunakan untuk mengetahui kualitas produk siswa.
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3.8 Indikator Kompetensi Produktif

Indikator/kriteria perlu ditetapkan untuk mengukur kualitas kompetensi

produktif siswa. Adapun indikator/kriteria tersebut meliputi proses pelaksanaan

produksi.

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila dari angket diperoleh hasil yang

berada pada rentang 76% ≤ skor ≤ 100% berada pada kriteria “Baik”.Apabila

pada rentang 51% ≤ skor ≤ 75% berada pada kriteria "Cukup Baik", apabila pada

rentang 26% ≤ skor ≤ 50% berada pada kriteria "Kurang Baik", sedangkan pada

rentang 0% ≤ skor ≤ 25% berada pada kriteria " Tidak Baik".

3.9 Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis datanya tentang

penerapan pengayaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis diskriptif, analisis data awal dan analisis data akhir.

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengolah dan mengetahui sejauh

mana penerapan program pengayaan dengan jargoone.tv

3.9.1 Uji t satu sampel

Analisis data kompetensi siswa diuji dengan uji t satu sampel, yaitu untuk

menguji hipotesis sebagai berikut.

Ho : rata-rata kompetensi siswa antara siswa yang ikut dan siswa yang tidak

dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK N 11 Semarang

serendah rendahnya 75.
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Ha : rata-rata kompetensi siswa antara siswa yang ikut dan siswa yang tidak

dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK N 11 Semarang

lebih  rendah  dari  75.

Atau dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut

Ho ≥  75

Ha  <  75

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan:

H0 diterima jika ℎ > t (1/2-α) dengan α = 5%.

Pemberian

Informasi Lama

Pemberian

Informasi Baru

70 87

58 80

68 74

72 87

65 74

66.7 82.4

= ∑( )( )

n

s
0X

t
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= ∑(66.7 − 74.6)(25 − 1)
= (−7.9)(24)
= 62.4124
= √2.6
= 1.6

Untuk mencari ℎ digunakan rumus sebagai berikut:

n

s
0X

t




5:6.1
4.7

t 

32.0

4.7
t 

25

6.1
754.82

t
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Pada ∝= 5% dengan dk 25 -1= 24 diperoleh =1.711

Didapat ℎ =23.13 > =1.711

Karena ℎ ≥ maka hipotesis nol (Ho) diterima maka dapat disimpulkan

bahwa rata-rata kompetensi siswa antara siswa yang ikut dan siswa yang tidak
dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK N 11 Semarang serendah
rendahnya 75.

23.13t 

82.4

48

Pada ∝= 5% dengan dk 25 -1= 24 diperoleh =1.711

Didapat ℎ =23.13 > =1.711

Karena ℎ ≥ maka hipotesis nol (Ho) diterima maka dapat disimpulkan

bahwa rata-rata kompetensi siswa antara siswa yang ikut dan siswa yang tidak
dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK N 11 Semarang serendah
rendahnya 75.

82.4

48

Pada ∝= 5% dengan dk 25 -1= 24 diperoleh =1.711

Didapat ℎ =23.13 > =1.711

Karena ℎ ≥ maka hipotesis nol (Ho) diterima maka dapat disimpulkan

bahwa rata-rata kompetensi siswa antara siswa yang ikut dan siswa yang tidak
dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK N 11 Semarang serendah
rendahnya 75.

82.4
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif tentang Kualitas Produk siswa

4.1.1.1 Data Kondisi Awal

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengolah dan mendeskripsikan

bagaimana KEEFEKTIFAN KEGIATAN PENGAYAAN PEMBELAJARAN

MULTIMEDIA MELALUI JARGOONE.TV SEBAGAI UPAYA

PENINGKATAN KOMPETENSI  PRODUKTIF SISWA DI  SMK N 11

SEMARANG.

4.1.1.1.1 Kualitas Produk

Definisi kualitas (quality), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008)

adalah tingkat baik buruknya sesuatu; kadar; derajat atau taraf; mutu. Definisi

kualitas, menurut American Society for Quality Control (Kotler, 2008:129) adalah

keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang berpengaruh pada

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat.

Menurut Crosby (Suardi, 2003), kualitas berarti kesesuaian terhadap persyaratan.

Menurut W. Edwards Deming (Suardi, 2003), kualitas berarti pemecahan masalah

untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Menurut Joseph M. Juran

(Suardi, 2003), kualitas berarti kesesuaian dengan pengguna.

49
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Pengertian produk itu sendiri menurut H. Djaslim Saladin, SE. dalam

bukunya yang berjudul Unsur-unsur Inti Pemasaran dan Manajemen Pemasaran

(2003:45) : terbagi dalam beberapa pengertian, yaitu :

a. Dalam pengertian sempitnya, produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik

dan kimia yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk serupa dan

yang telah dikenal.

b. Dalam pengertian secara luas, produk adalah sekelompok sifat-sifat yang

berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang didalamnya

sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer,

dan pelayanan yang diberikan konsumen dan pengecer yang dapat

diterima konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan

atau kebutuhan konsumen.

c. Secara umumnya, produk itu diartikan secara ringkas sebagai segala

sesuatu yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan

manusia, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Kualitas produk menurut Kotler, adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.
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Tabel 4.1 Observasi Kualitas Produk siswa pada Awal Penelitian

X Kontrol Eksperimen Keterangan

F absolut F% F absolute F %

> 81,26 - - - - Sangat Tinggi

62,51 - 81,25 - - - - Tinggi

43,76 - 62,5 9 60% 10 66.66% Sedang

25 - 43,75 6 40% 5 33.33% Rendah

Total 15 100% 15 100%

Berdasarkan hasil observasi awal mengenai kualitas produk pada kedua

kelompok, terlihat bahwa siswa pada kelompok kontrol dan kelompok

eksperimen tingkat kualitas produk hampir sama. Pada kelompok kontrol 60%

kualitas produk siswa sedang dan 40% diantaranya tingkat kualitas produk

rendah. Sedangkan pada kelompok eksperimen 66.66% kualitas produk siswa

sedang dan 33.33% diantaranya tingkat kualitas produk rendah.

Setelah melakukan observasi mengenai kualita produk siswa  pada saat

awal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pretest dan postest pada

kedua kelompok dan dalam pemberian pretest dan postest, peneliti juga

melakukan observasi kompetensi produktif juga.

4.1.1.2 Data Kondisi Akhir

Dari hasil analisis deskripstif dapat dilihat  setelah diberikan perlakuan

atau treatment dari tiap kelompok yaitu kelompok eksperimen, kontrol

menunjukkan adanya perbedaan

4.1.1.2.1 Kualitas Produk siswa
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Berikut ini adalah hasil observasi mengenai kualitas produk siswa pada

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.

4.1.1.2.2 Kualitas Produk siswa Kelompok Kontrol

Tabel 4.2 Observasi Kualitas Produk siswa Kelompok Kontrol

X Pretest Postest Keterangan

F absolut F% F absolute F %

> 81,26 - - - - Sangat Tinggi

62,51 - 81,25 - - 7 46.66% Tinggi

43,76 - 62,5 9 60% 8 53.33% Sedang

25 - 43,75 6 40% - - Rendah

Total 15 100% 15 100%

Berdasarkan hasil analisis observasi mengenai kualitas produk siswa,

terlihat adanya perubahan kompetensi pada siswa. Hal ini dapat dilihat dari

presentase kualitas produk siswa kelompok kontrol pada hasil awal dan akhir

penelitian. Pada awal penelitian terlihat bahwa 60% siswa tingkat kualitas produk

sedang dan 40% siswa diantaranya tingkat kualitas produk rendah. Sedangkan

pada akhir penelitian 46.66% siswa tingkat kualita produk tinggi dan 53.33%

siswa tingkat kualitas produk sedang.

4.1.1.2.3 Kualitas Produk siswa Kelompok Eksperimen

Tabel 4.3 Observasi Kualitas Produk siswa Kelompok Eksperimen

X Pretest Postest Keterangan

F absolut F% F absolute F %

> 81,26 - - - - Sangat Tinggi

62,51 - 81,25 - - 12 80% Tinggi

43,76 - 62,5 10 66.66% 3 20% Sedang
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25 - 43,75 5 33.33% - - Rendah

Total 15 100% 15 100%

Berdasarkan hasil analisis observasi mengenai kompetensi siswa, terlihat

adanya perubahan kualitas produk siswa. Hal ini dapat dilihat pada presentase

kualitas produk siswa kelompok eksperimen pada hasil awal dan akhir penelitian.

Pada awal penelitian terlihat bahwa 66.66% siswa tingkat kualitas produk sedang

dan 33.33% diantaranya tingkat kualitas produk rendah. Sedangkan pada akhir

penelitian 80% siswa tingkat kualitas produk tinggi dan 20%  siswa tingkat

kualitas produk sedang. Berdasarkan analisis kualitas produk siswa tersebut

tampak bahwa ada perubahan kualitas produk yang signifikan pada kelompok

ekspeimen setelah mendapatkan perlakuan berupa penerapan pengayaan melalui

jargoone.tv terhadap peningkatan kompetensi produktif siswa.

4.1.2 Penilaian Peserta Didik

Hasil penelitian ini diperoleh dari kompetensi siswa dalam mengerjakan

sebuah produksi program acara. Dengan mengacu pada aspek penilaian

pengayaan pembelajaran dan penerapannya pada siswa Multimedia kelas XI SMK

N 11 Semarang.

Kompeten adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang

ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat

kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Produkif

adalah mata pelajaran yang khusus mempelajari tentang ilmu kejuruan atau

keahlian yang dipelajari. Multimedia adalah ilmu yang mempelajari pengolahan

data yang berupa teks, suara, gam bar, baik statismaupun dinamis. Multimedia juga
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dapat didefinisikan sebagai gabungan beberapa elemen, yakni elemen teks,

elemen graphic, elemen image, elemen audio, dan elemen visual atau video.

Sehingga yang dimaksud disini adalah kompetensi siswa dalam bidang

keahlian multimedia atau  lebih spesifik lagi, kemampuan siswa dalam bidang

keahlian multimedia broadcasting.

Hasil analisis angket yang diisi oleh siswa sebagai responden yaitu

sebanyak 30 siswa yang dipilih 15 responden yaitu siswa yang mengikuti program

pengayaan dengan jargoone.tv dan 15 responden yaitu siswa yang tidak mengikuti

program pengayaan dengan jargoone.tv.

4.2 Analisis Deskriptif Kompetensi Produktif Siswa

Tabel 4.4 Skor Angket Kompetensi Produktif Siswa Kelompok  Kontrol

NO skor %

1 Apakah dalam proses produksi harus sesuai standar

produksi?

15 100%

2 Adakah proses brainstorming dalam penentuan ide

dan gagasan?

9 60%

3 Adakah pembuatan naskah? 15 100%

4 Review naskah oleh ahli? 0 0%

5 Adakah proses pembuatan storyboard? 9 60%

6 Adakah deadline produksi? 15 100%

7 Adakah proses pembagian crew produksi? 15 100%

8 Pembagian crew sesuai dengan minat dan keahlian 10 66.66%
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masing-masing?

9 Jumlah crew memenuhi kebutuhan produksi? 15 100%

10 Proses pemilihan alat sesuai kebutuhan produksi 15 100%

11 Jumlah alat produksi memadai? 15 100%

12 Alat produksi sesuai standar broadcasting? 15 100%

13 Diadakan seleksi /casting pemilihan actor/pembawa

acara?

0 0%

14 Riset subjek pra produksi? 10 66.66%

15 Komunikasi antar crew tejaga dengan baik? 15 100%

16 Adanya pendampingan produksi ? 0 0%

17 Kinerja crew dilakukan dengan baik dan

professional?

15 100%

18 Adanya crew lighting saat produksi? 15 100%

19 Adanya crew audio saat produksi? 15 100%

20 Diadakan evaluasi setelah produksi? 0 0%

21 Adanya batas waktu editing? 15 100%

22 Adanya review hasil produksi? 0 0%

23 Perbaikan hasil review? 15 100%

24 Evaluasi hasil produksi? 0 0%

25 Upload ke website jargoone.tv dan packaging

produk

15 100%

Jumlah rata-rata 1753.3 70.13%
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3

Berdasarkan tabel di atas, kompetensi produktif siswa pada kelompok

kontrol yaitu 70.13%  atau dalam kriteria Cukup Baik.  Hal ini dapat dilihat dari

skor tertinggi dengan persentase 100% dan skor terendah 66.66%.

Tabel 4.5 Skor Angket Kompetensi Produktif Siswa Kelompok  Eksperimen

NO skor %

1 Apakah dalam proses produksi harus sesuai standar

produksi?

15 100%

2 Adakah proses brainstorming dalam penentuan ide

dan gagasan?

15 100%

3 Adakah pembuatan naskah? 15 100%

4 Review naskah oleh ahli? 15 100%

5 Adakah proses pembuatan storyboard? 9 60%

6 Adakah deadline produksi? 15 100%

7 Adakah proses pembagian crew produksi? 15 100%

8 Pembagian crew sesuai dengan minat dan keahlian

masing-masing?

15 100%

9 Jumlah crew memenuhi kebutuhan produksi? 15 100%

10 Proses pemilihan alat sesuai kebutuhan produksi 15 100%

11 Jumlah alat produksi memadai? 15 100%

12 Alat produksi sesuai standar broadcasting? 15 100%

13 Diadakan seleksi /casting pemilihan actor/pembawa 15 100%
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acara?

14 Riset subjek pra produksi? 115 100%

15 Komunikasi antar crew tejaga dengan baik? 9 60%

16 Adanya pendampingan produksi ? 15 100%

17 Kinerja crew dilakukan dengan baik dan

professional?

15 100%

18 Adanya crew lighting saat produksi? 15 100%

19 Adanya crew audio saat produksi? 15 100%

20 Diadakan evaluasi setelah produksi? 15 100%

21 Adanya batas waktu editing? 15 100%

22 Adanya review hasil produksi? 15 100%

23 Perbaikan hasil review? 15 100%

24 Evaluasi hasil produksi? 15 10%

25 Upload ke website jargoone.tv dan packaging

produk

15 100%

Jumlah rata-rata 2420 94.8%

Berdasarkan tabel di atas, kompetensi produktif siswa pada kelompok

kontrol yaitu 94.8% atau dalam kriteria Baik. Hal ini dapat dilihat dari skor

tertinggi dengan persentase 100% dan skor terendah 60%.
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4.3 KEEFEKTIFAN KEGIATAN PENGAYAAN

PEMBELAJARAN MULTIMEDIA MELALUI JARGOONE.TV

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI

PRODUKTIF SISWA DI  SMK N 11 SEMARANG

Pengujian keefektifan kegiatan pengayaan melaui jargoone.tv tersebut

menggunakan uji t satu sampel (uji pihak kiri). Hipotesis yang digunakan adalah

sebagai berikut.

Ho  : rata-rata kompetensi siswa antara siswa yang ikut dan siswa yang tidak

dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK N 11 Semarang

serendah rendahnya 75.

Ha : rata-rata kompetensi siswa antara siswa yang ikut dan siswa yang tidak

dalam kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv di SMK N 11 Semarang

lebih  rendah  dari  75

Ho ≥  75

Ha  <  75

4.4 Pembahasan

4.4.1 Perbandingan Kualitas Produk

Menurut Crosby (Suardi, 2003), kualitas berarti kesesuaian terhadap

persyaratan. Menurut W. Edwards Deming (Suardi, 2003), kualitas berarti

pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Menurut

Joseph M. Juran (Suardi, 2003), kualitas berarti kesesuaian dengan pengguna.
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Pengertian produk itu sendiri menurut H. Djaslim Saladin, SE. dalam

bukunya yang berjudul Unsur-unsur Inti Pemasaran dan Manajemen Pemasaran

(2003:45) : terbagi dalam beberapa pengertian, yaitu :

d. dalam pengertian sempitnya, produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik dan

kimia yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk serupa dan yang

telah dikenal.

e. Dalam pengertian secara luas, produk adalah sekelompok sifat-sifat yang

berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang didalamnya

sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer,

dan pelayanan yang diberikan konsumen dan pengecer yang dapat diterima

konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau

kebutuhan konsumen.

f. Secara umumnya, produk itu diartikan secara ringkas sebagai segala

sesuatu yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan

manusia, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Kualitas produk menurut Kotler adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Sebelum adanya perbedaan perlakuan pada kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan

pengamatan untuk mengetahui kualitas produksi siswa pada kelompok kontrol

dan eksperimen.
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Pada awal observasi didapat adanya kualitas produksi siswa yang hampir

sama pada kedua kelompok tersebut. Pada kelompok kontrol 60% siswa tingkat

kualitas produksinya sedang dan 40% siswa di kategorikan rendah. Sedangkan

pada kelompok eksperimen 66.66% siswa tingkat kualitas produksinya sedang

dan 33.33% siswa tingkat kualitas produksinya rendah.

Setelah mendapat perlakuan yang berbeda yaitu penerapan pengayaan

melalui jargoone.tv pada kelompok eksperimen dan pembelajaran biasa tanpa

pengayaan melalui jargoone.tv pada kelompok kontrol, tampak bahwa ada

peningkatan terhadap kualitas produksi siswa pada kedua kelompok tersebut. Pada

kelompok kontrol 46.66% siswa tingkat kualitas produksinya tinggi dan 53.33%

siswa tingkat kualitas produksinya sedang. Sedangkan pada kelompok eksperimen

80% siswa tingkat kualitas produksinya tinggi dan 20% siswa tingkat kualitas

produksinya sedang.

Berdasarkan hasil analisis observasi keaktifan siswa pada kelompok

eksperiman dan kelompok kontrol terlihat adanya perubahan keaktifan siswa pada

kedua kelompok tersebut, Sehingga hipotesis yang menyatakan ada perbedaan

kompetensi produktif siswa antara kelompok yang menerapkan pengayaan

melalui jargoone.tv terhadap peningkatan kompetensi produktif siswa diterima.

Berdasarkan hipotesis – hipotesis tersebut, maka sejalan dengan pemikiran

Bernadette Tynan(2005:46). Terbukti bahwa siswa yang mengikuti program

pengayaan memiliki tingkat kualitas produkyang lebih dibandingkan dengan

siswa yang tidak mengikuti program pengayaan.
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4.4.2 Perbandingan Kompetensi Produktif

Setelah mendapat perlakuan yang berbeda yaitu penerapan pembelajaran

dengan pengayaan melalui jargoone.tv pada kelompok eksperimen dan

pembelajaran tidak dengan pengayaan melalui jargoone.tv pada kelompok

kontrol. Dengan penilaian 76% ≤ skor ≤ 100% berada pada kriteria “Baik”,

rentang 51% ≤ skor ≤ 75% berada pada kriteria "Cukup Baik", rentang 26% ≤

skor ≤ 50% berada pada kriteria "Kurang Baik",rentang 0% ≤ skor ≤ 25% berada

pada kriteria " Tidak Baik".

Kompetensi produktif siswa pada kelompok kontrol yaitu 70.13%  atau

dalam kriteria Cukup Baik.  Hal ini dapat dilihat dari skor tertinggi dengan

persentase 100% dan skor terendah 66.66%. Kompetensi produktif siswa pada

kelompok kontrol yaitu 94.8%  atau dalam kriteria Baik.  Hal ini dapat dilihat dari

skor tertinggi dengan persentase 100% dan skor terendah 60%.

Berdasarkan hipotesis – hipotesis tersebut, maka sejalan dengan pemikiran

Bernadette Tynan(2005:46). terbukti bahwa siswa yang mengikuti program

pengayaan memiliki tingkat kompetensi produktif yang lebih dibandingkan

dengan siswa yang tidak mengikuti program pengayaan.

4.4.3 Pengamatan Pembelajaran Pada Eksperimen Penelitian

Pembelajaran pada kelompok eksperimen pembelajaran pengayaan

melalui jargoone.tv. Pembelajaran tersebut dimulai pada tanggal 6 Oktober 2013.

Materi yang dibahas adalah pembuatan feature maupun multimedia audio visual

lainnya.
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Pembelajaran pada kelompok kontrol pada umumnya sama dengan

pembelajaran pada kelompok eksperimen. Namun yang membedakan adalah pada

kelompok eksperimen diterapkan program pengayaan pembelajaran dengan

jargoone.tv. Pembelajaran pada kelompok kontrol berbasis pembelajaran sekolah

yaitu tugas sekolah, sedangkan pada kelompok eksperimen yang berada pada

program pengayaan dengan jargoone.tv dihadapkan langsung pada industri

kreatif.

Pada kelompok eksperimen, kegiatan yang dilakukan  meliputi tiga

tahapan, yang pertama adalah tahap Pra Produksi. Tahap ini adalah dimana siswa

melakukan riset,brainstorming program hingga pembuatan naskah program yang

akan diproduksi. Tahap kedua adalah tahap produksi, yang meliputi pemilihan

alat, pengambilan gambar dan suara serta penyiapan properti hingga editing.

Tahap yang terakhir adalah Pasca Produksi, dalam tahapan ini siswa melakukan

packaging serta dilakukan review program acara yang telah diproduksi agar layak

untuk diupload pada web jargoone.tv.

Berdasarkan dari hasil penelitian di keadaan akhir, diketahui bahwa terjadi

peningkatan kompetensi produktif siswa pada kelompok eksperimen yang cukup

baik, jadi dapat di simpulkan penerapan kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv

terhadap peningkatan kompetensi produktif siswa di SMK N 11 semarang bisa

dikatakan efektif.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, simpulan yang dapat

diambil dari penelitian ini yaitu

1. Sesuai dengan analisis deskriptif tentang kegiatan pengayaan melalui

jargoone.tv terhadap peningkatan kompetensi produktif siswa di SMK N

11 semarang, terjadi peningkatan kompetensi ke arah yang lebih baik antara

kelas yang menggunakan program pengayaan dengan jargoone.tv dengan

kelas tanpa pengayaan dengan jargoone.tv. Hal ini dapat dilihat dari

meningkatnya presentase kualitas produk siswa dari kategori sedang

menjadi tinggi.

2. Penerapan penggunaan pengayaan melalui jargoone.tv terbukti dapat

meningkatkan kompetensi produktif siswa dalam pembelajaran produktif

multimedia. Hal ini terlihat pada peningkatan kompetensi produktif siswa

dari kategori cukup menjadi sangat baik. Sehingga penerapan pengayaan

melalui jargoone.tv terhadap peningkatan kompetensi produktif siswa di

SMK N 11 semarang dapat dikatakan efektif.

5.2 Implikasi

Penerapan keefektifan kegiatan pengayaan melalui jargoone.tv terbukti

dapat meningkatkan kualitas produk siswa dan kompetensi produktif siswa pada

63
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pembelajaran Multimedia kelas XI SMK N 11 Semarang. Ini membuktikan bahwa

penerapan pengayaan melalui jargoone.tv terbukti Efektif dalam pembelajaran

dan dapat meningkatkan kompetensi siswa, oleh sebab itu maka perlu adanya

penerapan pengayaan melalui jargoone.tv pada pembelajaran Multimedia untuk

meningkatkan kualitas produksi siswa dan kompetensi produktif siswa.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan perlunya penerapan

pengayaan melalui jargoone.tv pada pembelajaran Multimedia kelas XI SMK,

karena penerapan pengayaan melalui jargoone.tv terbukti efektif dapat

meningkatkan kualitas produk siswa dan kompetensi produktif siswa.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1

KISI –KISI OBSERVASI DAN ANGKET

Variabel
Fokus

Penelitian

Sub
Variabel

No Soal Indikator

Kompetensi
Produktif

Kualitas
Produksi

1 1. kreatif dalam ide berikut
penuangan gagasan

2. visual (layuot desain, typografi,
warna,)

3. audio (suara, voice over,
backsound)

4. informatif
5. nilai edukasi
6. entertaint (hiburan)

Kompetensi
Siswa

1
6,21

2
3,4
5
14
15
13
9,17,18,19

10,11
22

23,24,25

1. mengikuti standar produksi
2. tepat waktu dalam menyelasikan

proses produksi
3. ide
4. naskah
5. storyboard
6. sinematografi
7. bekerjasama dalam team
8. pemilihan pemeran
9. pemilihan crew

- artistik
- wardrobe
- lighting
- audio
- kameraman
- make up
- director
- editor

10. pemilihan peralatan
11. mampu membuat produksi

program televisi
12. evaluasi hasil produksi
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Lampiran 2

KISI –KISI WAWANCARA

Variabel

Fokus

Penelitian

No Soal Indikator

Proses

pelaksanaan

kegiatan

pengayaan

1,4,5

2

3

6

10

8

7,9

1. Pembelajaran sebelum dan sesudah adanya

pengayaan

2. Tingkat keefektivan

3. Hambatan pelaksanaan

4. Standarisasi produk

5. Peran sekolah

6. Peran guru

7. Proses produksi
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Lampiran 3

LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PRODUK

Penjelasan penilaian tingkatan skor:
1. Tidak baik
2. Cukup baik
3. Baik
4. Sangat baik

Skor dipilih dengan memberikan tanda cek (V) pada jawaban yang dipilih
No Jenis Pengamatan Pilihan

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

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pemilihan topik produk film
Layout desain
Typografi
Penataan audio
Pemilihan suara latar
Setting lokasi
Kualitas suara voice over
Film yang disajikan mudah dicerna dan diterima
Ketepatan waktu dalam proses produksi
Tingkat kreatifitas ide
Narasi dalam naskah
Tata tulis naskah
Penggunaan storyboard
Tata cara pembuatan storybard
Pemilihan lokasi
Tata kamera
Komunikasi antara crew produksi dengan jargoone.tv
Komunikasi antara crew produksi dengan guru SMK N11
Semarang
Komunikasi didalam crew produksi
Pemilihan peran yang sesuai dengan penokohan
Kameraman
Tata cahaya
Tata Artistik
Audio
Wardrobe
Make up
Director
Editor
Packaging
Uploading
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Presentase = x 100%
Kriteria:

25% < presentase ≤ 43,75% adalah tidak baik

43,75% < persentase ≤ 62,5% adalah cukup baik

62,5%  < persentase ≤ 81,26% adalah baik

Pesentase > 81,2% adalah sangat baik
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Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

Informan
a. Nama Lengkap :
b. Jenis kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Pendidikan Terakhir :
e. Alamat :

Daftar Item Wawancara
1. Menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran sebelum adanya integrasi

dengan jargoone.tv?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Dari hal tersebut manakah yang lebih efektif, apakah sebelum atau sesudah
adanya program pengayaan?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Adakah hambatan yang dihadapi dengan adanya program pengayaan dengan
jargoone.tv, jika ada apa saja hambatan yang dihadapi?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. Adakah perubahan terhadap siswa yang mengikuti program pengayaan
dengan jargoone.tv, jika ada apa saja perubahannya?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Apa perbedaan antara siswa yang mengikuti program pengayaan dan tidak
mengikuti dalam segi kompetensi produktif?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

6. Sesuaikah hasil produk siswa yang mengikuti pengayaan dengan standarisasi
tayangan program tv online?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

7. Bagaimana pembagian jadwal sekolah dan pengayaan, apakah ada masalah?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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8. Bagaimana peran guru didalam kegiatan pengayaan dengan jargoone.tv?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

9. Bagaimana pembagian waktu dalam pembuatan sebuah program acara?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

10. Apa peran sekolah sebagai fasilitaor pendidikan terhadap program pengayaan
dengan jargoone.tv?
Jawaban………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Lampiran 5

ANGKET PENELITIAN KOMPETENSI PRODUKTIF SISWA

INSTRUMEN PENILAIAN PROGRAM PENGAYAAN

PETUNJUK PENGISIAN

1. Di isi oleh siswa Multimedia kelas XI SMK N 11  Semarang
2. Penilaian dilakukan berdasarkan prosedur dan standar penilaian yang sudah

ditetapkan sebelumnya

NAMA LEMBAGA SMK N 11 SEMARANG

Tanggal Penilaian

Penilai Siswa

Nama :

Kelas :

NO YA TIDAK

1 Apakah dalam proses produksi harus sesuai standar

produksi?

2 Adakah proses brainstorming dalam penentuan ide

dan gagasan?

3 Adakah pembuatan naskah?

4 Review naskah oleh jargoone.tv

5 Adakah proses pembuatan storyboard?

6 Adakah deadline produksi?

7 Adakah proses pembagian crew produksi?

8 Pembagian crew sesuai dengan minat dan keahlian

masing-masing?
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9 Jumlah crew memenuhi kebutuhan produksi?

10 Proses pemilihan alat sesuai kebutuhan produksi

11 Jumlah alat produksi memadai?

12 Alat produksi sesuai standar broadcasting?

13 Diadakan seleksi pemilihan actor/pembawa acara?

14 Riset subjek pra produksi?

15 Komunikasi antar crew tejaga dengan baik?

16 Adanya pendampingan produksi oleh jargoone.tv?

17 Kinerja crew dilakukan dengan baik dan professional?

18 Adanya crew lighting saat produksi?

19 Adanya crew audio saat produksi?

20 Diadakan evaluasi setelah produksi?

21 Adanya batas waktu editing?

22 Adanya review hasil produksi?

23 Perbaikan hasil review?

24 Evaluasi hasil produksi?

25 Upload ke website jargoone.tv dan packaging

produk

NO. PERTA

 Jika menjawab ya skor 1

 Jika menjawab tidak skor 0

P(s) = S/N x 100%

P(s) = persentase sub variabel

S = jumlah skor tiap sub variabel

N = jumlah skor maksimum

Respon

76% ≤ skor ≤ 100% Baik
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51% ≤ skor ≤ 75% Cukup Baik

26% ≤ skor ≤ 50% Kurang Baik

0% ≤ skor ≤ 25% Tidak Baik



77

Lampiran 6

LEMBAR HASIL OBSERVASI AWAL PENELITIAN KELOMPOK
EKSPERIMEN
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Lampiran 7

LEMBAR HASIL OBSERVASI AWAL PENELITIAN KELOMPOK
KONTROL
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Lampiran 8

LEMBAR HASIL OBSERVASI AKHIR PENELITIAN KELOMPOK
EKSPERIMEN
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Lampiran 9

LEMBAR HASIL OBSERVASI AKHIR PENELITIAN KELOMPOK
KONTROL
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Lampiran 10

HASIL ANGKET KOMPETENSI PRODUKTIF KELOMPOK
EKSPERIMEN
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Lampiran  11

HASIL ANGKET KOMPETENSI PRODUKTIF KELOMPOK KONTROL
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Lampiran 12

DAFTAR RESPONDEN

KELOMPOK EKSPERIMEN

NO NAMA KELAS
1 AHMAD ALIM FATHONI XI MM 1
2 ANNISA DEWI XI MM 1
3 LINTANG WIDOWATI XI MM 1
4 INTAN NUZULIA RAHMA XI MM 1
5 NATALIA DIAN SUSIANI XI MM 1
6 DITA NATALIA XI MM 2
7 NILAM URBACH HERLIYONO XI MM 2
8 DHEA CORNELIA ERVITA M XI MM 2
9 BINTARI WILDA NURSANI XI MM 3
10 MOCHAMMAD ADAM HUSEIN XI MM 3
11 IHSANUL AMAL XI MM 3
12 INDAH KURNIAWATI XI MM 3
13 RARA IBYANSYAH QIANFA XI MM 3
14 SELMA MAGHFIRA HARJANTI XI MM 3
15 NURMA YUNITA SARI XI MM 1

KELOMPOK KONTROL

NO NAMA KELAS
1 AFIF PUJI ZULIYANTO XI MM 1
2 ASHARI MUHAMMAD H XI MM 1
3 CYNTHIA NAFTALINA F XI MM 1
4 DINY ROSIANA S XI MM 1
5 DANAR SETYO ADJI XI MM 1
6 MUHAMAD HADI MASRURUN XI MM 1
7 ANITA  DEWI WIDYASWORO XI MM 2
8 BANGKIT NUGROHO XI MM 2
9 FITRI HANDAYANI XI MM 2
10 RAHMAT AGUNG YULIYANTO XI MM 2
11 SURYA EKO INDRAWAN XI MM 2
12 RIFWAN  ARDI PRASETYO XI MM 3
13 PUPUT YOFIKA SEPTANIA XI MM 3
14 OCKY MERDI SAPUTRA XI MM 3
15 ZAENAL ROMADHONA

PRIHANTO
XI MM 3
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Lampiran  13

NASKAH FEATURE JARGOONE.TV

NASKAH FEATURE

PROGRAM ACARA : LOEMPIA

JUDUL LIPUTAN : EPI 1 “Sensasi Kopi Tarik”
ALAMAT : Ungaran

WAKTU LIPUTAN : Senin, 14 Januari 2013

Narasumber :

1. Owner kopi tarik
2. Penikmat kopi

VOICE OPENING:

Malam yang dingin seperti ini tak lengkap rasanya jika
belum merasakan hangatnya kopi, di daerah Ungaran Jawa
Tengah terdapat sebuah warung kopiyang menyajikan
berbagai jenis minuman kopi, ikuti terus perjalanan
saya untuk menikmati sajian kopi.

 SHOOT HOST PERJALANAN DENGAN MOTOR CB
 SHOOT HOST MASUK WARUNG KOPI

1.WAWANCARA NARASUMBER :

A.Owner kopi tarik

Selamat malam om? //Kopi tariknya apa aja om
disini?//Kalo gitu saya pesen kopi tariknya om//

Tepat sekali pilihan saya, secangkir kopi tarik
langsung menghangatkan tubuh ini, ditambah singkong
goreng yang gurih. Sepertinya malam ini akan menjadi
malam yang panjang.

Kelincahan dan ketrampilan Om ketika membuat kopi juga
menjadi pemandangan sendiri. Keren banget.

 SHOOT PEMBUATAN KOPI
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 SHOOT HOST MINUM KOPI
 SHOOT NGOBROL DENGAN OWNER
 SHOOT AKTIVITAS DIWARUNG KOPI

B.PENIKMAT KOPI

Halo boleh gabung gak neh?//sering nongkrong disini
yaa??//biasa pesan apa disini?//kenapa alasannya?//

Tak asik memang jika ngopi hanya sendirian, makanya
saya gabung saja dengan teman-teman saya ini, mereka
adalah penikmat kopi tarik yang setiap malam nongkrong
disini hanya untuk menikati secangkir kopi.nikmat
bray...

 SHOOT NGOBROL DENGAN TEMAN2
 SHOOT NUANSA WARUNG
 SHOOT PEMBUAT KOPI

Malam sudah mulai larut, saat saya untuk pulang,
secangkir kopi dan ngobrol dengan teman-teman baru
sudah cukup untuk me-recharge semangat untuk
beraktifitas esok hari.(improve

Mas saya cabut dulu ya?//Om makasih ya om//

 SHOOT PAMITAN
 SHOOT MENAIKI SEPEDA MOTOR
 SHOOT PERJALANAN PULANG

VOICE OVER CLOSING:

Hemmm ... hari ini secangkir kopi tarik dapat menemani
malam yang dingin ini.hal yg paling istimewa adalah
ketika Menikmati hangatnya kopi tarik yang khas itu dan
melihat cara pembuatan kopi tarik yg unik itu. oiya
udah mulai malem nih saatnya untuk menuju pulau kapuk,
dan bersiap siap untuk hari esok beraktifitas.



88

Lampiran  14

DOKUMEN SCREENING KONSEP

Liputan Jargoone TV

No Informasi yang
disampaikan Gambar yang tampil Model

a B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Daerah Semarang

Host orang desa yang
suka ke pasar

Untuk memperjelas dari
makanan itu

Sudah jarang
peminatnya

Untuk memperlihatkan
host sampai di pasar

Memeperlihatkan host
membeli dan memilih
jajanan pasar

Memeperjelas dari
jajanan pasar

Melihat cara pembuatan
(pukis/serabi)

Memperlihatkan
pembuatannya yang
alami dan tanpa
tercampur pengawet

Untuk mengetahui info
tentang jajanan pasar
dan merupakan produk
Indonesia

Penutup

Establish tugu muda, Lawang sewu, greja
blenduk, pasar

Host menggunakan kebaya dan lokasi
yang asri

Establish jajanan pasar

1. Anak-anak yang sedang membeli
dan memakan jajanan di pinggir
jalan (cilok, batagor)

2. Wawancara anak SD/SMP
mengenai jajanan pasar

Lokasi kios penjual jajanan pasar

Lokasi kios penjual jajanan pasar serta
mecicipi jajanan pasar

Insert’an vidio/foto makanan pasar
beserta dubbingan

Vidio pembuatan pukis/serabi

1. wawancara pembuatannya
2. gambar bahan bahan
3. dokter ahli

Insert’an vidio info2 jajanan pasar dan asal
daerah
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Judul : Jajanan Pasar
Program : Loempia

Deskripsi Keunikan Tayangan
1. Apakah menjadi sesuatu yang terbaik (ya, karena jajanan pasar sudah jarang

peminatnya)
2. Apakah menjadi sesuatu yang paling berbeda (ya, karena pembuatannya masih alami

dan tidak ada bahan pengawet)
3. Apakah menjadi sesuatu yang paling pertama (tidak, masih banyak makanan lain. Kita

hanya ingin melestarikan)
4. Apakah menjadi sesuatu yang paling akhir (tidak, karena perkembangan zaman

sangat pesat)
5. Lainnya : Loempia ingin memberitahukan , bahwa jajanan pasar sudah jarang

peminatnya dan jajanan pasar produk Indonesia
a. Live shoot  b. Sumber lain (internet, scan majalah/Koran, radio, dll)

Rekomendasi : Acc / belum acc untuk produksi
Semarang, …,

…………………………… 2013
Produser Project Leader

M. Hamrowi
(……………………………………)

Jajanan yang di beli host di masukkan ke
bakul dan host pulang. Sebelum pulang,
host pamit undur diri
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Lampiran 15

ANALISIS LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PRODUK SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN PADA AWAL
PENELITIAN
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Lampiran  16

ANALISIS LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PRODUK SISWA KELOMPOK KONTROL PADA AWAL
PENELITIAN
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Lampiran 17

ANALISIS LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PRODUK SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN PADA AKHIR
PENELITIAN
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Lampiran 18

ANALISIS LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PRODUK SISWA KELOMPOK KONTROL PADA AKHIR
PENELITIAN
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Lampiran 19

ANALISIS PENILAIAN KOMPETENSI PRODUKTIF KELOMPOK EXPERIMEN
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Lampiran 20

ANALISIS PENILAIAN KOMPETENSI PRODUKTIF KELOMPOK KONTROL
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Lampiran  21

TAMPILAN WEB JARGOONE.TV

Halaman Awal

Program Acara

96
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Konten video Jargoone.tv

Crew Jargoone.tv
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Tampilan Feature Program Jargoone.tv
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Lampiran  22

TOTAL VIEWER JARGOONE.TV

Data diambil pada tanggal 25 Februari 2014

(http://www.alexa.com/siteinfo/jargoone.tv)
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Lampiran 23

DOKUMENTASI

Surat Keterangan Selesai Penelitian

(Shooting Komunitas VW Semarang)

(Suasana Kelas)

(Meeting Crew)
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(Proses Bimbingan Jargoone.tv)

(Shooting Komunitas Beat Box Semarang)

(Set Lokasi Shooting)
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Lampiran 24

Surat Keterangan Selesai Penelitian
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