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ABSTRAK 

 

Maghfiroh, Siti. 2014. Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI 

Multimedia  Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Division pada Mata Pelajaran Dasar Multimedia di SMK 

Perdana Semarang. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Dra. Istyarini, M.Pd. Dosen Pembimbing II Dr. Titi 

Prihatin, M.Pd. 

Kata kunci : Minat belajar, Hasil belajar, Model Pembelajaran STAD 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar siswa yang cenderung 

kurang memuaskan. Beberapa faktor yang berkaitan dengan rendahnya hasil 

belajar siswa yang paling utama adalah rendahnya minat siswa untuk mengikuti 

pelajaran dengan baik dan bersungguh-sungguh.  

Menurut Nur (2005), STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu 

presentasi kelas, kerja tim (kelompok), kuis, peningkatan individu dan 

penghargaan tim. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division (STAD) pembelajaran akan lebih menarik karena 

merupakan gabungan antara dua hal, belajar dengan kemampuan masing-masing 

individu dan belajar kelompok sehingga siswa dapat saling bertukar pengetahuan 

yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

mampu memberikan suasana yang menyenangkan di dalam kelas sehingga siswa 

tidak merasa tegang dan bisa menerima materi pelajaran dengan lebih baik 

sehingga minat siswa dalam belajar lebih meningkat. Sedangkan peningkatan 

hasil belajar diperoleh rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 74,05 

dengan ketuntasan klasikal adalah 64,70%. Pada siklus II rata-rata nilai hasil 

belajar siswa meningkat menjadi 81,61 dengan ketuntasan klasikal mencapai 

85,2%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi 

peningkatan minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar multimedia. 

Saran dari hasil penelitian ini yaitu guru mata pelajaran dasar multimedia 

perlu menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) dalam proses pembelajaran karena membawa pengaruh 

yang positif dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, serta guru 

hendaknya dapat mengolah kemampuannya untuk membuat media pembelajaran 

yang lebih efektif dan efisien yang dapat mendukung proses belajar mengajar 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan 

minat dan hasil belajar peserta didik. 
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ABSTRACT 

 

Maghfiroh, Siti. 2014. “Improving interest and Students’ outcomes Learning 

Class XI Multimedia by Applying Cooperative Learning Model Type of 

Student Teams Achievement Division on Subject Basic Multimedia in 

Perdana Vocational High Scool Semarang. Department of Curriculum and 

Technology. Education Faculty. Semarang State University. Supervisor I 

Dra. Istyarini, M.Pd. and Supervisor II Dr. Titi Prihatin, M.Pd. 

Keywords: Interested Learning, Learning outcomes, STAD Learning Model 

This research was motivated by student learning outcomes tend to be less 

satisfactory. Several factors are associated with lower student learning outcomes 

is the ultimate low interest of students to follow the lessons well and earnestly. 

Nur (2005), STAD consists of five major components, namely the class 

presentation, teamwork (group), quizzes, individual improvement and team 

awards. Through cooperative learning model Student Teams Achievement 

Division (STAD) learning will be more interesting because it is a combination of 

two things, learn the capabilities of each individual and group learning so that 

students can exchange knowledge to resolve the problem. 

The results obtained that by the STAD cooperative learning model is able 

to provide a pleasant atmosphere in the classroom so that students do not feel 

tense and can receive course material better so that students' interest in learning 

more increased. While the increase in learning outcomes obtained the average 

value of student learning outcomes in the first cycle of 74,05 with classical 

completeness is 64,70%. In the second cycle the average value of the learning 

outcomes of students increased to 81.61 with classical completeness reached 

85,2%. Based on the analysis of observations about the students' interest in 

learning, reflecting the change in interest in learning. This can be seen in the 

percentage interest in learning in the high category is the percentage of 79,823 % .  

Based on the results, it can be concluded that an increase in interest and 

student learning outcomes in basic subjects multimedia . Advice from the results 

of this study are basic multimedia subject teachers need to implement cooperative 

learning model STAD ( Student Team Achievement Division ) in the learning 

process because it brings a positive effect in increasing interest and learning 

outcomes of students , and teachers should be able to cultivate his ability to make 

learning media more effective and efficient to support the teaching and learning 

process so as to improve the quality of learning that can increase interest and 

learning outcomes of students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi pengembangan 

sumber daya manusia. Untuk memperbaiki kualitas pendidikan pemerintah telah 

melakukan berbagai kebijakan salah satunya adalah dengan adanya 

penyempurnaan kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Selain itu pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

berkembang, dari yang semula tidak mengetahui jadi mengetahui akan suatu 

bidang keilmuan tertentu sehingga dapat menjadikan manusia dalam hal ini siswa 

memiliki kualitas yang lebih baik. 

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 

pasal 3, mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. 

Ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap didapat oleh siswa apabila 

melakukan aktivitas belajar yang tidak hanya dilakukan di lembaga formal tapi 

aktivitas belajar juga bisa dilakukan dilembaga non formal. Menurut Slameto 

(2010:2), “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
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memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Menurut 

Slavin (Anni 2009:82) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu 

yang disebabkan oleh pengalaman. 

 Pendidikan di sekolah merupakan salah satu pendidikan formal yang dapat 

dilakukan oleh siswa. Sekolah sebagai intitusi pendidikan dan miniatur 

masyarakat perlu mengembangkan pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan era globalisasi. Peran sekolah melalui proses belajar mengajar yang 

bersifat kognitif, afektif dan psikomotorik dapat mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) adalah salah satu lembaga 

pendidikan formal dengan tujuan mencetak lulusan yang kompeten dan siap 

bekerja serta membekali siswa untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan program kejuruannya. Siswa nantinya harus mampu menghadapi 

dinamika sosial, mandiri, berkualitas, kreatif, dan memiliki kemampuan serta 

daya saing yang tinggi, oleh sebab itu SMK harus mampu melakukan 

pembaharuan secara rutin. 

Menurut Isjoni (2012:13), “ada tiga komponen yang perlu disoroti dalam 

pembaharuan pendidikan, yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas 

pembelajaran dan efektifitas model pembelajaran”. Penerapan strategi atau model 

pembelajaran yang efektif di kelas akan lebih memberdayakan potensi siswa. 

SMK bertugas membekali siswa dengan kompetensi–kompetensi yang sesuai 

dengan kebutuhan kehalian di dunia kerja masyarakat dengan memegang teguh 

peran SMK yang bertujuan menghasilkan lulusan yang siap kerja. 
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SMK Perdana Semarang merupakan sekolah menengah yang memiliki dua 

bidang keahlian yaitu Akuntansi dan Multimedia.  Salah satu bidang keahlian 

yang diajarkan adalah multimedia yang mengajarkan tentang teknik pengambilan 

gambar. 

Dalam aktivitas pembelajaran di lembaga formal setiap siswa berusaha 

untuk mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan harapan karena dengan 

adanya hasil belajar, guru dapat mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan 

telah mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan dari awal, dengan adanya hasil belajar siswa pula guru dapat 

mengetahui kekurangan yang dialami dalam proses pembelajaran, sehingga guru 

bisa lebih memperbaiki apa yang kurang saat pembelajaran. 

Hasil belajar siswa sangat penting dalam setiap pembelajaran maka setiap 

guru harus berusaha untuk meningkatkannya. Indikasi yang mudah ditemukan 

pada mata pelajaran dasar multimedia adalah hasil belajar siswa yang cenderung 

kurang memuaskan. Terutama pada perolehan nilai hasil belajar.  

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan rendahnya hasil belajar, yang 

paling utama adalah rendahnya minat siswa untuk mengikuti pelajaran dengan 

baik dan bersungguh-sungguh. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti yaitu wawancara 

langsung dengan guru mata pelajaran dasar multimedia dan siswa di SMK 

Perdana  diperoleh data bahwa minat belajar siswa kurang maksimal dalam 

kegiatan belajar mengajar, hal tersebut dilihat dari keterlibatan, keaktifan dan 

konsentrasi siswa yang kurang maksimal dalam proses pembelajaran. Pada 
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pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru sudah menggunakan beberapa metode 

pembelajaran seperti diskusi kelas, konvensional, dan penggunaan media internet 

untuk membantu pemahaman siswa, akan tetapi hasil belajar siswa masih kurang 

maksimal, selain itu terdapat pula kekurangan yaitu kurangnya interaksi antara 

siswa dan guru, sehingga keberhasilan pembelajaran belum tercapai secara 

maksimal. 

Teknik Pengambilan gambar merupakan materi pada mata pelajaran dasar 

multimedia di SMK Perdana Semarang yang dipelajari siswa kelas XI (sebelas) 

khususnya program kejuruan Multimedia. KKM yang di tetapkan adalah sebesar 

75. Namun berdasarkan nilai ulangan harian I menunjukkan nilai masih rendah 

dan berada di bawah KKM yang di tetapkan. Adapun rincianya adalah sebagai 

berikut 

Tabel 1.1 Daftar Ketuntasan Belajar Siswa Kelas XI MRA 

Kelas 

Jumlah 

Siswa 

Belum Tuntas Tuntas 

<75 % ≥ 75 % 

XI MRA 34 20 58,82 14 41,17 

Sumber : Dokumen Nilai Siswa XI MRA 

Dari kenyataan yang ada tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang telah 

mencapai ketuntasan belajar adalah 41,17% sedangkan yang belum tuntas 

mencapai 58,82%. Dengan data diatas menunjukkan bahwa ketuntasan siswa 

belum mencapai kriteria atau standar ketuntasan sebesar 75%, sehingga perlu 

ditingkatkan agar kriteria ketuntasan minimal (KKM) dapat tercapai. Dari 
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kenyataan yang ada tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas pembelajaran perlu 

ditingkatkan, utamanya dalam upaya meningkatkan hasil dan minat belajar siswa. 

Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien 

diperlukan metode pembelajaran yang baru, salah satunya dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division).  

Student Teams Achievement Division (STAD) sebagai salah satu model 

pembelajaran kooperatif umum yang cocok untuk diterapkan hampir diseluruh 

mata pelajaran dan tingkat kelas. Model pembelajaran STAD terdiri dari lima 

komponen utama yaitu presentasi kelas, kerja tim, kuis, nilai peningkatan 

individu dan penghargaan kelompok. Melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division (STAD) pembelajaran akan lebih menarik 

karena merupakan gabungan antara dua hal, belajar dengan kemampuan masing-

masing individu dan belajar kelompok sehingga siswa dapat saling bertukar 

pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, siswa juga 

mempunyai mempunyai peluang yang cukup untuk mengoptimalkan 

kemampuannya dalam menyerap informasi ilmiah yang dicari dan dapat 

memotivasi siswa dalam berperan aktif dalam pembelajaran dikelas sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar penyampaian informasi lebih menarik, 

dibutuhkan suatu media pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar 

siswa dalam hal ini menggunakan media power point karena dengan media power 

point ini dirasa lebih simpel dan menarik untuk siswa SMK. 



6 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah  

1.2.1 Apakah ada peningkatan  minat belajar siswa kelas XI Multimedia 

melalui model pembelajaran student teams achievement division pada 

mata pelajaran dasar multimedia di SMK perdana semarang? 

1.2.2 Apakah ada peningkatan  hasil belajar siswa kelas XI Multimedia 

melalui model pembelajaran student teams achievement division pada 

mata pelajaran dasar multimedia di SMK perdana semarang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka  dapat diketahui tujuan 

penelitian adalah 

1.2.3 Untuk mengetahui peningkatan  minat belajar siswa kelas XI 

Multimedia melalui model pembelajaran student teams achievement 

division pada mata pelajaran dasar multimedia di SMK perdana 

semarang. 

1.2.4 Untuk mengetahui peningkatan  hasil belajar siswa kelas XI 

Multimedia melalui model pembelajaran student teams achievement 

division pada mata pelajaran dasar multimedia di SMK perdana 

semarang 
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1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat,yaitu sebagai 

berikut. 

1.4.1 Manfaat  Teoritis 

Manfaat secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

untuk menambah khasanah teoritik dibidang ilmu pendidikan 

khususnya dalam teknologi pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan adanya model pembelajaran ini diharapkan dapat 

meningkatkan sifat toleransi, kerjasama, kepemimpinan serta 

komunikasi yang kuat diantara sesama teman dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru sehingga dengan adanya 

kerjasama ini akan lebih memudahkan bagi siswa dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

b. Bagi Guru 

Dengan adanya model pembelajaran Cooperative Learning dengan 

media power point ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

menghadapi masalah belajar mengajar di sekolah. 
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c. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan salah satu alternatif metode dalam proses 

pembelajaran disekolah, agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Media Pembelajaran dalam Teknologi Pendidikan 

 Ada beberapa pendapat yang mengemuka tentang pengertian teknologi 

pendidikan. Istilah yang digunakan dalam bahasa inggris adalah instructional 

technology, atau educational technology. Salah satunya, pendapat yang 

dikemukakan oleh Commission on Instructional Technology yang menyatakan 

bahwa “instructional technology means the media born of the communication 

revolution which can be used for instructional purpose alongside the teacher, the 

book, and the blackboard”. Jadi yang diutamakan ialah media komunikasi yang 

berkembang secara pesat sekali yang dimanfaatkan dalam pendidikan. Pada 

hakikatnya teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan 

kritis tentang pendidikan. Teknologi pendidikan memandang soal mengajar dan 

belajar sebagai masalah atau problem yang harus dihadapi secara rasional dan 

ilmiah (Nasution, 1978:8). 

  Kawasan teknologi pendidikan menurut definisi tahun 1994 mencakup lima 

kawasan yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. 

Media pembelajaran masuk dalam kawasan pengembangan. Semua bentuk sarana 

pendidikan disyaratkan mampu membantu peserta didik memahami bahan ajar 

yang diberikan tenaga pendidik kepadanya, disamping harus pula mampu 

membangkitkan minat belajar pada peserta didik tersebut. Sarana pendidikan 

sebagai media pendidikan harus mampu membangkitkan rangsangan indera 

penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan serta penciuman. Untuk tujuan 

9 
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tersebut maka seorang pendidik perlu memiliki sebuah media pembelajaran yang 

memadai, agar bahan ajar dapat diserap peserta didik dengan sebaik-baiknya. 

2.1.1 Pengertian Teknologi Pendidikan 

Teknologi pendidikan menurut (Associciation for Educational 

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

etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja 

melalui penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya 

teknologi. 

Teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan dengan 

usaha memudahkan proses belajar dengan ciri khas diantarannya (1) memberikan 

perhatian khusus dan pelayanan pada kebutuhan yang unik dari masing-masing 

sasaran didik; (2) menggunakan aneka ragam dan sebanyak mungkin sumber 

belajar; dan (3) menetapkan pendekatan sistem. 

Teknologi Pendidikan merupakan suatu bidang kajian khusus (spesialisasi) 

ilmu pendidikan dengan objek formal “belajar” pada manusia secara pribadi atau 

yang tergabung dalam suatu organisasi. Bidang kajian ini pada mulanya digarap 

dengan mensintesiskan berbagai teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu ke 

dalam suatu usaha terpadu, atau disebut dengan pendekatan isomeristik, yaitu 

penggabungan berbagai sumber yang berkaitan dalam satu kesatuan yang lebih 

bermakna. Perkembangan bidang kajian ini selanjutnya mensyaratkan pendekatan 

tambahan, yaitu sistematik dan sistemik. Sistematik artinya dilakukan secara 

runtut (teratur dengan langkah tertentu), sedangkan sistemik artinya menyeluruh 

atau disebut pula holistik atau komprehensif (Miarso, 2009:199). 



11 
 

 
 

Berdasarkan definisi teknologi pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu kajian yang membantu jalannya 

pembelajaran, mengingat bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu proses 

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

organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, mengevaluasi 

dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar 

manusia. 

2.1.2 Kawasan Teknologi Pendidikan (AECT 1994) 

Definisi tahun 1994 dirumuskan dengan berlandaskan lima bidang garapan. 

Kawasan tersebut yaitu kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan 

pemanfaatan, kawasan pengelolaan, serta kawasan penilaian. Kelima kawasan 

Teknologi Pendidikan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, saling 

melengkapi, dan bersifat sinergistik (Seels dan Richey, 1994:25). 

Kawasan desain merupakan proses menspesifikasikan kondisi belajar. 

Kawasan 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. Jadi desain 

pembelajaran merupakan sebuah proses merancang, menganalisis segala 

kebutuhan pembelajaran meliputi  desain sistem pembelajaran, strategi 
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pembelajaran, desain pesan dan karakteristik pebelajar sehingga tercipta proses 

pembelajaran yang sistematik dan berkualitas. 

Kawasan pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain 

kedalam bentuk fisiknya. Kawasan pengembangan diorganisasikan dalam empat 

kategori yaitu teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berdasarkan 

komputer dan teknologi terpadu. Kawasan pengembangan ini berakar pada 

produksi media (Warsita, 2008:26). Bentuk fisik ini berupa sebuah media 

penunjang pembelajaran, baik media cetak, audio visual, dll. Kawasan 

pengembangan mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam 

pembelajaran. Dalam kawasan ini terdapat keterkaitan yang kompleks antara 

teknologi dan teori yang mendorong baik desain pesan maupun strategi 

pembelajaran.  

Kawasan pemanfaatan atau pemakaian merupakan tindakan untuk 

menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Kawasan ini bertanggung jawab 

untuk mencocokkan pembelajar dengan materi dan kegiatan spesifik, 

mempersiapkan pembelajar untuk berinteraksi dengan materi dan kegiatan yang 

dipilih, memberikan bimbingan selama keterlibatan tersebut, memberikan 

penilaian hasil dan memadukan pemakaian ini ke dalam keberlanjutan prosedur 

organisasi. Dalam kawasan pemakaian terdapat empat kategori yaitu pemakaian 

media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi dan kebajikan dan 

aturan. 

Kawasan pengelolaan melibatkan pengontrolan teknologi pembelajaran 

melalui perencanaan, organisasi, koordinasi dan supervisi. Terdapat empat 
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kategori kawasan yaitu pengelolaan  proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan 

sistem penyampaian dan yang terakhir adalah pengelolaan informasi (Sells dan 

Richey, 1994:54). Manajemen proyek melibatkan perencanaan, monitoring, 

pengontrolan desain pembelajaran dan proyek pengembangan. Manajemen 

sumber melibatkan perencanaan, monitoring dan  pengontrolan sistem dukungan 

sumber daya dan layanannya. Manajemen sistem penyebaran memfokuskan pada 

isi produk, seperti persyaratan perangkat keras atau perangkat lunak dan 

dukungan teknis kepada pemakai dan operator seperti petunjuk untuk desainer 

dan instruktur. Manajemen informasi melibatkan perencanaan, monitoring, 

pengontrolan, penyimpanan, transfer dan proses informasi untuk belajar. 

Kawasan penilaian adalah proses penentuan kesesuaian pebelajar dan belajar. 

Penilaian dimulai dengan analisis masalah. Analisis masalah merupakan langkah 

awal yang penting dalam pengembangan dan evaluasi pembelajaran. Dalam 

kawasan penilaian terdapat empat kategori yaitu analisis masalah, pengukuran 

beracuan kriteria, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 

Hubungan antar kawasan tidak linier tetapi saling melengkapi, terbukti 

dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. 

Hubungan antar kawasan juga bersifat sinergetik. 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 analisi masalah dan pengukuran dari kawasan 
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penilaian. Sifat saling melengkapi dari hubungan antar kawasan dalam bidang 

dapat dilihat dalam gambar berikut: (Seels dan Richey, 1994:27) 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Hubungan antar kawasan dalam bidang teknologi pendidikan 

(Seels dan Richey,1994:29) 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa setiap kawasan 

memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian 

maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Sebagai contoh, teori 

yang digunakan bersama ialah teori mengenai umpan balik yang dalam beberapa 

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

pembelajaran maupun dalam design pesan. Putaran umpan balik digunakan dalam 

sistem pengelolaan, dan penilaian juga memberikan umpan balik (Sells, 1994:28). 

Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu yang 

melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis 
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masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola 

pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. 

Dari uraian di atas, menurut definisi teknologi pendidikan 1994 maka 

penelitian ini termasuk dalam kawasan desain, yaitu dengan peningkatan minat 

dan hasil belajar siswa kelas XI Multimedia melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division pada mata pelajaran dasar 

multimedia di SMK perdana semarang. 

2.2   Pembelajaran 

2.2.1   Pengertian pembelajaran 

Pandangan seseorang tentang belajar akan mempengaruhi tindakannya 

didalam belajar. Menurut Anni (2009:82) “belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang.” 

Menurut Briggs (Anni 2009:193) “pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta 

didik itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan 

lingkungan”. Sedangkan menurut Cagne (Anni 2009:192) “pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar”. 
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2.3 Model Pembelajaran 

2.3.1   Pengertian Model Pembelajaran 

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran atau prinsip pembelajaran. Istilah model pembelajaran 

mempunyai makna yang lebih luas dari pada strategi, metode atau prosedur. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran tutorialan dalam tutorial dan untuk menetukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, 

kurikulum, dan lain-lain,  Joyce (1992:4) (dalam buku trianto, 2007:5).  

 Menurut Soekamto dkk (dalam Nurulwati, 2000:10) model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik 

dalam mengkoordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, 

yang berfungsi sebagai pedoman guru dalam merancang dan melaksanakan 

kegiatan belajar dan mengelola kelas. 

Menurut Arends (Abbas, 2000:10), model pembelajaran terdiri dari model 

pembelajaran langsung (Direct Learning), model pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning), model pembelajaran diskusi (Discussion), 
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model pembelajaran strategi (Learning Strategi) dan model pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning). 

1. Pembelajaran Langsung (Direct Learning) 

Adalah pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa tentang pengetahuan deklarasi dan pengetahuan prosedural, yang 

disusun dengan baik dan diajarkan secara bertahap (step by step). 

Pengetahuan deklarasi adalah pengetahuan untuk mengetahui tentang 

sesuatu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang 

bagaimana melakukan sesuatu. 

2. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Adalah pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga 

siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuhkan keterampilan 

yang lebih tinggi dan inquiri, memandirikan siswa, dan dapat 

meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Masalah autentik diartikan sebagai 

masalah kehidupan nyata yang ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Diskusi (Discussion) 

Arends (Abbas, 2000:11), menyatakan bahwa diskusi adalah suatu model 

pembelajaran yang memungkinkan berlangsungnya dialog antar guru dan 

siswa, serta antar siswa dengan siswa. 
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4. Strategi (Learning Strategi) 

Menurut Weinstain dan Meger (Abbas, 2000:11), bahwa program yang 

baik meliputi mengajarkan siswa bagaimana belajar, bagaimana 

mengingat, bagaimana berpikir dan bagaimana memotivasi diri sendiri. 

5. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Kauchak dan Eggen 1996 (dalam Abbas 2000:11), mendefinisikan belajar 

kooperatif sebagai bagian dari strategi mengajar yang digunakan siswa 

untuk membantu satu dengan yang lain dalam mempelajari sesuatu. 

2.3.2  Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

      Slavin (Isjoni 2012:22) mengemukakan juga “cooperative learning” 

adalah suatu model pembelajaran yang mana sistem belajar dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat 

merangsang siswa lebih semangat dalam belajar”. 

     Suprijono (2009:54) “pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih 

luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih 

dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”.  

     Model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Model pembelajaran kooperatif 

mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

     Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif, siswa didorong untuk saling membantu, saling mendiskusikan dan 
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saling berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat 

itu. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik 

siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari 

temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. 

    Menurut Slavin (Isjoni 2012:33) tiga konsep sentral yang menjadi 

karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu penghargaan bagi tim, 

tanggungjawab individu, dan kesempatan sukses yang sama. 

a) Penghargaan bagi tim 

Penghargaan tim diperoleh jika kelompok berhasil melamapaui kriteria 

yang telah diterapkan. Keberhasilan kelompok didasarkan pada 

penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan 

hubungan antar personal yang saling mendukung, saling membantu dan 

saling peduli. 

b) Tanggung jawab individu 

Kesuksesan tim tergantung pada pembelajaran individu dari semua 

anggota tim. Tanggung jawab difokuskan pada kegiatan anggota tim yang 

saling membantu dalam belajar dan memastikan bahwa tiap orang dalam 

tim siap untuk mengerjakan kuis untuk mengerjakan kuis atau bentuk 

penilaian lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman satu timnya. 

c) Kesempatan sukses yang sama 

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode skoring yang mencakup 

nilai perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh 

siswa dari yang terdahulu. Dengan ini setiap siswa baik yang berprestasi 
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tinggi, sedang atau rendah akan memperoleh kesempatan untuk berhasil 

dan melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. 

  Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi 

dimana keberhasilan individu dipengaruhi atau ditentukan oleh 

keberhasilan kelompoknya (Slavin, 2008:34). 

  Terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran, satu diantaranya adalah model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD). 

2.3.2.1   Student Teams Achievement Division (STAD) 

  Pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 

(STAD) dikembangkan oleh Slavin, dkk (1985). Terdapat beberapa model 

pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran, satu diantaranya adalah pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) yang merupakan pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana. 

  STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu presentasi kelas, 

kerja tim (kelompok), kuis, peningkatan individu dan penghargaan tim. 

a. Presentasi Kelas 

 Guru menyajikan informasi akademik (pelajaran) baru kepada siswa 

dengan menggunakan pengajaran langsung atau ceramah-diskusi. 

Materi pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga bisa 

dilakukan pembelajaran secara kelompok. Sebelum menyajikan 
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materi pelajaran dibuat lembar kegiatan yang akan dilaksanakan atau 

dipelajari siswa dalam kelompok. 

b. Kerja Tim (Kelompok) 

Didalam kelas siswa dipecah menjadi beberapa kelompok belajar 

dengan anggota 4-5 anak. Setiap anak diusahakan heterogen, terdiri 

dari laki-laki dan perempuan serta memiliki kemampuan yang 

tinggi, sedang dan rendah. Anggota kelompok menggunakan 

kegiatan-kegiatan yang ada dalam perangkat pembelajaran (LKS) 

untuk menuntaskan materi pelajaran dan kemudian saling 

membantu sama lain untuk memahami bahan pelajaran melalui 

diskusi. 

c. Kuis 

Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung seitar 1-2 jam 

pelajaran, maka dilakukan tes tertulis oleh individu. Selama tes 

berlangsung setiap siswa tidak diperbolehkan bekerja sama 

walaupun dengan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, setiap 

siswa bertanggung jawab untuk memahami seluruh materi pelajaran. 

Hasil tes tertulis siswa kemudian dinilai oleh guru. 

d. Nilai Peningkatan Individu 

Penilaian kelompok berdasarkan skor peningkatan individu, 

sedangkan skor peningkatan tidak didasarkan pada skor mutlak 

siswa, tetapi berdasarkan pada seberapa jauh skor itu melampaui 

rata-rata skor sebelumnya. Setiap siswa dapat memberikan 
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kontribusi poin maksimum pada kelompoknya dalam sistem skor 

kelompok. Siswa memperoleh skor untuk kelompoknya didasarkan 

pada skor kuis mereka melampaui skor dasar mereka. Nilai yang 

didapat setiap siswa dari hasil tes selanjutnya dicatat guru untuk 

dibandingkan dengan nilai rata-rata tes sebelumnya, nilai yang 

diperoleh mungkin mengalami peningkatan atau penurunan. 

e. Penghargaan Kelompok 

Nilai rata-rata perkembangan kelompok digunakan untuk 

menentukan penghargaan kelompok tersebut. Menurut Nur (2005), 

ada tiga tingkat penghargaan yang diberikan berdasarkan nilai rata-

rata, yaitu 

Tabel 2.1 Tingkat penghargaan berdasarkan nilai rata-rata 

Kriteria Nilai Rata-rata 

Perkembangan 

Penghargaan 

15 

20 

25 

TIM BAIK 

TIM HEBAT 

TIM SUPER 

Sumber : Nur (2005:36) 

2.3.2.2    Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran STAD 

 Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, begitu juga dengan Cooperative Learning. Menurut Slavin 

dalam Hartati (1997:21), cooperative learning tipe STAD mempunyai 

kelebihan dan kekurangan sebagai berikut 

 Kelebihan 
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1) Dapat mengembangkan prestasi siswa, baik hasil tes yang dibuat 

guru maupun tes baku. 

2) Rasa percaya diri siswa meningkat, siswa merasa lebih terkontrol 

untuk keberhasilan akademisnya. 

3) Strategi kooperatif memberikan perkembangan yang berkesan pada 

hubungan interpersonal diantara anggota kelompok yang berbeda 

etnis. 

 

 Keuntungan jangka panjang yang dapat dipetik dari pembelajaran 

kooperatif menurut Nurhadi (2004:115-116) adalah sebagai berikut 

a. Meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 

b. Memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, 

keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. 

c. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian. 

d. Memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. 

e. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan egois. 

 

 Sedangkan menurut Slavin dalam Hartati (1997:21) Cooperative 

learning tipe STAD mempunyai kekurangan sebagai berikut 

a. Apabila guru terlena tidak mengingatkan siswa agar selalu 

menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam 

kelompok maka dinamika kelompok akan tampak macet. 

b. Apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan, yaitu kurang dari 

empat, misalnya tiga, maka seorang anggota akan cenderung 

menarik diri dan kurang aktif saat berdiskusi dan apabila kelompok 

lebih dari lima maka kemungkinan ada yang tidak mendapatkan 

tugas sehingga hanya membonceng dalam penyelesaian tugas. 

c. Apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang 

timbul secara konstruktif, maka kerja kelompok akan kurang efektif. 

 

Solusi kekurangan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

a. Guru selalu memperhatikan setiap kelompok agar tidak terjadi 

kendala yang dapat menggangu aktivitas dalam kelompok. 

b. Guru membagi kelompok dengan setiap kelompok minimal 4 

anggota jika lebih maka kelompok tersebut berjumlah 5 anggota. 
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c. Guru menginformasikan kepada setiap kelompok jika ada 

kendala maka harus memberitahukan guru agar pembelajaran 

berjalan sesuai tujuan. 

 Kesimpulan yang dapat diambil bahwa untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, sebaiknya dalam satu anggota kelompok 

ditugaskan untuk membaca bagian yang berlainan, sehingga mereka 

dapat berkumpul dan bertukar informasi. Selanjutnya, pengajar 

mengevaluasi mereka mengenai seluruh bagian materi. Dengan cara 

inilah maka setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugasnya agar berhasil mencapai tujuan dengan baik. 

 

2.4 Minat Belajar 

2.4.1  Pengertian Minat 

Secara bahasa minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu. Sedangkan definisi minat menurut para ahli diantaranya menurut 

Hilgard dalam Slameto (2010:57) merumuskan minat adalah “Interest is 

persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content”. 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk tetap memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan 

secara terus menerus dan disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan 

perhatian yang bersifat sementara dan belum tentu diikuti dengan perasaan 



25 
 

 
 

senang, minat selalu diikuti dengan rasa senang dan dari situlah diperoleh suatu 

kepuasan. 

Minat dapat pula didefinisikan sebagai suatu rasa suka dan rasa tertarik 

terhadap suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu diluar sana. 

2.4.2  Macam-Macam Minat 

Suhartini (Siti, 2001:15) mengategorikan minat menjadi 3 yaitu 

1) Minat Personal, yaitu minat yang permanen dan stabil yang mengarah 

pada minat khusus mata pelajaran tertentu. Yaitu suatu bentuk rasa senang 

atau tidak senang, tertarik atau tidak tertarik, terhadap mata pelajaran 

tertentu 

2) Minat situasional, yaitu minat yang tidak permanen dan relitif berganti-

ganti, tergantung rangsangan eksternal. Misalnya saja cara mengajar guru, 

bila bisa merangsang minat siswa dan terus bertahan pada diri siswa maka 

minat ini bisa menjadi minat personal. Hal ini terjadi karena minat 

individu dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan, kematangan belajar dan 

pengalamannya. 

3) Minat taraf tinggi, yaitu minat yang timbul dengan adanya interaksi antara 

minat personal dan minat situasional. Jenis minat ini merupakan hasil 

pendidikan yang penting. Minta ini bergantung pada kesempatan belajar 

dan dapat dibentuk oleh lingkungan eksternal siswa, misalnya guru. 
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2.4.3 Indikator  Minat 

Indikator minat dapat dilihat dengan cara menganalisa kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan individu, atau objek yang disenanginya, karena minat 

merupakan motif yang dipelajari yang mendorong individu untuk aktif dalam 

kegiatan tertentu. Suhartini dalam Siti (2005:16). menganalisa beberapa hal 

yang menjadi indikator minat adalah 

1) Keinginan untuk mengetahui/memiliki sesuatu 

2) Objek-objek atau kegiatan yang disenangi 

3) Jenis kegiatan untuk mencapai hal yang disenangi 

4) Usaha untuk merealisasikan keinginan atau rasa senang terhadap sesuatu. 

Hal diatas sesuai dengan Slameto (2010:180) Suatu minat dapat 

diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa anak didik 

lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanivestasikan 

melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik yang memiliki minat 

terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberi perhatian yang lebih besar 

terhadap subjek tersebut. 

2.4.4 Aspek-Aspek Minat 

”Minat memiliki dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek afektif” (Evita 

E Singgih, 2006:59). Kedua aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut  

a. Aspek Kognitif 

Minat cenderung egosentris. Aspek kognitif ini berhubungan dengan apa 

saja keuntungan dan kepuasan pribadi yang dapat diperoleh dari minat itu. 
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Sebagai contoh, anak ingin merasa yakin bahwa waktu dan usaha yang 

dihabiskannya dengan kegiatan yang berkaitan dengan minatnya akan 

memberi kepuasan dan keuntungan pribadi. Bila terbukti ada kepuasan 

dan keuntungan, minat mereka tidak saja menetap melainkan menjadi 

lebih kuat tatkala kepuasan dan keuntungan itu menjadi nyata. Hal 

sebaliknya akan terjadi bila kepuasan dan keuntungan pribadi yang 

diperoleh hanya sedikit. 

b. Aspek Afektif 

Aspek afektif berkembang dari pengalaman pribadi, yaitu dari sikap orang 

yang dianggap penting, seperti orang tua, guru, teman-temannya di 

lingkungan  sekolah terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat 

tersebut, dan dari sikap yang dinyatakan atau tersirat dalam berbagai 

bentuk media massa. Misalnya, siswa yang mempunyai hubungan yang 

menyenangkan dengan guru suatu mata pelajaran tertentu, biasanya 

mengembangkan sikap positif terhadap mata pelajarn tertentu. Minat 

mereka untuk mengikuti pelajaran tersebut diperkuat. Sebaliknya akan 

terjadi, jika pengalaman yang tidak menyenangkan dengan salah 

seseorang guru mata pelajaran, dapat mengarah ke sikap yang tidak positif 

terhadap mata pelajaran tersebut. Aspek afektif ini memiliki peran yang 

lebih besar dalam memotivasi tindakan. 
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2.4.5 Minat Belajar  

Belajar menurut bahasa adalah “usaha (berlatih) dan sebagai upaya 

mendapatkan kepandaian”. Sedangkan menurut istilah yang dipaparkan oleh 

beberapa ahli, di antaranya oleh Ahmad Fauzi yang mengemukakan belajar 

adalah “Suatu proses di mana suatu tingkah laku ditimbulkan atau diperbaiki 

melalui serentetan reaksi atas situasi (atau rangsang) yang terjadi”. 

Nana Sudjana mengatakan “belajar adalah proses yang aktif, belajar 

adalah mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar 

adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai 

pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu.”  

Dari pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu perubahan tingkah laku individu dari hasil pengalaman dan latihan. 

Perubahan tingkah laku tersebut, baik dalam aspek pengetahuannya (kognitif), 

keterampilannya (psikomotor), maupun sikapnya (afektif).  

Berdasarkan pengertian minat dan pengertian belajar seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah sesuatu 

keinginan atau kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja 

yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik 

berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
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2.4.6 Cara Menumbuhkan Minat Belajar 

Pentingnya minat dalam kaitannya dengan studi (Lianggie, 2002:28) 

adalah sebagai berikut 

1) Minat dapat melahirkan perhatian yang lebih terhadap sesuatu 

2) Minat dapat memudahkan siswa untuk berkonsentrasi dalam belajar 

3) Minat dapat mencegah adanya gangguan perhatian dari luar 

4) Minat dapat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan 

5) Minat dapat memperkecil timbulnya rasa bosan dalam proses belajar. 

Dengan demikian, minat belajar memiliki peranan dalam mempermudah 

dan memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan, serta dapat 

mengurangi rasa bosan dalam belajar. Oleh karena itu penting sekali untuk 

menumbuhkan minat belajar pada diri siswa. William Amstrong (Lianggie, 

1995:132), mengemukakan adanya 10 cara untuk memperoleh minat belajar, 

yaitu  

1) Siswa hendaknya berusaha menetapkan kegiatan dan tujuan belajarnya 

2) Menetapkan suatu alasan dan tujuan setiap akan melakukan pekerjaan 

dengan demikian membersihkan diri dari unsur pekerjaan yang 

membosankan. 

3) Siswa hendaknya membangun sikap yang positif dengan mencari minat-

minat yang baik ketimbang alasan menghindar yang buruk. 

4) Siswa hendaknya berusaha menentukan tujuan hidup, sehingga dapat 

menjadi motivasi dalam melaksanakan kegiatan belajar. 
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5) Berusaha sungguh-sungguh untuk menangkap keyakinan guru mengenal 

dan pengabdian diri pada mata pelajaran yang bersangkutan. 

6) Siswa hendaknya berusaha sungguh-sungguh, menerapkan keaslian dan 

kecerdasannya dalam mata pelajaran sebagaimana dilakukan pada hal 

kegemarannya. 

7) Berlaku jujur pada diri sendiri. Minat siswa akan meningkat sesuai dengan 

banyaknya studi yang sepenuh hati dilakukan. 

8) Praktikkan kewajiban dari minat dalam ruang belajar, yaitu tampak 

berbuat seakan-akan sungguh berminat, ini bisa menjadi latihan hingga 

perlahan-lahan akan terbiasa. 

9) Siswa hendaknya menggunakan naluri untuk mengumpulkan keterangan. 

Hal ini dapat menolong perkembangan minat tapi juga konsentrasi. 

10)  Hindari rasa takut untuk menggunakan rasa ingin tahu, peradaban, dan 

pendidikan merupakan hasil kerja dari orang-orang berani memberikan 

kekuasan memerintah kepada rasa ingin tahu mereka. 

 

2.5 Hasil Belajar 

2.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

      Hasil belajar merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian 

tujuan dari proses belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya 

diakhiri dengan evaluasi. Salah satu tercapainya indikator tercapainya atau 

tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa. Anni (2009:85) menarik kesimpulan “Hasil belajar 
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merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah 

mengalami aktivitas belajar”. Djamarah (2006:25) Hasil belajar diartikan 

sebagai hasil akhir pengambilan keputusan tentang tinggi rendahnya nilai 

siswa selama mengikuti proses belajar mengajar, pembelajaran dikatakan 

berhasil jika tingkat pengetahuan siswa bertambah dari hasil sebelumnya. 

 Bloom dalam Sudjana (2005) menarik kesimpulan, ada tiga ranah (domain) 

hasil belajar yaitu: 

a. Ranah afektif, merupakan aspek yang berkaitan dengan perasaan emosi, 

sikap, derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek. 

b. Ranah psikomotorik, merupakan aspek yang berkaitan dengan 

kemampuan yang berkaitan dengan gerak fisik 

c. Ranah kognitif, merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

berfikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, pengenalan, 

pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran. 

 Hamalik (2009:159) juga menyimpulkan: Hasil belajar merupakan seluruh 

kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, 

penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam 

upaya pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 



32 
 

 
 

2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Menurut Slameto (2010:54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

dapat digolongkan menjadi dua, sebagai berikut 

1. Faktor intern 

Adalah faktor yang ada didalam diri individu yang sedang belajar, 

meliputi faktor jasmani, psikologi, dan kelelahan. Faktor jasmani terdiri 

dari kesehatan yaitu proses belajar seseorang akan terganggu jika 

seseorang terganggu. Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan, faktor kelelahan, siswa 

dapat belajar dengan baik harus menghindari jangan terjadi kelelahan 

dalam belajarnya. 

2. Faktor ekstern 

Adalah faktor yang ada diluar individu, meliputi faktor keluarga, sekolah, 

dan masyarakat. Faktor keluarga terdiri dari cara orang tua mendidik, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah 

terdiri dari metode mengajar, kurikulum,  relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, dan metode belajar. 

Faktor masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 
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 Dicapainya hasil belajar yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa, faktor ini dimaksudkan adanya 

perubahan kemampuan yang dimilikinya.   

2.5.3 Mengukur Hasil Belajar  

Penilaian bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau pembentukan 

kompetensi peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa 

penilaian hasil belajar oleh pendidikan dilakukan secara berkesinambungan 

untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk 

penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan 

penilaian kenaikan kelas. 

Hasil belajar pada satu sisi adalah berkaitan dengan tindakan guru. Pada 

sisi lain merupakan peningkatan mental siswa. Hasil belajar dapat dibedakan 

menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring, kedua dampak tersebut 

sangat berguna bagi, guru dan juga siswa. 

Djamarah (2006:107) mengemukakan pendapatnya bahwa untuk 

mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa tingkatan 

taraf sebagai berikut 

a. Istimewa atau maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai 

oleh siswa. 

b. Baik sekali atau optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat 

dikuasai 76%-99%. 

c. Baik atau minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%. 

d. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%. 
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2.5.4 Indikator Keberhasilan Belajar 

Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang harus dikuasai 

siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukuran 

ketercapaian hasil belajar.Suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil 

adalah sebagai berikut 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh 

siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya 

lingkungan (kondisi) belajar yang kondusif. Menurut Sardiman (2005:26), 

terdapat tiga jenis tujuan belajar, yaitu 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Dengan menggunakan 

kemampuan dalam belajar akan dapat membantu memperoleh 

pengetahuan. 

b. Penanaman konsep dan keterampilan 

Dengan belajar dapat mengasah keterampilan jasmani dan rohani 

yang ada pada setiap individu serta mampu memberikan penalaran 

dalam penanaman konsep atau merumuskan konsep. 

c. Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, 

guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk itu 
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dibutuhkan kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir 

dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai 

contoh atau model. 

2.6 Multimedia 

Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti 

banyak dan media biasa diartikan alat untuk menyampaikan atau membuat 

sesuatu, perantaraan, alat pengantar, suatu bentuk komunikasi, apabila dikaitkan 

dengan pemrosesan komputer, media dianggap sebagai alat yang menampilkan 

teks, gambar, grafik, suara, musik dan sebagainya (Musfiqon, 2009:2). 

Jurusan multimedia merupakan Jurusan yang mempelajari mengenai 

kompetensi siswa di bidang multimedia yang berkaitan dengan pemrosesan 

komputer, media dianggap sebagai alat yang menampilkan teks, gambar, grafik, 

suara, musik dan sebagainya. 

2.7 Dasar Multimedia  

Dasar multimedia merupakan salah satu mata pelajaran di jurusan 

multimedia yang mempelajari tentang dasar-dasar multimedia. Dasar multimedia 

terdapat berbagai sub pokok bahasan, salah satunya adalah Teknik pengambilan  

gambar. Teknik pengambilan gambar merupakan materi pokok yang diberikan 

kepada siswa SMK kelas XI MRA jurusan Multimedia semester I tahun ajaran 

2012/2013. 
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2.7.1 Pokok Bahasan Teknik Pengambilan Gambar 

1. Bagian-bagian kamera 

 Gambar 2.1 Bagian-bagian Kamera 

Pada bagian belakang kamera terdapat beberapa tombol seperti gambar dibawah 

ini: 

 

Gambar 2.2 Bagian-bagian Belakang Kamera 

 

 

 

 

 

 

file:///G:\link MP\SMK TIK  ABDI NUSA   Bagian - Bagian Kamera Video serta Istilahnya_files\handycam.jpg
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Istilah yang digunakan: 

1) LCD : (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampilan yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan 

di berbagai bidang misalnya dalam alat-alat elektronik seperti televisi, 

kalkulator ataupun layar komputer. 

2) Lensa: 

memiliki fungsi untuk memilih bidang pandang tertentu dan ditangkap 

secara optik yang menghasilkan gambar dan diteruskan ke permukaan 

tabung kamera (yang nantinya oleh tabung kamera diubah lagi dari optik 

ke elektrik) 

3) Microphone:  

alat yang terdiri dari membran sebagai penangkap getaran bunyi, lilitan 

kawat tembaga dan magnet sebagai pengubah getaran menjadi arus listik 

4) Light Internal: 

adalah lampu internal pada kamera video yang dapat digunakan untuk 

menambahkan sumber cahaya pada saat melakukan shooting ditempat 

yang gelap atau kurang pencahayaan. 

5) ViewFinder: 

merupakan monitor kecil sebagai jendela pengamat kita untuk bisa melihat 

obyek yang masuk ke dalam kamera    

6) Charger: 

adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan pengisian ulang pada 

baterai kamera dengan kapasitas 12V 

7) Kabel AV dan Firewire: 

Kabel AV adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara 

perangkat kamera video dengan perangkat media elektronik lainnya seperti 

televisi. 

Kabel Firewire adalah kabel standarisasi yang biasa disebut IEEE 1394 

yang digunakan untuk melakukan tranfer data dari kamera video ke 

komputer (proses capture), kecuali untuk jenis kamera video yang sudah 
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menggunakan media harddisk atau memeri card menggunakan kabel jenis 

USB. 

8) Adaptor Slot: 

adalah tempat colokan port untuk melakukan pengisian daya ulang baterai. 

9) Rec On/Off: 

adalah tombol yang digunakan untuk melakukan proses perekaman 

gambar video atau melakukan memberhentikan proses perekaman 

sementara. 

10) On/OFF - Media Switch: 

Tombol yang digunakan untuk mematikan dan menghidupkan kamera 

video. selain itu juga digunakan sebagai tombol untuk memindahkan mode 

shooting ke mode diplay hasil shooting agar bisa dilihat hasil shooting 

tersebut, begitu juga sebaliknya. 

11) Battere Release: 

adalah tombol yang digunakan untuk melepaskan kunci pada baterai, 

sehingga baterai dapat dicopot dari slotnya. 

12) Fhoto Shutter: 

adalah tombol yang digunakan untuk melakukan pengambilan gambar 

fhoto pada saat melakukan shooting. 

13) ZOOM: 

tombol zoom digunakan untuk melakukan zoom secara optik maupun 

secara digital. w = menjauhi objek, t=mendekati objek 

14) Night shoot on/off: 

adalah fasilitas yang digunakan untuk mengaktifkan modus malam pada 

kamera, sehingga kamera akan cenderung berwarna hijau seperti 

penggunaan mode infrared. 

15) Light On/Off: 

adalah tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan 

lampu internal pada kamera video 

 

 



39 
 

 
 

16) Fader On/Off: 

adalah tombol yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 

fasiltas fader. fader adalah fasilitas visualisasi untuk perindahan antara clip 

video. 

17) Backlight On/Off: 

adalah tombol yang digunakan untuk mengatur pencahayaan di belakang 

objek yang diambil gambarnya. 

18) Focus On/Off 

adalah tombol yang digunakan untuk mengaktifkan mode focus kamera ke 

automatis atau diatur secara manual. Jika diatur secara menual biasanya 

untuk mengatur focus terhadap objek menggunakan tombol fungsi menu 

yang berbentuk gear yang dapat kita gerakkan ke atas maupun kebawah. 

19) Fungsi Menu: 

adalah tombol yang dapat digunakan serba guna tergantung pada 

pengaturan kamera video yang kita gunakan. bisa untuk focus, 

perpindahan menu, jika di tekan maka akan memiliki menu yang kita pilih. 

 

2. Pengambilan gambar terhadap suatu objek 

No Teknik Pengertian 

1. 
Bird Eye 

View 

Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan 

ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya 

akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain 

tampak kecil dan berserakan 

2. High Angle 
Sudut pengambilan dari atas objek sehingga mengesankan 

objek jadi terlihat kecil. 

3. Low Angle 

Sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga 

mengesankan objek jadi terlihat besar. Teknik ini memiliki 

kesan dramatis yaitu nilai agung/ prominance,berwibawa, 

kuat, dominan. 

4. Eye Level Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Hasilnya 
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memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. 

5. Frog Eye 

Sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera 

sejajar dengan alas/dasar kedudukan objek atau lebih rendah. 

Hasilnya akan tampak seolah-olah mata penonton mewakili 

mata katak. 

 

3. Teknik pengambilan gambar tanpa menggerakkan kamera 

No Teknik Pengertian 

1. Walk In Objek bergerak mendekati kamera. 

2. Walk Out Objek bergerak menjauhi kamera. 

 

4. Teknik-teknik lain 

No Teknik Pengertian 

1. Backlight Shot 
teknik pengambilan gambar terhadap objek dengan 

pencahayaan dari belakang. 

2. Reflection Shot 

teknik pengambilan yang tidak diarahkan langsung 

ke objeknya tetapi dari cermin/air yang dapat 

memantulkan bayangan objek. 

3. Door Frame Shot 
gambar diambil dari luar pintu sedangkan adegan 

ada di dalam ruangan. 

4. Artificial Framing Shot 

benda misalnya daun atau ranting diletakkan di 

depan kamera sehingga seolah-olah objek diambil 

dari balik ranting tersebut. 

5. 
Framing with 

Background 

objek tetap fokus di depan namun latar belakang 

dimunculkan sehingga ada kesan indah. 
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5. Jenis-jenis kamera 

No Kamera Keterangan 

1. Digital Jenis kamera digital : mini DV dan Digital 8 

2. Analog Jenis kamera analog : VHS, S-VHS, 8mm, Hi-8 

 

6. Berdasarkan ukuran gambar 

No Teknik Pengertian 

1. 
Ekstreme Close 

Up 

Pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti 

hidung atau bibir objek. 

2. Big Close Up pengambilan gambar dari sebatas kepala hingga dagu 

3. Medium Close Up Pengambilan gambar dari dada keatas. 

4. Medium Shot 

pengambilan dari jarak sedang, jika objeknya orang 

maka yang terlihat hanya separuh badannya saja (dari 

perut/pinggang keatas). 

5. Knee Shot pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. 

6. Full Shot 
pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala 

sampai kaki. 

7. Long Shot 

pengambilan secara keseluruhan. Gambar diambil dari 

jarak jauh, seluruh objek terkena hingga latar belakang 

objek. 

8. 
Medium Long 

Shot 

gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika 

misalnya terdapat 3 objek maka seluruhnya akan terlihat. 

Bila objeknya satu orang maka tampak dari kepala 

sampai lutut. 

9. 
Ekstreme Long 

Shot 

gambar diambil dari jarak sangat jauh, yang ditonjolkan 

bukan objek lagi tetapi latar belakangnya. Dengan 

demikian dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap 

lingkungannya. 
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7. Berdasarkan gerakan kamera 

No Teknik Pengertian 

1. 
Zoom in /  

Zoom Out 

kamera bergerak menjauh dan mendekati objek dengan 

menggunakan tombol zooming yang ada di kamera. 

2. Panning 
gerakan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan dari 

atas tripod. 

3. Tilting 

gerakan kamera ke atas dan ke bawah. Tilt Up jika 

kamera mendongak dan tilt down jika kamera 

mengangguk. 

4. Dolly 

kedudukan kamera di tripod dan di atas landasan 

rodanya. Dolly In jika bergerak maju dan Dolly Out jika 

bergerak menjauh. 

5. Follow gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. 

6. Crane Shot gerakan kamera yang dipasang di atas roda crane. 

7. Fading 

pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika gambar 

muncul dan fade out jika gambar menghilang serta cross 

fade jika gambar 1 dan 2 saling menggantikan secara 

bersamaan. 

8. Framing 
objek berada dalam framing Shot. Frame In jika 

memasuki bingkai dan frame out jika keluar bingkai. 
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2.8 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha oleh N. 

Puspawati, W. Lasmawan, N Dantes dengan judul jurnal “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap Minat dan Prestasi Belajar IPS 

pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Nomor 3 Legian-Bandung”. Dalam jurnal 

tersebut peneliti menggunakan metode eksperimen semu (quasi experiment) 

dengan melibatkan 60 orang siswa SD. Rancangan eksperimen yang digunakan 

adalah rancangan atau desain kelompok kontrol hanya posttest saja (The Posttes-

Only Control Group Design). Kelompok eksperimen dikenai perlakuan 

pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD sedangkan kelompok kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Instrumen yang penelitian yang 

digunakan dalam mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar IPS dan 

kuesioner minat belajar. Hasil penelitian tersebut dari pengolahan data dengan 

analisis statistik program SPSS 17.0 for windows dapat dideskripsikan hal-hal 

sebagai berikut : Hipotesis pertama, F hitung = 69,78 p < 0,05. Berdasarkan hasil 

analisis data penelitian telah terbukti bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar 

IPS, siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan 

model tipe STAD dengan skor rata-rata 19,53 lebih tinggi daripada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan skor rata-rata 10,07. 

Dari analisis minat belajar siswa terdapat perbedaan  minat belajar  siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD dengan siswa yang 
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mengikuti pembelajaran dengan model konvensional (F hitung 79,45 p < 0,05). 

Minat belajar  siswa dengan  model pembelajaran  kooperatif tipe STAD lebih 

baik daripada model pembelajaran konvensional. 

 Hasil penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD secara keseluruhan terbukti lebih baik dan 

efektif untuk meningkatkan prestasi dan minat belajar karena model kooperatif 

dipandang sebagai proses pembelajaran yang aktif, sebab peserta didik akan lebih 

banyak belajar melalui proses pembentukan dan penciptaan, kerja dalam 

kelompok dan berbagi pengetahuan. Dengan bukti tersebut maka peneliti akan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD di SMK Perdana untuk 

mengoptimalkan baik  minat maupun hasil belajar siswa multimedia. 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

      Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku menuju ke arah yang lebih 

baik yang diperoleh melalui pengalaman. Belajar mengajar merupakan suatu 

proses yang menjadi serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Keberhasilan pembelajaran merupakan hal utama yang diharapkan dalam 

pelaksanaan pendidikan. Tentunya keberhasilan yang dimaksud adalah 

memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Hasil belajar itu sendiri adalah 

perubahan perilaku yang diperoleh setelah mengalami aktivitas belajar. 
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Agar pembelajaran berhasil, guru harus membimbing siswa sedemikian 

rupa sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai struktur 

pengetahuan bidang studi yang dipelajarinya. Untuk mencapai keberhasilan itu, 

maka guru harus dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk dapat 

diterapkan dalam pembelajaran. 

Dari hasil observasi awal dengan guru Multimedia SMK Perdana yang 

dilakukan pada tanggal 5 Februari 2013, diketahui bahwa metode pembelajaran 

yang diterapkan di SMK Perdana jurusan multimedia kurang optimal, hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang maksimal. Pada pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, guru sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran 

seperti diskusi kelas, konvensional, dan penggunaan media internet untuk 

membantu pemahaman siswa, akan tetapi hasil belajar siswa masih kurang 

maksimal, selain itu dari beberapa metode tersebut sangat terlihat kurangnya 

interaksi kerjasama antar siswa dan guru. 

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti perlu menerapkan metode 

pembelajaran yang inovatif. Metode pembelajaran yang digunakan adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu model pembelajaran kooperatif yang 

mengelompokkan kemampuan yang berbeda-beda serta tanggung jawab individu. 

Dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD proses pembelajaran lebih menarik, 

siswa menjadi aktif, potensi yang dimiliki anak dapat diterapkan serta dapat 

memahami konsep materi yang sedang dipelajari karena model ini mengutamakan 

kerjasama kelompok dan tanggung jawab individu. 
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Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran 

multimedia memiliki tujuan yaitu membantu siswa dalam mengatasi masalah-

masalah belajar sehingga hasil dan minat belajar akan meningkat sesuai harapan. 

Kerangka berfikir tersebut dapat disajikan melalui skema berikut ini  
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Bagan 2.2 Skema Kerangka Berfikir 

 

Observasi Awal : 

Mengidentifikasi masalah 

propembelajaran. 

Tahap I (Siklus 1) 

Perencanaan 

 

Mendesain rencana model 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan perangkat 

pembelajaran. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

 
 

Melaksanakan model pembelajaran 

tersebut dengan konsekuen 

dan menekankan pada peningkatan  

hasil belajar 

Pengamatan 

 

Guru dan peneliti mengamati 

pemahaman konsep siswa dalam  

proses pembelajaran. 

Refleksi Siklus 1 

 

Refleksi berdasarkan pengamatan 

dan hasil pembelajaran pada 

siklus 1 

Berhasil Belum 

Pelaksanaan tindakan 

 

Melaksanakan model pembelajaran 

dengan perubahan yaitu menggunakan 

tambahan video pada media power 

point untuk meningkatkan motivasi dan 

semangat siswa mengikuti pelajaran 

dengan maksimal 

Pengamatan 
 

Guru dan peneliti mengamati siswa 

dalam pembelajaran. 

Refleksi Siklus II 

 

Refleksi berdasarkan pengamatan dan 

hasil pembelajaran pada siklus II 

Berhasil Belum 

Tahap II  (Siklus II) 

Perencanaan 

 

Mendesain  perbaikan model 

pembelajaran  dari hasil refleksi 

siklus I dengan menekankan pada 

minat dan hasil belajar siswa 

Pembagian Angket untuk 

melihat peningkatan minat 

belajar siswa 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut selanjutnya disusun hipotesis, 

yaitu 

2.10.1 Ada peningkatan  minat belajar siswa kelas XI Multimedia melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division pada mata pelajaran dasar multimedia di SMK Perdana 

Semarang. 

2.10.2 Ada peningkatan  hasil belajar siswa kelas XI Multimedia  melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 

Division pada mata pelajaran dasar multimedia di SMK Perdana 

Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

      Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu (Sugiyono, 2007:1).  

      Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang menggunakan 

angka-angka dan analisi menggunakan statistik. Sedangkan penelitian deskriptif 

kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian 

diinterprestasikan. 

3.2 Desain Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

Class Room Action Research. Menurut Suharsimi (2005) Penelitian tindakan kelas 

adalah suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang 

diberikan tindakan, yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas, yang 

bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas 

tersebut. Tindakan yang secara sengaja dimunculkan tersebut diberikan oleh guru 

atau berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini 

arti kelas tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang 

lebih spesifik, yaitu kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, 

menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama juga. Prosedur penelitian 
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tindakan kelas meliputi : perencanaan, tindakan, observasi, refleksi (Mulyasa, 

2011:70). Penelitian ini menggunakan dua siklus, bagan dalam penelitian dapat 

dilihat dibawah ini 

SIKLUS I                  SIKLUS II    

           

 

 

Bagan 3.1 Desain Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber : Tripp (dalam Subyantoro, 2007:24) 

 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut 

3.3.1 Prosedur Penelitian Tahap I 

1.  Perencanaan tindakan penelitian 

Tahap ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-langkah yang 

akan dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Rencana 

kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah  

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk pedoman 

dalam proses pembelajaran. 

b. Menyiapkan materi dan media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

c. Membuat dan menyiapkan soal yang digunakan untuk kuis dan Pretest. 

PERENCANAAN 

TINDAKAN 

OBSERVASI 

REFLEKSI 

PERENCANAAN 

REFLEKSI TINDAKAN 

OBSERVASI 
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d. Membuat instrument yang digunakan dalam siklus penelitian tindakan 

kelas. 

2.   Pelaksanaan Tindakan penelitian 

Tindakan adalah aktivitas yang dirancang dengan sistematis untuk 

menghasilkan adanya peningkatan atau perbaikan dalam proses 

pembelajaran. Tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian pada siklus 

I adalah  

a. Guru membuka appersepsi untuk menyiapkan siswa pada materi yang 

akan diajarkan. 

b. Guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan media 

power point. 

c. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, dimana dalam satu 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

d. Siswa belajar dengan anggota dan kelompok masing-masing 

e. Siswa diberi soal kuis untuk dikerjakan  

f. Guru menutup pelajaran dengan do’a. 

g. Siswa diberikan soal Pretest untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

3. Observasi 

Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari tindakan-tindakan 

yang dilakukan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Suharsimi, 2006:156). 
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Dalam hal ini  Observasi yang dilakukan meliputi observasi siswa dan 

observasi kelas. Observasi siswa digunakan untuk mengetahui perilaku 

siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan observasi 

kelas digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mendengarkan 

dan memberikan umpan balik terhadap respon yang diberikan oleh guru. 

Selain siswa, guru, materi pelajaran, media, hasil pembelajaran lingkungan 

kelas dan pengelolaan dalam pembelajaran juga diamati karena semuanya 

ini merupakan komponen-komponen dari sebuah kelas. Suharsimi 

(2006:101) menerangkan sasaran atau obyek yang dijadikan pokok dalam 

penelitian tindakan kelas harus tertuju atau mengenai hal–hal yang terjadi 

didalam kelas. 

4. Refleksi  

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (reflective) tentang 

perubahan yang terjadi pada siswa, guru, dan suasana kelas. Menurut 

Suharsimi (2006:99) kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat melakukan 

revisi terhadap rencana kegiatan selanjutnya. Pada tahap ini peneliti 

menganalisis hasil tes dan nontes siklus I. Jika hasilnya belum memenuhi 

target yang diharapkan, akan dilakukan tindakan siklus II dan masalah-

masalah yang timbul pada siklus I akan dicarikan alternatif pemecahannya 

pada siklus II. Sedangkan kelebihan-kelebihannya akan dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi. 
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3.3.2 Prosedur Penelitian Tahap II 

Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus II diuraikan sebagai berikut  

1. Perencanaan Tindakan Penelitian 

Perencanaan pada siklus II didasarkan pada temuan hasil siklus I. 

Adapun rencana yang akan dilakukan pada siklus II adalah membuat 

perencanaan yang dikembangkan dari hasil siklus I. 

2. Pelaksanaan Tindakan Penelitian 

Tindakan yang akan dilakukan pada siklus II adalah guru 

melaksanakan rencana pembelajaran dari hasil refleksi yang diperoleh 

pada siklus I. 

a. Guru membuka appersepsi untuk menyiapkan siswa pada materi yang 

akan diajarkan. 

b. Guru menjelaskan materi kepada siswa dengan menggunakan media 

power point. 

c. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, dimana dalam satu 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

d. Siswa belajar dengan anggota dan kelompok masing-masing 

e. Siswa diberi soal kuis untuk dikerjakan  

f. Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan materi yang 

disampaikan. 

g. Siswa diberikan soal Posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa. 
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3. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran dan 

hasil belajar. Observasi dilakukan sama seperti observasi pada siklus I. 

4. Refleksi 

Refleksi yang digunakan pada siklus II untuk merefleksikan hasil 

evaluasi belajar siswa pada siklus I untuk menentukan perkembangan yang 

telah dicapai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan untuk 

mencari kelemahan-kelemahan yang masih muncul dalam pembelajaran di 

kelas sampai di dapat hasil belajar yang diharapkan. 

3.3.3 Prosedur Penelitian Tahap III 

Proses penelitian tindakan kelas tahap III diuraikan sebagai berikut  

1. Perencanaan Tindakan Penelitian 

Perencanaan pada tahap III dilakukan kegiatan pemberian angket 

minat belajar pada siswa. Angket minat tersebut digunakan untuk 

mengetahui tinggi rendahnya respon siswa terhadap pelajaran dasar 

multimedia dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 
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2. Pelaksanaan Tindakan Penelitian 

Tindakan yang akan dilakukan pada tahap III adalah guru 

melaksanakan rencana pembelajaran dari hasil refleksi yang diperoleh 

pada siklus II. 

1. Guru memberikan reward kepada TIM SUPER. 

2. Guru mereview materi yang dianggap sulit dipahami siswa 

3. Guru membagikan lembar angket minat belajar pada siswa 

3. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran, hasil 

dan minat belajar. Observasi dilakukan sama seperti observasi pada siklus 

II. 

4. Refleksi 

Refleksi yang digunakan pada tahap III untuk merefleksikan hasil 

evaluasi belajar siswa pada siklus II untuk menentukan perkembangan 

yang telah dicapai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan 

untuk mencari kelemahan-kelemahan yang masih muncul dalam 

pembelajaran di kelas sampai di dapat hasil belajar yang diharapkan. 

3.4 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Perdana yang berada di Jalan Brigjen Slamet 

Riyadi 10, Gayamsari, Semarang tahun pembelajaran 2012/2013. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas XI Multimedia Reguler A (MRA) yang jumlah 

keseluruhan siswa adalah 34 siswa. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber 

dan berbagai cara. (Sugiyono, 2010:193).  Data yang digunakan dalam proses 

penelitian ini adalah data tentang keadaan SMK Perdana secara umum dan proses 

pembelajaran di kelas XI MRA SMK Perdana tersebut. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Tes 

Tes merupakan instrumen yang berupa tes ini dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan dasar dan pencapaian  atau  prestasi (Arikunto, 

2002:198). Metode pengumpulan data dengan menggunakan tes ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan ketercapaian hasil 

belajar siswa melalui hasil kuis dan latihan individu siswa pada siklus I 

dan siklus II.  

b. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Metode pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner (angket) ini digunakan untuk mengetahui 

peningkatan minat belajar siswa. 

c. Observasi / Pengamatan 

Stainback (1988) dalam Sugiyono 2010:318, mengemukakan bahwa, 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan 

dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Metode ini 
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bertujuan mengamati secara langsung ke objek penelitian, guna 

memperoleh data tentang kegiatan selama pembelajaran kooperatif tipe 

Student Teams Achievement Division berlangsung.  

d. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono 2010:329). Peneliti mendokumentasikan sesuatu yang 

diperlukan dalam penelitian berupa nilai awal siswa dan foto kegiatan 

belajar mengajar. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui kegiatan 

belajar mengajar yang sedang berlangsung khususnya pada siswa kelas XI 

MRA di SMK Perdana Semarang. 

Tabel 3.1 Daftar Ketuntasan Belajar Siswa Kelas XI MRA 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Belum Tuntas Tuntas 

<75 % ≥ 75 % 

XI MRA 34 20 58,82 14 41,17 

 

Tabel 3.2 Matriks Pengumpulan Data Penelitian 

No 
Informasi yang ingin 

diketahui 

Sumber 

Informasi 
Metode Instrumen 

1 

Ketertarikan siswa 

terhadap model 

pembelajaran 

Siswa Angket 
Pedoman 

Angket 

2 

Optimisme siswa 

terhadap pelajaran 

Teknik Pengambilan 

Gambar 

Siswa Angket 
Pedoman 

Angket  

3 
Optimisme keberhasilan 

siswa terhadap model 
Siswa Angket 

Pedoman 

Angket 
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pembelajaran  

4 

Keinginan siswa untuk 

melakukan perubahan 

diri kearah yang lebih 

baik 

Siswa Angket 
Pedoman 

Angket 

5 

Hasil belajar siswa 

setelah proses 

pembelajaran 

Guru 

Penelusuran 

data nilai 

siswa 

Tes kuis 

dan tes 

individu 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah perangkat disusun, maka soal tersebut diujicobakan dan hasilnya 

dicatat. Sehingga akan diperoleh validitas, reliabilitasnya, serta memenuhi indeks 

kesukaran dan daya beda soal. 

a. Validitas instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu  instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkannya secara teliti dan tepat. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2007:352). 

Dalam penelitian ini digunakan perhitungan validitas item/ butir, karena 

penelitian ini ingin mengetahui valid dan tidaknya instrumen berdasar pada 

kevalidan setiap butir soal sehingga instrumen tersebut dapat digunakan 

secara efektif dalam bentuk pengujian tes belajar yang mengukur aspek-aspek 

kognitif yang berhubungan dengan minat dan hasil belajar siswa. Untuk 
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menguji validitas dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi product 

moment. 

 Rumus:  

Keterangan 

𝑟𝑋𝑌  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

𝑁 = banyaknya subjek  

∑X = jumlah skor tiap butir soal 

 𝑌 = jumlah skor total yang benar dari tiap subjek 

 𝑋2    = jumlah kuadrat skor tiap butir soal 

 𝑋𝑌  = jumlah perkalian skor tiap butir soal dan skor total yang benar 

dari tiap subjek. 

 

Dari hasil analisis data dapat diketahui dari 40 soal ternyata yang 

memenuhi kriteria valid hanya 35 soal. Adapun soal-soal yang tergolong 

valid yaitu 

Tabel 3.3  Rekapitulasi Validitas Butir Soal 

 

No. Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 Valid 

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

16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 dan 39 

35 

2 Tidak Valid 19, 20, 28, 37 dan 40 5 

Jumlah 40 

Sumber : Hasil perhitungan validitas butir soal 
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b. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur 

tingkat konsistensi suatu instrumen, artinya apabila digunakan untuk 

mengukur berkali-kai akan menghasilkan data yang sama. 

Dalam penelitian ini untuk menentukan reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan  uji reabilitas Kuder-Richardson (K-R 20) sebagai berikut  

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  

𝑉𝑡 −  𝑝𝑞
𝑉𝑡

  

  Keterangan 

  11r   = reliabilitas tes 

  k  = Banyaknya butir soal 

  p = Proporsi subyek yang menjawab benar pada suatu butir 

  q = Proporsi subyek yang menjawab salah pada suatu butir 

  Vt = Varians total, dicari dengan rumus  

 

𝑉𝓉 =
 (𝑌)2 −

 (𝑌)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan  

 Vt = variansi total 

 ∑Y2 = jumlah skor kuadrat 

(∑Y)2 = Kuadrat jumlah skor 

N  = jumlah responden 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki harga r11 > rtabel pada 

taraf signifikansi 5%. Nilai r11  yang kemudian dikonsultasikan dengan 

product moment pada tabel dengan ketentuan jika r11 > rtabel, maka tes tersebut 

reliabel. 
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BA

BA

JSJS

JBJB
IK






Pada penelitian uji reliabilitas menggunakan rumus KR-20, hasil 

perhitungan reliabilitas tes menunjukkan hasil r11 =0,917. Sementara rtabel = 

0,339. Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliabel. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran. 

c. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah 

atau tidak terlalu sukar. Besarnya indeks kesukaran atara 0,00 sampai dengan 

1,0 (Arikunto, 2002:208). Untuk mencari indeks kesukaran dalam penelitiana 

ini digunakan rumus sebagai berikut 

 

Keterangan  

IK  = P (proporsi) = Indeks kesukaran 

JBA= jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok atas 

JBB= jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok 

bawah 

JSA= banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB= banyaknya siswa pada kelompok bawah 

 Menurut Arikunto (2002: 210) indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai 

berikut 

Soal dengan P = 0,00 - 0,30 adalah soal sukar 

 Soal dengan P = 0,30 – 0,70 adalah soal sedang 

 Soal dengan P = 0,70 – 1,00 adalah soal mudah 

Klasifikasi atau ketentuan yang digunakan adalah 
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BA

JS
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DP




Tabel 3.4  Klasifikasi Tingkat Kesukaran Soal 

Interval IK Kriteria 

0,00 < IK < 0,30 Sukar 

0,30 < IK < 0,70 Sedang 

0,70 < IK < 1,00 Mudah 

 

Tabel 3.5  Rekapitulasi Tingkat Kesukaran Soal 

No. Kriteria Nomor Soal 
Jumla

h 

1 Sukar 3, 4, 15, 19, 20, 30 dan 33 7 

2 Sedang 

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 39 

dan 40. 

20 

3 Mudah 4, 5, 10, 16, 32, 36 dan 38 7 

Jumlah soal 40 

 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen tes diperoleh 7 soal dengan kriteria 

sukar, 20 soal dengan kriteria sedang, dan 7 soal dengan kriteria mudah. 

d.  Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa kurang pandai 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2002:211). Indeks deskriminasi ini 

berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Untuk menghitung daya pembeda dari alat 

yang diukur, maka digunakan rumus sebagai berikut 

  

 

 Keterangan  
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 DP   = D = daya pembeda soal 

 JBA  = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok atas 

 JBB = jumlah siswa menjawab benar pada butir soal pada kelompok bawah  

 JSA  =  banyaknya siswa pada kelompok atas. 

 Klasifikasi daya pembeda (Arikunto, 2002:218) 

 D = 0,00 – 0,20 = jelek 

 D = 0,20 – 0,40 = cukup 

 D = 0,40 – 0,70 = baik  

 D = 0,70 – 1,00 = baik sekali 

 D = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai 

 D negatif sebaiknya dibuang. 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda soal, maka diperoleh kategori 

soal  

Tabel 3.6  Rekapitulasi Daya Pembeda Soal 

No. Kriteria Nomor Soal Jml 

1 Jelek 19, 20, 28, 37, 40 5 

2 Sedang 18 1 

3 Baik 

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

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38 dan 39 

33 

4 Sangat baik 15, 1 

Jumlah soal 40 

 Berdasarkan analisis uji coba tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 35 

soal layak digunakan untuk instrumen penelitian. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data adalah mengatur data untuk menentukan tema dan 

merumuskan hipotesis. Perolehan hasil data dilakukan dengan cara metode 

pengumpulan data, analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan cara 
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terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan mengolah data untuk 

dapat menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I dan II maka peneliti 

menggunakan tes tertulis baik kuis maupun latihan soal individu. Sedangkan 

untuk mengukur minat, peneliti menggunakan angket untuk mengetahui sejauh 

mana peningkatan minat siswa dalam mengukuti pembelajaran. 

3.7.1  Indikator Keberhasilan Minat Belajar 

Untuk menilai respon siswa terhadap pembelajaran digunakan angket 

dengan setiap pertanyaan dinilai dengan rumus    
 

P=  f  x 100% 

               N 

 

Ket: P= Presentase pertanyaan yang dijawab 

F= Frekuensi jawaban responden 

N= Responden (Wiyanto, 2008: 82). 

 

Berikut ini kategori minat siswa. 

1) Kurang dari 20%  : Sangat rendah 

2) 21% - 40%            : Rendah  

3) 41% - 60%            : Sedang 

4) 61% - 80%            : Tinggi 

5) 81% - 100%          : sangat tinggi 

Sebagai tolak ukur keberhasilan minat belajar siswa jika telah 

tercapai dalam kategori tinggi (61% - 80%). 
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3.7.2  Indikator Keberhasilan Hasil Belajar 

Indikator keberhasilan hasil belajar siswa ditandai dengan  

Menurut Djamarah (2010:107) tingkat keberhasilan siswa adalah 

sebagai berikut 

a. Istimewa atau maksimal: apabila seluruh siswa mengalami 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar.  

b. Sangat baik atau optimal: apabila sebagian besar (76%-99%) 

siswa mengalami peningkatan aktivitas dan hasil belajar.  

c. Cukup atau minimal: apabila 60%-75% siswa mengalami 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

d. Kurang: apabila kurang dari 60% siswa mengalami peningkatan 

aktivitas, dan hasil belajar siswa. 

Sebagai tolak ukur keberhasilan hasil belajar siswa jika telah tercapai dalam 

kategori Sangat baik atau optimal (76% - 99%). 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1    Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan 

September 2013. Hal ini terhitung dari tahap observasi sampai dengan akhir 

penelitian. Dalam pelaksanaannya penelitian ini meliputi tahap pra lapangan, 

tahap pekerjaan lapangan/penelitian dan yang terakhir adalah analisis data. Dalam 

tahap pra lapangan secara garis besar adalah mengurus perijinan penelitian 

dilokasi yang terpilih, yakni SMK Perdana Semarang. 

Dalam penelitian ini terbagi atas dua siklus, yaitu siklus I dan Siklus II 

yang masing–masing siklus terbagi atas bagian–bagian yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi .   

4.1.1 Penelitian tahap I (Siklus I) 

Siklus 1 dengan model pembelajaran STAD dilaksanakan selama dua 

jam pelajaran dengan satu jam pelajaran terdiri dari 45 menit. Siklus I yaitu 

peneliti bertindak sebagai pengamat, sedangkan yang bertindak sebagai 

pengajar adalah guru mata pelajaran dasar multimedia SMK Perdana yaitu 

ibu Diah Furni Septiana, S.Pd, model pembelajaran yang diterapkan sesuai 

dengan siklus I yaitu dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Pelaksanaan siklus 1 dibagi menjadi beberapa tahap yaitu 
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a. Perencanaan 

Perencanaan disusun berdasarkan refleksi pada permasalahan yang 

terdapat dikondisi awal sebelum adanya tindakan. Kondisi sebelum adanya 

tindakan menunjukkan bahwa minat dan hasil belajar siswa rendah, oleh 

karena itu perlu dirancang suatu model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi. Tindakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran koopeatif tipe STAD. 

Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) untuk pedoman dalam proses pembelajaran, bahan ajar 

untuk acuan materi yang akan disampaikan, kisi-kisi soal tes evaluasi, soal 

kerja kelompok, dan media. Selain itu, peneliti juga berkoordinasi dengan 

guru tentang model pembelajaran STAD yang akan diterapkan. 

b. Tindakan 

Siklus I dilaksanakan pada hari Senin 26 Agustus 2013 dengan alokasi 

waktu 2x45 menit. Pada siklus I guru membuka pelajaran dengan 

memberikan salam, presensi siswa, dalam presensi tersebut didapati semua 

siswa hadir pada hari tersebut, kemudian guru menyampaikan materi tentang 

bagaimana cara kerja model pembelajaran yang akan diterapkan pada proses 

pembelajaran pada hari tersebut. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian apersepsi tentang prosedur pengoperasian kamera video dan 

tujuan pembelajaran pada siswa. 
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Setelah siswa mengetahui secara umum garis besar materi pada hari 

tersebut, dan siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 

maka pembelajaran dilanjutkan. Guru menyampaikan materi atau presentasi 

mata pelajaran dengan media power point sesuai dengan indikator yang 

sudah direncanakan pada Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP), keadaan 

siswa pun memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Penjelasan dari 

guru hampir pada materi terakhir, dan keadaan siswa mulai bosan dengan 

pembelajaran, tampak pada siswa yang mulai menidurkan kepala dimeja dan 

tampak tolah-toleh keluar jendela, dan guru menegur supaya semua kembali 

konsentrasi pada pelajaran. Setelah selesai menjelaskan, guru memberikan 

kesempatan bagi siswa yang bertanya mengenai materi, namun pada 

kesempatan ini tidak ada siswa yang bertanya. 

Tahap selanjutnya guru membagi siswa atas 8 kelompok, guru 

membagi siswa untuk berkelompok dengan mengelompokkan siswa dalam 

satu meja yang berada di sampingnya, satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa, 

dalam pembagian kelompok ini siswa sempat pada ribut sendiri, namun 

setelah ditegur oleh guru siswa kembali tenang. Setelah guru membagi siswa 

dalam 8 kelompok kemudian dibagikan lembar kerja yang harus diselesaikan 

dalam kelompok tersebut. Perencanaan semula siswa diberi waktu 25 menit 

untuk menyelesaikan lembar kerja kelompok tersebut, namun ternyata siswa 

membutuhkan waktu 30 menit, jadi guru memberi toleransi untuk siswa 

menyelesaikannya. Diskusi kelompok terlihat baik, kondisi siswa selama 

diskusi tampak tenang, dan tidak gaduh, kecuali memang terjadi 
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pembicaraan dalam diskusi yang masih dibilang wajar. Setelah lembar kerja 

kelompok selesai lantas dicocokkan dan dibahas jawaban yang benar 

bersama-sama. Pembahasan disimak oleh siswa dalam kelompoknya masing-

masing dan menghitung jumlah jawaban benarnya. 

Kerja kelompok yang pertama ini guru membagi soal kelompok untuk 

menjawab pertanyaan mengenai bagian-bagian kamera dan teknik 

pengambilan gambar terhadap suatu objek sejumlah 5 butir soal. Penilaian 

prestasi atau pencapaian tim berbeda-beda, untuk TIM SUPER setidaknya 

mendapat nilai 81-100, untuk TIM HEBAT mendapat nilai antara 75-80, 

sedangkan TIM BAIK mendapat nilai 75 kebawah. Kelompok atau tim 

belajar mendapatkan hasil prestasi kelompok yang berbeda-beda, yaitu dari 

hasil kerja kelompok siswa terdapat 2 TIM SUPER, 3 TIM HEBAT, dan 3 

TIM BAIK. Terdapat 2 kelompok yang mendapat predikat TIM SUPER 

karena kelompok tersebut yang memiliki nilai yang lebih tinggi, dan mampu 

menyelesaikan pertanyaan kelompok dengan benar. Kelompok siswa masih 

belum tampak banyak yang mendapat predikat TIM SUPER, maka ini akan 

menjadi acuan perencanaan pembelajaran disiklus II agar dapat meningkat. 

Pada siklus I ini guru belum menjanjikan reward tim terbaik yaitu 

bolpoin, maka reward ini akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. 

Selanjutnya guru memberikan soal Pretest pilihan ganda bertujuan untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Guru 

bersama peneliti mengawasi siswa yang sedang mengerjakan soal tes 

tersebut, agar siswa mengerjakan soal sendiri dan suasana kelas dapat lebih 
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kondusif. Sewaktu mengerjakan Pretest ini tampak beberapa siswa bertanya 

jawaban dengan temannya, dan guru menegur supaya mengerjakan sendiri 

soal-soal tersebut. Diakhir pelajaran, guru menutup pelajaran dengan 

memimpin do’a bersama dan memberikan salam. 

c. Pengamatan 

Penilaian pada tahap pengamatan siklus I ini diperoleh dari hasil pretest 

siswa, dari pengamatan tersebut akan digambarkan dalam pembahasan beserta 

tabel sebagai berikut: 

Hasil Pretest 

Setelah proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dilakukan Pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi teknik pengambilan gambar dengan model pembelajaran 

yang telah dirancang. Perbandingan hasil nilai belajar siswa antara 

indikator tercapai, dan hasil pembelajaran siklus I dapat dilihat sebagai 

berikut 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Keterangan Indikator 

Ketercapaian 

Hasil 

Tes Evaluasi 

1. Nilai tertinggi - 82 

2. Nilai terendah - 62 

3. Rata-rata nilai tes 75 74,05 

4. Persentase ketuntasan 

klasikal 

 64,70% 

Sumber data: Perhitungan tes hasil Pretest pada siklus I 
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Pada siklus I, berdasarkan tabel tersebut nilai tertinggi yaitu 82 dan 

nilai terendah yaitu 62. Nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 74,05 

dengan ketuntasan belajar klasikal adalah 64,70% (siswa yang tuntas 

sebanyak 22 orang). Dapat disimpulkan bahwa hasil Pretest pada siklus I 

masuk dalam kategori cukup atau minimal dan perbaikan akan dilakukan 

pada siklus II. 

d.   Refleksi 

Siklus I merupakan awal pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, dimana proses pembelajaran belum maksimal. Ada 

beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari hasil belajar siswa, perbaikan 

akan dilakukan pada siklus II.  

e. Pembahasan siklus I 

Kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siklus I dipaparkan sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a) Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. 

b) Kerjasama dalam kelompok terlaksana dengan sangat baik. 

c) Siswa mendengarkan dengan seksama apa yang telah disampaikan guru. 

d) Guru sudah dapat mengkondisikan kelas walaupun pada waktu 

pembentukan kelompok terjadi keramaian. 
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2. Kekurangan 

a) Beberapa siswa belum dapat mengerjakan sendiri soal tes yang di berikan 

guru, masih bertanya dengan teman duduknya. 

b) Keberanian siswa dalam mengeluarkan pendapat belum tampak secara 

menyeluruh, hanya siswa yang pandai pada kelompoknya yang berani 

bertanya kepada guru sedangkan yang lain cenderung diam. 

c) Guru belum dapat mengkondisikan kelas karena pada waktu 

pembentukan kelompok terjadi keramaian. 

d) Penggunan media masih kurang maksimal sehingga beberapa siswa 

kurang tertarik 

Berdasarkan kekurangan pada siklus I, maka akan dilakukan perbaikan 

pada silklus II. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan media power point dilengkapi dengan video pada 

pembelajaran agar siswa lebih tertarik dan memahami materi yang 

disampaikan. 

2. Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih berani menyampaikan 

pendapat dan bertanya apabila ada yang belum dimengerti. 

Berdasarkan data diatas pembelajaran kooperatif tipe STAD terlihat 

ada kenaikan pada siklus I namun belum mencapai indikator yang telah 

ditentukan sehingga perlu dilanjutkan ke siklus II. 
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4.1.2 Penelitian tahap II (Siklus II) 

  Siklus II dengan model pembelajaran koopetatif tipe STAD dilaksanakan 

selama dua jam pelajaran terdiri dari 2x45 menit. Pelaksanaan siklus II dibagi 

menjadi beberapa tahap yaitu 

a. Perencanaan 

Perencanaan disusun berdasarkan refleksi pada permasalahan yang 

terdapat pada siklus I. Adapun rencana tindakan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Membuat perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pedoman 

dalam proses pembelajaran dengan menambah media pembelajaran. 

2) Menyediakan media dan sumber belajar yang lebih menarik. 

3) Guru menyimpulkan materi diakhir pembelajaran. 

b. Tindakan 

Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Agustus 2013 dengan 

alokasi waktu 2 jam pelajaran. Pada siklus II guru membuka pelajaran 

dengan memberikan salam, dan presensi siswa, semua siswa hadir dalam 

pertemuan ini, kemudian guru memberikan pengantar bahwa pada pertemuan 

ini mendalami materi yang dianggap belum dikuasai siswa, kemudian guru 

menjelaskan materi sesuai dengan indikator yang sudah direncanakan pada 

Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan menjelaskan bagaimana cara 

kerja model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang akan diterapkan 

selama proses pembelajaran. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan terdapat pertanyaan 
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dari siswa yaitu bagian-bagian kamera yang belum dipahami siswa kemudian 

dibahas oleh guru. 

Pelajaran dilanjutkan sesuai dengan pokok bahasan pertemuan kali ini 

yaitu lanjutan materi teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek dan 

pergerakan kamera. Pembelajaran kemudian dilanjutkan sesuai model 

pembelajaran yang direncanakan, yaitu pertama guru menyampaikan materi 

dengan media power point yang dilengkapi dengan video yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Pemaparan materi oleh guru kali ini dapat 

menangkap perhatian dan antusis siswa lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Setelah selesai menjelaskan, guru memberikan kesempatan bagi 

siswa yang ingin bertanya mengenai materi yang belum dipahami, dan 

terdapat beberapa siswa yang bertanya, yaitu mengenai perbedaan-perbedaan 

teknik dalam pengambilan gambar. Setelah itu guru membentuk kelompok, 

yaitu dengan menggabungkan siswa 1 meja dengan siswa dimeja 

belakangnya untuk meminimalisir kegaduhan dari suara menggeser kursi 

maupun kegaduhan dari siswa itu sendiri. 

Pengelompokan siswa dibagi menjadi 8 kelompok yaitu 6 kelompok 

beranggota 4 siswa, dan 2 kelompok dengan 5 orang anggota. Soal lembar 

kerja kelompok dibagikan untuk semua kelompok untuk kemudian dijawab 

dengan benar, soal tediri dari 5 butir soal. Tahap diskusi kali ini berjalan 

lebih baik dari diskusi sebelumnya, tampak dari siswa yang berantusias 

mengeluarkan pendapatnya tentang jawaban yang benar terhadap persoalan 

yang harus diselesaikan dalam lembar kerja. Rencana awal waktu yang 
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diberikan untuk mengerjakan lembar kerja kelompok adalah 25 menit, 

namun ternyata siswa meminta tambahan waktu sehingga guru memberi 

toleransi tambahan waktu 5 menit untuk menyelesaikan. 

Tahap kerja kelompok kali ini mendapatkan perubahan dari siklus I 

pada pertemuan pertama, jika pada siklus I mendapatkan 2 TIM SUPER, 3 

TIM HEBAT, dan 3 TIM BAIK, maka pada siklus ini memperoleh 3 TIM 

SUPER, 3 TIM HEBAT, dan 2 TIM BAIK. Meningkatnya perolehan siswa 

dengan mampu mencapai predikat TIM SUPER dikarenakan siswa mulai 

lebih serius menyimak apa yang disampaikan oleh guru dengan penambahan 

video, dan siswa mulai mampu bekerjasama dalam kelompok dengan baik. 

Pada kerja kelompok tahap kedua ini guru menjanjikan reward berupa 

bolpoin pada kelompok yang memperoleh predikat TIM SUPER masing-

masing mendapat bolpoin yang akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. 

Tahap pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dengan berkelompok ini 

berlangsung dengan lancar, dimana siswa mampu bekerjasama dengan 

sangat baik dalam melaksanakan kerja kelompok 

Selanjutnya guru memberikan soal posttest kepada siswa. Guru 

bersama peneliti mengawasi siswa yang sedang mengerjakan soal posttest, 

pada siklus II ini siswa lebih bisa untuk mengerjakan sendiri soal yang 

diberikan tanpa bantuan teman dan suasana kelas lebih kondusif 

dibandingkan dengan siklus I, tampak keadaan yang tenang dan tidak ada 

siswa yang terlihat menegok ke temannya untuk bertanya. 
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Akhir pembelajaran, guru menutup pelajaran dan menyimpulkan 

materi pada akhir pembelajaran pertemuan ini. Guru menutup pelajaran 

dengan memimpin do’a bersama dan memberikan salam. 

c. Pengamatan 

Penilaian pada tahap pengamatan siklus II ini diperoleh sebagai berikut 

Hasil Belajar 

        Hasil belajar siswa merupakan pencapaian siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal posttes yang diadakan oleh guru untuk 

mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami dan menyesaikan 

pertanyaan. Perbandingan hasil nilai belajar siswa antar indikator tercapai, 

dan hasil pembelajaran siklus II dapat sebagai berikut 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II 

No Keterangan Indikator 

ketercapaian 

Hasil 

tes evaluasi 

1 Nilai tertinggi - 94 

2 Nilai terendah - 71 

3 Rata-rata nilai tes 75 81,61 

4 Persentase ketuntasan 

klasikal 

 85,2% 

Sumber data: Perhitungan hasil Posttest pada siklus II 

Pada siklus II, nilai tertinggi yaitu 94 dan nilai terendah yaitu 71. 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 81,6 dengan ketuntasan 

belajar klasikal adalah 85,2% (siswa yang tuntas sebanyak 29 orang), 

sehingga masih ada 5 siswa belum memenuhi KKM yaitu 75, hasil 

tersebut masuk dalam kategori istimewa atau maksimal. Hal ini 

menunjukkan peningkatan dari siklus I yaitu nilai rata-rata mencapai 

74,05 dan ketuntasan klasikal mencapai 64,70%. 
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d. Refleksi 

Refleksi pada Siklus II digunakan untuk merefleksi hasil evaluasi 

belajar siswa pada model pembelajan kooperatif tipe STAD menentukan 

kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran 

berlangsung, hasil belajar dan melihat peningkatan aktivitas siswa pada 

pembelajaran. Selama proses pembelajaran berlangsung terdapat beberapa 

kesimpulan yang dapat di ambil diantaranya 

a. Kekurangan 

1. Pengelompokan siswa kurang merata menurut kemampuan dan aktivitas 

siswa 

b. Kelebihan 

1. Pengkondisian kelas yang sudah nampak rapi dan tenang 

2. Kerjasama dalam kelompok terlaksana dengan sangat baik, anggota 

kelompok kerja mulai berani dan berkeinginan untuk mengutarakan 

pendapatnya. 

3. Siswa mulai berani bertanya pada guru mengenai hal yang belum 

dimengerti. 

4. Tingkat antusias dalam  proses pembelajaran kooperatif tipe STAD 

diikuti dengan semangat. 

e. Pembahasan siklus II 

  Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 26-27 Agustus 2013 di SMK Perdana Semarang 

menunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Teknik pengambilan 

gambar. Hal tersebut sesuai perolehan hasil Pretest-Posttest pada siklus I 

rata-rata nilai siswa adalah 74,05 banyaknya siswa yang tuntas adalah 22 

dan sejumlah 12 siswa yang belum tuntas, ketuntasan klasikal pada siklus I 

mencapai 64,70%. Kemudian pada siklus II rata-rata nilai siswa adalah 

81,61 banyaknya siswa yang tuntas adalah 29 siswa dan 5 siswa yang tidak 

tuntas, ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II yaitu 85,29%. 

Ketuntasan klasikal pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu sebesar 75%. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut 

Tabel 4.3  Perbedaan Tes Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Hasil Tes Siklus 1 Siklus 2 

1 Nilai tertinggi 82 94 

2 Nilai terndah 62 71 

3 Rata-rata Nilai 74,05 81,61 

4 Jumlah siswa yang tuntas 22 29 

5 Jumlah siswa yang belum tuntas 12 5 

6 Ketuntasan (%) 64,70% 85,29% 

7 Perubahan persentase pencapaian 20,50% 

  Menurut Djamarah (2006:25) Hasil belajar diartikan sebagai hasil 

akhir pengambilan keputusan tentang tinggi rendahnya nilai siswa selama 

mengikuti proses belajar mengajar, pembelajaran dikatakan berhasil jika 

tingkat pengetahuan siswa bertambah dari hasil sebelumnya. Hasil belajar 

siswa berupa nilai rata-rata dan persentase kelulusan pada siklus I dan 
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siklus II mengalami peningkatan hal ini dikarenakan proses pembelajaran 

yang terencana dan berjalan dengan baik. Setelah melihat hasil analisis di 

atas, baik pada siklus I yang kemudian dilakukan refleksi dengan 

pelaksanaan siklus II, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tertera pada tabel 4.3 bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa yaitu sebesar 20,50%. Pada tahap penelitian 

siklus I persentase hasil belajar siswa adalah 64,70%, sedangkan pada 

siklus II terjadi peningkatan yaitu menjadi 85,29%, sehingga terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa yaitu sebanyak 20,50%. 

  Hasil belajar dalam kelompok kerja siswa mengalami peningkatan 

ahievement dari kelompok-kelompoknya, apabila pada silkus I terdapat 2 

TIM SUPER, 3 TIM HEBAT, dan 3 TIM BAIK, maka pada siklus II 

mengalami peningkatan yaitu 3 TIM SUPER, 3 TIM HEBAT dan 2 TIM 

BAIK. Pencapaian tim untuk mencapai predikat TIM SUPER meningkat 

karena dalam tahap siklus II diadakan perubahan-perubahan seperti yang 

dijelaskan diatas, terutama penambahan media power point yang dilengkapi 

dengan video yang digunakan untuk meningkatkan antusias dan minat 

belajar siswa agar lebih memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. 

4.1.3 Penelitian tahap III 

Perencanaan pada tahap III dilakukan kegiatan pemberian angket 

minat belajar pada siswa. Angket minat tersebut digunakan untuk mengetahui 
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tinggi rendahnya respon siswa terhadap pelajaran dasar multimedia dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Pelaksanaan tindakan tahap III ini sebelum membagikan angket guru 

memberikan reward berupa balpoint yang telah dijanjikan untuk diberikan 

kepada TIM SUPER. Kemudian menanyakan tentang materi yang sudah 

dibahas sebelumnya dan guru mereview materi yang dianggap sulit dipahami 

siswa. Dilanjut guru membagikan lembar angket minat belajar pada siswa 

untuk diisi sesuai apa yang dirasakan siswa selama mengikuti pembelajaran 

di siklus I dan II. Angket digunakan untuk memperoleh informasi dengan 

bantuan faktor berupa daftar pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada 

responden. Berisikan pertanyaan dan telah diberikan alternatif jawaban 

terhadap item (soal) yang dipertanyakan. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan 

minat belajar siswa dengan pembelajaran menggunakan model STAD di 

kelas XI MRA SMK Perdana Semarang adalah teknik analisa data deskriptif 

kuantitatif yakni menjabarkan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian. 

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisa dengan cara 

menguraikan presentase dengan menggunakan rumus 

 P=  f  x 100% 

                N 

Keterangan 

P= Presentase pertanyaan yang dijawab 

F= Frekuensi jawaban responden 

N= Responden 
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Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan dipresentase. Untuk lebih jelas pengolahan data dari 

setiap pertanyaan yaitu sebagai berikut 

1. Model pembelajaran STAD  dapat meningkatkan minat belajar 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui tanggapan siswa 

tentang model pembelajaran STAD. Dari seluruh responden yang 

menjawab pertanyaan ini, terdapat 26 orang siswa atau 76,4% memberikan 

jawaban sangat setuju meningkatkan minat belajar sedangkan responden 

yang memberikan jawaban setuju sebanyak 8 orang siswa atau 23,5% serta 

tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak setuju. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak 

siswa beranggpan model pembelajaran STAD yang diberikan oleh guru 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari 

seluruh responden yang berjumlah 34 siswa, lebih banyak siswa yang 

memberikan jawaban sangat setuju meningkatkan minat belajar yaitu 20 

orang siswa. 

2. Dengan model STAD materi Teknik pengambilan gambar  menarik untuk 

dipelajari 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden yang 

menjawab pertanyaan ini terdapat 16 orang siswa atau 47% memberikan 

jawaban sangat setuju sedangkan responden yang memberikan jawaban 

setuju sebanyak 14 orang siswa atau 41,1% bahwa dengan menggunakan 

model STAD pada materi teknik pengambilan gambar dapat menjadikan 
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siswa semakin tertarik pada materi yang disampaikan guru. Hal tersebut 

sesuai dengan model pembelajaran STAD yaitu pembelajaran yang tidak 

monoton dan dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Anda memperhatikan ketika Guru menyampaikan materi 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 15 orang siswa atau 

44,1% menjawab sangat setuju sedangkan 17 siswa atau 50% menjawab 

setuju serta 2 siswa atau 5,8% menjawab ragu-ragu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah 

siswa 34, lebih banyak siswa menyatakan bahwa mereka memperhatikan 

guru saat menyampaikan materi karena saat tugas kelompok siswa merasa 

bertanggung jawab pada setiap kelompoknya dan mereka berlomba-lomba 

ingin menjadi kelompok terbaik, hal tersebut yang mendorong siswa untuk 

memperhatikan materi yang guru sampaikan. Hal tersebut juga diperkuat 

dengan pengamatan penulis saat berlangsungnya proses belajar mengajar 

di dalam kelas terlihat bahawa siswa aktif dan menyimak materi teknik 

pengambilan gambar yang disampaikan guru. 

4. Anda mencatat seluruh materi yang disampaikan oleh Guru 

Siswa mencatat seluruh materi yang disampaikan oleh guru. Dari 

seluruh siswa yang menjawab pertanyaan ini, terdapat 24 siswa atau 

70,5% menjawab setuju untuk mencatat materi yang disampaikan guru, 

sedangkan 9 siswa atau 26,4% menjawab ragu-ragu serta 1 siswa atau 

2,9% menjawab tidak setuju. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa siswa selalu mencatat materi yang disampaikan guru 
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saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dari seluruh siswa yang berjumlah 34 orang siswa, lebih banyak siswa 

yang memberikan jawaban setuju yaitu 24 siswa atau 70,5%. 

5. Anda bertanya saat belum memahami materi Teknik pengambilan gambar 

Dari seluruh siswa yang menjawab pertanyaan ini, terdapat 18 

orang siswa atau 52,9% memberikan jawaban sangat setuju sedangkan 

siswa yang memberikan jawaban ragu-ragu sebanyak 10 siswa atau 

29,4% serta 6 siswa atau 17,6% menjawab tidak setuju. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak 

siswa yang menanyakan materi Teknik pengambilan gambar yang belum 

dipahami. Siswa akan bertanya kepada anggota lain dalam kelompok nya 

yang sudah memahami materi tersebut sehingga siswa yang belum paham 

akan dijelaskan sampai memahami materi tersebut. 

6. Jika Anda memperoleh nilai kurang maksimal, Anda belajar kelompok 

dengan teman 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 19 siswa atau 55,8% 

menjawab sangat setuju sedangkan 11 siswa atau 32,3% menjawab ragu-

ragu serta 4 siswa atau 11,7% menjawab tidak setuju. Berdasarkan uraian 

tersebut disimpulkan bahwa lebih banyak siswa yang memilih belajar 

kelompok dengan teman jika memperoleh nilai kurang maksimal yaitu 

sebanyak 19 siswa atau 55,8% dibandingkan dengan jumlah siswa yang 

menjawab ragu-ragu maupun tidak setuju. 



84 
 

 
 

7. Ketika menemukan soal yang sulit, Anda terus mencoba sampai 

menemukan jawabannya 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden yang 

menjawab pertanyaan ini terdapat 16 orang siswa atau 47% memberikan 

jawaban sangat setuju sedangkan responden yang memberikan jawaban 

setuju sebanyak 10 orang siswa atau 41,1% serta 8 orang siswa atau 23,5% 

menjawab ragu-ragu. Hal tersebut dibuktikan saat pembelajaran 

menggunakan metode STAD setiap anggota kelompok diharuskan 

memahami setiap materi, jika ada pertanyaan yang dianggap sulit maka 

siswa tersebut mencari sumber materi lain baik dari buku atau bertanya 

dengan anggota lainnya sampai mendapatkan jawaban dari pertanyaan 

yang dianggap sulit tersebut. 

8. Dalam pembelajaran di kelas, Anda aktif belajar dan bertanya 

Siswa aktif belajar dan bertanya. Dari seluruh responden atau 

siswa yang menjawab pertanyaan ini, terdapat 25 siswa atau 73,5% 

menjawab sangat setuju, sedangkan 6 siswa atau 17,6% menjawab setuju 

serta 3 siswa atau 8,8% menjawab ragu-ragu. 

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak 

siswa yang selalu aktif dan bertanya jika ada materi yang belum dipahami 

siswa saat proses pembelajaran. Hal tersebut diperkuat dengan 

pengamatan peneliti yang melihat meningkatnya siswa yang bertanya 

kepada guru dari siklus I dan siklus II. 
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9. Anda lebih suka belajar dalam kelompok daripada belajar sendiri 

Siswa lebih suka belajar kelompok daripada belajar sendiri. Dari 

seluruh siswa sebanyak 29 siswa atau 85,2% menjawab sangat setuju 

sedangkan 3 siswa atau 8,8% menjawab setuju, serta 2 siswa atau 5,8% 

menjawab tidak setuju. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lebih 

banyak siswa yang antusias dan aktif dalam kelompoknya. Di dalam 

kelompok siswa dapat memberi saran, dan mengeluarkan pendapat sesuai 

yang diketahui kepada anggota kelompok lain. 

10. Anda konsentrasi saat pembelajaran untuk memahami materi yang 

disampaikan guru 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 30 siswa atau 88,2% 

menjawab sangat setuju sedangkan 4 siswa atau 11,7% menjawab setuju. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih banyak siswa 

yang konsentrasi untuk memahami materi yang disampaikan guru. Hal ini 

dibuktikan dengan jumlah 30 siswa atau 88,2% memilih jawaban sangat 

setuju. 

11. Ketika guru memberikan soal, Anda lebih suka berdiskusi untuk 

menyelesaikannya 

Siswa lebih suka berdiskusi untuk menyelesaikan soal. Dari 

seluruh responden atau siswa yang menjawab pertanyaan ini, terdapat 31 

siswa atau 91,1% sedangkan 4 siswa atau 11,7% menjawab ragu-ragu. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak 

siswa yang suka berdiskusi dalam menyelesaikan soal. Dengan berdiskusi 
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siswa dapat saling berbagi pendapat dari anggota lain dalam kelompok 

sehingga siswa akan lebih mendapat pengetahuan serta wawasan lain. 

12. Anda tidak belajar mata pelajaran lain ketika sedang mengikuti pelajaran 

Teknik Pengambilan Gambar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari seluruh  34 

responden atau 100% menjawab pertanyaan ini  dengan sangat setuju 

bahwa siswa tidak belajar mata pelajaran lain saat mengikuti pelajaran 

Teknik pengambilan gambar. Siswa lebih fokus dalam menyimak dan 

memperhatikan saat guru menjelaskan materi. 

13. Anda membaca terlebih dahulu materi yang belum disampaikan oleh guru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden yang 

menjawab pertanyaan ini terdapat 20 siswa atau 58,8% menjawab setuju 

sedangkan 11 siswa atau 32,3% menjawab ragu-ragu serta 3 siswa atau 

8,8% menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

lebih banyak siswa membaca terlebih dahulu materi yang belum 

disampaikan oleh guru. 

14. Suasana kelas kondusif  ketika guru menjelaskan  pelajaran Teknik 

Pengambilan Gambar 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui suasana kelas ketika guru 

menyampaikan materi. Dari seluruh responden atau siswa yang menjawab 

pertanyaan ini, terdapat 32 siswa atau 94,1% memberikan jawaban sangat 

setuju sedangkan 2 siswa atau 5,8% yang memberikan jawaban ragu-ragu. 

Dalam pembelajaran guru yang menjadi pusat perhatian siswa sehingga 
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memperkecil kemungkinan siswa untuk tidak serius dalam belajar. Siswa 

jadi lebih memperhatikan penjelasan guru dan guru juga lebih dapat 

mengontrol seluruh kelas yang berjumlah 34 siswa. 

15.  Model pembelajaran yang digunakan oleh guru membuat materi menjadi 

lebih mudah dipahami 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dengan model pembelajaran 

STAD yang digunakan guru membuat materi menjadi lebih mudah 

dipahami siswa. Dari seluruh responden yang menjawab pertanyaan ini, 

terdapat 33 siswa atau 97% menjawab sangat setuju bahwa model 

pembelajaran STAD membuat materi lebih dipahami siswa, sedangkan 2 

siswa atau 5,8% memberikan jawaban ragu-ragu. Penyampaian materi 

Teknik Pengambilan Gambar oleh guru dibantu dengan menggunakan 

media power point dan dilengkapi video maka lebih memotivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran untuk bisa lebih memahami materi yang 

disampaikan guru. 

16. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya 

Guru memberikan kesempatan untuk bertanya. Dari 34 responden 

yang menjawab pertanyaan ini, semua siswa atau 100% memberikan 

jawaban sangat setuju bahawa dalam proses belajar mengajar di kelas, 

guru selalu memberikan kepada siswa kesempatan untuk bertanya. 
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17. Anda merasa nyaman dan  tidak tegang dengan model pembelajaran yang 

digunakan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 34 responden yang 

menjawab pertanyaan ini terdapat 33 siswa yang menjawab sangat setuju 

sedangkan 1 siswa atau 2,9% menjawab setuju dengan siswa merasa 

nyaman dan tidak tegang dengan model pembelajaran STAD. 

18. Anda senang dengan pembelajaran yang santai dan tidak menegangkan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan responden yang 

menjawab pertanyaan ini sebanyak 34 siswa atau 100% menjawab sangat 

setuju bahwa siswa lebih senang dengan pembelajaran yang santai dan 

tidak menegangkan, hal tersebut berpengaruh dengan kebosanan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Model pembelajaran STAD mampu 

memberikan suasana yang menyenangkan di dalam kelas sehingga siswa 

tidak merasa tegang dan bisa menerima materi pelajaran dengan lebih baik 

sehingga minat siswa dalam belajar lebih meningkat. 

19. Anda menyukai hal-hal baru dalam pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dengan model pembelajaran 

STAD dapat mengubah cara belajar lebih baik, berbeda dengan 

pembelajaran monoton yang biasa siswa terima dalam proses belajar 

mengajar, hal-hal baru dalam pembelajaran sangat disukai siswa, hal ini 

dibuktikan dengan jumlah 32 siswa atau 94,1% siswa menjawab sangat 

setuju dengan menyukai hal-hal baru dalam pembelajaran sedangkan 2 

siswa atau 5,8% menjawab setuju. 
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20. Anda tidak menolak adanya perubahan  metode pembelajaran dari yang 

biasanya 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari seluruh  34 

responden atau 100% menjawab pertanyaan ini  dengan sangat setuju 

bahwa siswa tidak menolak adanya perubahan metode pembelajaran dari 

yang biasanya. Dengan model pembelajaran STAD yang berbeda dengan 

model pembelajaran biasanya siswa dapat mengubah cara belajar kearah 

yang lebih baik. 

Refleksi 

Refleksi pada tahap III digunakan untuk merefleksi hasil minat belajar 

siswa pada model pembelajan kooperatif tipe STAD menentukan kemajuan-

kemajuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran berlangsung, dalam 

kaitannya dengan minat belajar siswa pada pembelajaran. 

Peningkatan  hasil belajar siswa didukung oleh respon siswa terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Besarnya minat dalam pembelajaran pada 

akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa, ketika minat itu tumbuh 

maka akan mempengaruhi psikologi siswa yang nantinya akan menumbuhkan 

keingintahuan, perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu 

membuat proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan adalah sangat 

penting karena belajar yang menyenangkan merupakan kunci utama bagi 

individu untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam proses belajar. 
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 Berdasarkan hasil penelitian analisis pengujian angket minat belajar siswa 

diperoleh hasil bahwa model pembelajaran Student Teams Achievement Division  

dapat menambah minat belajar siswa untuk memahami pelajaran Teknik 

Pengambilan Gambar yang diberikan oleh guru dan dapat menjadikan siswa 

semakin tertarik pada materi karena cara belajarnya yang tidak monoton. Dari hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD mampu memberikan suasana yang menyenangkan di dalam kelas sehingga 

siswa tidak merasa tegang dan bisa menerima materi pelajaran dengan lebih baik 

sehingga minat siswa dalam belajar lebih meningkat. Hal tersebut sesuai dengan 

Slameto (2010:180) yang menyatakan bahwa “suatu minat dapat diekspresikan 

melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai 

suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanivestasikan melalui partisipasi 

dalam suatu aktivitas. Anak didik yang memiliki minat terhadap subjek tertentu 

cenderung untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut”. 

Guru harus selalu memberikan motivasi kepada semua siswa.  Penggunaan 

media power point dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. 

Sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi dan tertarik dengan 

penjelasan guru karena penggunaan media power point. Hal tersebut sesuai 

dengan Hamalik (Sukiman 2012:41) mengungkapkan bahwa pemanfaatan media 

pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan berpengaruh secara 

psikologis kepada peserta didik. Selanjutnya diungkapkan bahwa kehadiran media 

dalam pembelajaran dikatakan dapat membantu peningkatan pemahaman peserta 
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didik, penyajian informasi lebih menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran 

data, dan memadatkan informasi. Peningkatan minat belajar siswa maupun hasil 

belajar siswa menunjukan kelebihan dari penelitian ini yaitu penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk kelas XI MRA pelajaran Teknik 

Pengambilan Gambar.                            

Berdasarkan keterangan diatas terdapat kelemahan yaitu penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasikan, artinya hasil penelitian penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pelajaran Teknik Pengambilan Gambar 

hanya berlaku dikelas yang dijadikan penelitian saja yaitu kelas XI MRA di SMK 

Perdana Semarang, tidak berlaku di kelas dan di sekolah yang lain. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) pada mata pelajaran dasar multimedia di SMK 

Perdana Semarang mampu memberikan suasana yang menyenangkan di 

dalam kelas sehingga siswa tidak merasa tegang dan bisa menerima materi 

pelajaran dengan lebih baik sehingga minat siswa dalam belajar lebih 

meningkat. Dengan meningkatnya minat belajar secara tidak langsung juga 

berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Hal ini terlihat pada 

peningkatan hasil  belajar siswa dari kategori cukup  menjadi sangat baik. 

 

2. Hasil belajar pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 

Team Achievement Division) pada mata pelajaran dasar multimedia di 

SMK Perdana Semarang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa 

kelas XI MRA di SMK Perdana Semarang. Hal ini terlihat dari adanya 

peningkatan hasil belajar siswa yang semula di siklus I didapat hasil 

64,70%, kemudian di siklus ke II terdapat peningkatan mencapai 85,29%. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka disarankan : 

1. Guru mata pelajaran dasar multimedia perlu menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) 

dalam proses pembelajaran karena membawa pengaruh yang positif dalam 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

 

2. Guru hendaknya dapat mengolah kemampuannya untuk membuat media 

pembelajaran yang lebih efektif dan efisien yang dapat mendukung proses 

belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. 
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Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 2  

Surat Selesai Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 3 

KISI-KISI SOAL INSTRUMEN 

Standar Kompetensi :  Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR NOMOR SOAL 

Menjelaskan prosedur 

pengoperasian kamera 

video 

 

 Memahami pengoperasian 

kamera menurut petunjuk dan 

panduan dari pabrik 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 

21, 24, 26, 27, 32, 

33, 34, 36,  

 Menentukan camera shots 

dan angles untuk memastikan 

bahwa pengambilan gambar 

mendapatkan hasil seperti 

yang diinginkan Memahami 

teknik gerakan kamera. 

5, 18, 23, 28, 37, 

38, 39 

 Memahami penggunaan 

teknik pergerakan kamera 

untuk memenuhi persyaratan 

kreatif. 

19, 20, 22, 25, 29, 

30, 31, 35, 40 
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Lampiran 4 

KISI-KISI TES HASIL BELAJAR  

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kemampuan 

Cor/Afek/Psiko 
Nomor Soal Jumlah 

Menjelaskan 

prosedur 

pengoperasian 

kamera video 

 

Bagian-bagian 

kamera. 

Teknik 

pengambilan 

gambar 

terhadap suatu 

objek. 

Pergerakan 

kamera. 

 

C1 
3, 7, 8, 11, 13, 

33, 19 
7 

C2 
1, 2, 4, 9, 12, 22, 

29, 34, 35, 37 
10 

C3 20, 19, 24, 27 4 

C4 
21, 5, 10, 18, 23, 

32, 28 
7 

C5 
6, 14, 15, 16, 17, 

25, 40, 20 
8 

C6 26, 30, 31, 28 4 

Jumlah 40 

 

Keterangan:  

C1 : soal ingatan 

C2 : soal pemahaman 

C3 : soal penerapan 

C4 : soal analisis 

C5 : soal sitesis 

C6 : soal penilaian 
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Lampiran 5 

INSTRUMEN TES 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Keterangan Nomor Soal Jumlah 

Menjelaskan 

prosedur 

pengoperasian 

kamera video 

 

Bagian-bagian 

kamera. 

Teknik 

pengambilan 

gambar 

terhadap suatu 

objek. 

Pergerakan 

kamera. 

 

Sukar 
3, 4, 15, 19, 20, 

30 dan 33 
7 

Sedang 

1, 2, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 

17, 18, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 31, 

34, 35, 37, 39 

dan 40. 

20 

Mudah 

4, 5, 10, 16, 32, 

36 dan 38 7 

Jumlah 40 
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Lampiran 6 

 
SOAL UJI COBA 

 

Nama  :  

Kelas  : 

No. Absen : 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Bacalah dengan cermat pertanyaan yang ada ! 

2. Silang (X) jawaban yang kamu anggap benar pada lembar soal ! 

3. Apabila ada jawaban yang salah dan ingin diperbaiki, maka coretlah dengan dua 

garis sejajar secara horizontal ! 

Contoh : 

Pilihan ganda :  a  b c d 

Jawaban diperbaiki        :  a  b c d 

SOAL 

1. Kesamaan antara kamera video dan kamera film adalah 

a. Format video hanya ASF    d. Mengalami degradasi kualitas 

gambar 

b. Hasil gambar tidak bisa diedit   e. Menghasilkan gambar 

bergerak 

c. Mempunyai efek suara buruk 

 

2. Di bawah ini yang merupakan kamera video digital adalah 

a. Panasonic      d. Betacam SX 

b. Mini DV      e. DV Cam 

c. CV Profesisonal 

 

3. Berapa durasi kaset Mini DV yang digunakan untuk pengambilan gambar 

a. 50 menit      d. 10 menit 

b. 60 menit      e. 120 menit 

c. 75 menit 

 

4. Berikut merupakan ciri-ciri video digital adalah 

a. Warna colorful    d. Memerlukan kompresi ke digital 

b. Bahan dasar pita magnetik  e. Pakai CCD (change couple device) 

c. Menggunakan kaset (tape) 
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5. Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di 

atas ketinggian objek. Hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda 

lain tampak kecil dan berserakan disebut 

a. Bird Eye View     d. Big Close Up 

b. Eye level      e. Medium Close Up 

c. Low Angle 

 

6. Orang yang bertugas tidak hanya mengoperasikan camera saja tetapi dituntut adanya 

rasa seni yang tinggi, agar dapat menyajikan gambar-gambar yang baik sesuai 

permintaan pengarah acara dan permintaan naskah, merupakan tugas dari seorang ... 

a. Lighting director    d. Cameramen 

b.  Penata Suara     e. Produser 

c. Switcher 

 

7. Night shoot on/off pada kamera merupakan.. 

a. Tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu internal 

pada kamera video 

b. Tombol yang digunakan untuk mengatur pencahayaan di belakang objek yang 

diambil gambarnya 

c. Fasilitas yang digunakan untuk mengaktifkan modus malam pada kamera, 

sehingga kamera akan cenderung berwarna hijau seperti penggunaan mode 

infrared 

d. Tempat colokan port untuk melakukan pengisian daya ulang baterai 

e. Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan mode focus kamera ke automatis 

atau diatur secara manual 

 

8. Berikut yang bukan format video yang bisa digunakan di PC adalah 

a. AVI      d. MIDI 

b. MPEG      e. ASF 

c. MOV 

 

9.  Berikut ini yang termasuk peralatan-peralatan saat produksi, kecuali  

a. Tripod     d. Microphone 

b. Clipper     e. Camcorder 

c. Lighting 

 

10. Jenis dari kamera Analog adalah 

a. Mini DV      d. VHS (Video Home System) 

b. Samsung     e. Panasonic 

c. PCM 12 

 

11. Alat yang terdiri dari membran sebagai penangkap getaran bunyi, lilitan kawat 

tembaga dan magnet sebagai pengubah getaran menjadi arus lisrtik adalah 

a. Microphone     d. Charger 

b. Light Internal     e. Lensa 
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c. ViewFinder 

 

12. LCD kepanjangan dari 

a. Light Camera Digital     d. Light Camera Display 

b. Liquid Cristal Display     e. Light Cristal Display 

c. Led Character Display 

 

13. Fungsi Menu pada kamera adalah 

a. Digunakan untuk mengatur pencahayaan di belakang objek yang diambil 

gambarnya 

b. Digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fasiltas fader. fader adalah 

fasilitas visualisasi untuk perindahan antara clip video 

c. Digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu internal pada kamera 

video 

d. Digunakan untuk melakukan zoom secara optik maupun secara digital 

e. Tombol yang dapat digunakan serba guna tergantung pada pengaturan kamera 

video yang kita gunakan 

 

14. Perhatikan gambar di bawah ini 

 
 

Yang ditunjukkan pada nomor 5 adalah  

a.  Zooming     d.  View finder 

b.  Microphone     e.  Lensa 

c.  LCD 

 

15. Yang termasuk kedalam ciri kamera Home use atau kamera amatir adalah 

a. Mempunyai lensa panjang    

b. Mempunyai gelang fokus 

c. Bentuk besar 

d. Tidak mempunyai gelang iris dan fokus 

e. mempunyai gelang iris dan fokus 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-p0En3JvRwWY/UbLu9zlC9rI/AAAAAAAAAPY/RgVazlaBgEY/s1600/14.png
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16. Fungsi microphone adalah  

a.  Sebagai penangkap getaran bunyi, lilitan kawat tembaga dan magnet sebagai 

pengubah getaran menjadi arus lisrtik      

b.  Untuk memilih bidang pandang tertentu dan ditangkap secara optik yang 

menghasilkan gambar dan diteruskan ke permukaan tabung kamera  

c.  Untuk melakukan pengisian ulang pada baterai kamera 

d.  Tempat colokan port untuk melakukan pengisian daya ulang baterai 

e.  Untuk melakukan pengambilan gambar fhoto pada saat melakukan shooting 

 

17. Bagian kamera video yang berfungsi untuk menerima gambar dan cahaya adalah .... 

a. Viewfinder     d. Lensa 

b. LCD      e. Power on/off 

c.  Handle camera 

 

18. Pengambilan gambar terhadap suatu objek dapat dilakukan dengan cara 

a. High Angle, Low Angle   d. Frog Eye, Full Shot 

b. Eye Level, Big Close Up   e. Frog Eye, Long Shot 

c. Medium Close Up, Medium Shot 

 

19.  Struktur terkecil dalam film adalah ... 

a. Sequence 

b. Shot 

c. Babak 

d. Scene 

e. Action 

 

20. Bila pembuat film tidak ingin keterlibatan penonton kedalam suatu adegan tertentu 

dan adegan tersebut hanya bersifat informasi saja hendaknya menggunakan 

penempatan kamera angle jenis.. 

a. kamera Objektif 

b. Kamera Subjektif 

c. kamera Point of view 

d. kamera Long Shot 

e. kamera Medium Close Up 

 

21. On/OFF - Media Switch pada kamera merupakan.. 

a. Tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu internal 

pada kamera video 

b. Tombol yang digunakan untuk mengatur pencahayaan di belakang objek yang 

diambil gambarnya 

c. Fasilitas yang digunakan untuk mengaktifkan modus malam pada kamera, 

sehingga kamera akan cenderung berwarna hijau seperti penggunaan mode 

infrared 

d. Tempat colokan port untuk melakukan pengisian daya ulang baterai 

e. Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan mode focus kamera ke automatis 

atau diatur secara manual 
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22. Gerakan Crane Shot adalah 

a. gerakan kamera di atas tripot naik turun 

b. gerakan kamera di atas katrol/derek ke kanan dan ke kiri 

c. gerakan kamera memutar mengitari obyek 

d. gerakan lensa zoom mendekati atau menjauhi obyek 

e. gerakan lensa naik turun 

 

23. Gambar di samping merupakan komposisi jenis ...  

a. Bird Eye View    

b. Eye level      

c. Low Angle 

d. Big Close Up 

e. Medium Close Up 

 

 

24. Seorang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan penataan cahaya di studio, 

baik secara artistik maupun yang mampu menyentuh perasaan yang sesuai dengan 

tuntunan naskahnya, merupakan tugas dari  

a. Lighting director 

b. Penata Suara 

c. Switcher 

d. Cameramen 

e. Produser 

 

25. Gambar yang diambil dari jarak yang sangat jauh dan gambar yang ditonjolkan 

bukan objek lagi tetapi latar belakangnya adalah 

a. Medium Long Shot    d. Knee Shot 

b. Long Shot      e. Ekstreme Long Shot 

c. Full Shot  

 

26. Berikut ini merupakan contoh alat perekam, kecuali 

a. Tape Recorder     d.  camera 

b. Handicam     e.  MP3 

c. Handphone 

 

27. Fungsi gelang fokus adalah 

a. Menempatkan gambar sesuai dengan tempatnya 

b. Membesarkan objek 

c. Memperjelas dan mempertajam objek                

d. Menggerakkan kamera kekanan atau kekiri 

e. Mengatur cahaya yang masuk kedalam kamera 

 

 



106 
 

 
 

28.  Dramatisasi salah satunya bisa digunakan dengan teknik ... 

a. Pengaturan Cahaya 

b. pengaturan Komposisi 

c. focusing 

d. Slowmotion 

e. Tilting 

  

29. Proses memindahkan data video dari kamera video ke komputer dengan bantuan 

firewere dinamakan dengan nama  

a. Copy      d. Paste 

b. Render      e. Compres 

c. Capture 

 

30. Merubah suasana (mod), tempat dalam film dapat dilakukan dengan cara ... 

a. Pengaturan Cahaya 

b. Pengaturan Komposisi 

c. focusing 

d. Slowmotion 

e. Tilting 

 

31. Orang  yang bertanggung jawab terhadap pergantian gambar baik atas permintaan 

pengarah acara atau sesuai dengan shooting script, merupakan tugas dari seorang ... 

a. Lighting director 

b. Penata Suara 

c. Switcher 

d. Cameramen 

e. Produser 

 

32. Alat yang berfungsi sebagai pengisi battrey kamera adalah  

a. Clipper     d. Charger 

b. Swicer      e. Tripod 

c. Iphod 

 

33.  Kamera Video Panasonic MD 10000 menggunakan jenis kaset .... 

a.  Mini DV     d. Betacamp 

b. Vhs      e. S-Video 

c. S-VHS 

 

34. Suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil 

utama.adalah fungsi dari... 

a. LCD      d. Fhoto Shutter 

b. Light On/Off     e. Battere Release 

c. Fader On/Off 
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35. Di bawah ini yang bukan posisi sudut pengambilan gambar atau camera angle 

adalah 

a. Tilting camera angle     d. Bird eye view 

b. High camera angle     e. Eye level  

c. Low camera angle 

 
36. Berikut merupakan bagian kamera,kecuali 

a. ZOOM      d. On/OFF - Media Switch 

b. Focus On/Off     e. Vhs 

c. Fungsi Menu: 

 
37. Mempersiapkan naskah merupakan 

a. Editing 

b. Produksi 

c. Pra Produksi 

d.  Pasca Produksi 

e. Shoting 

 

38. Gambar disamping merupakan bagian kamera yaitu  

a. Charger    

b. LCD 

c. Lampu indikator 

d. Fhoto Shutter 

e. Kabel AV dan firewire 

 

 

39. Macam-macam bidang pandangan pada saat perekaman gambar diantaranya adalah 

a. Zooming, Framing    d. Big Close Up, Extreme Long   Shoot 

b. Extreme Long Shoot, Dolly   e. Low Angle, Mediun Long Shot 

c. High Angle, Bird Eye View 

 

40. Salahsatu cara untuk merawat battery agar bertahan lebih lama saat produksi dapat 

dilakukan dengan  

a. Tidak menggunakan tripod sewaktu shoting 

b. Selalu menggunakan tripod sewaktu shoting 

c. membidik gerakan objek dengan viewfinder 

d. Membidik gerakan objek dengan LCD 

e. tidak memasangkan battery saat produksi 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

Daftar Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA KELAS 

1 AMBAR RAHAYU NINGRUM XI MRA  

2 ANA DWI JAYANTI XI MRA 

3 ANA YULIANI XI MRA 

4 ANGGI SANIA DEVI XI MRA 

5 ASNIA NOOR YANTI XI MRA 

6 AYU EKA SULISTIANI XI MRA 

7 AYU TRYA JUNITA FATMASARI XI MRA 

8 BEWA ANGGARA PUTRA XI MRA 

9 CAMELIA GITA FEBRIANTI XI MRA 

10 DESI ERMAWATI XI MRA 

11 DEVI MARYA ULFA XI MRA 

12 DEWI WULANDARI XI MRA 

13 DIAH TRI HANDAYANI XI MRA 

14 ELLEN OKTAVIANA XI MRA 

15 ENDRI SETIYONO XI MRA 

16 FAIZUN NAIM XI MRA 

17 FARIKHATIN NAZLI XI MRA 

18 FITRI ANDRIYANINGSIH XI MRA 

19 HILDA AMALIA XI MRA 

20 KARTINI XI MRA 

21 LIDYA SARI DEWI XI MRA 

22 MAYA ANGGRAINI XI MRA 

23 NOOR KHASANAH XI MRA 

24 NOVA MURTIARI XI MRA 

25 PUTRI HANIK MARIA XI MRA 

26 PUTRI WIDYA WATI XI MRA 

27 RETNO DWI SAFITRI XI MRA 

28 RIZA WIJAYANTI XI MRA 

29 SABAR SANTOSO XI MRA 

30 SELI OCTAVIA XI MRA 

31 SITY FATYMAH XI MRA 

32 SUGENG RIYADI XI MRA 

33 VERA ANING TIARA XI MRA 

34 YUNITA PURNAMA SARI XI MRA 
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Lampiran  9 

DAFTAR NAMA KELOMPOK 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 1 

 

1. Devi Marya Ulfa 

2. Ellen Oktaviana 

3. Seli Oktavia 

4. Siti Ftimah 

Kelompok 2 

 

1. Anggi Sania Devi 
2. Asnia Noot Yanti 
3. Nova Murtiari 
4. Desi Ernawati 

Kelompok 3 

 

1. Ambar Rahayu Ningrum 

2. Ayu Eka Sulistiyani 

3. Dewi Wulandari 

4. Yunita Purnama Sari 

Kelompok 4 

 

1. Noor Khasanah 

2. Ayu Tria Junita F. 

3. Putri Hanik Maria 

4. Fitri Andriyaningsih 

Kelompok 5 

 

1. Ana Dwi Jayanti 

2. Ana Yuliani 

3. Hilda Amalia 

4. Vera Aning Tiara 

Kelompok 6 

 

1. Lidya Sari Dewi 

2. Putri Widya Wati 

3. Camelia Gita Febrianti 

4. Endi Setiyono 

Kelompok 7 

 

1. Bewa Anggara Putra 

2. Faizun Naim 

3. Kartini 

4. Diah Tri Handayani 

5. Sabar Santoso 

Kelompok 8 

 

1. Farikhatin Nazli 

2. Retno Dwi Safitri 

3. Sugeng Riyadi 

4. Maya Anggraini 

5. Riza Wijayanti 



111 
 

 
 

Lampiran 10 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Perdana Semarang 

Mata Pelajaran  : Dasar Multimedia 

Kelas/Semester  : XI/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menjelaskan prosedur pengoperasian kamera video 

 

C. INDIKATOR 

a. Memahami pengoperasian kamera menurut petunjuk dan panduan pabrik. 

b. Menentukan camera shots dan angles untuk memastikan bahwa 

pengambilan gambar mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. 

a. Memahami penggunaan teknik pergerakan kamera untuk memenuhi 

persyaratan kreatif. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Siswa memahami pengoperasian kamera menurut petunjuk dan panduan 

dari pabrik. 

b. Siswa dapat menentukan camera shots dan angles untuk memastikan 

bahwa pengambilan gambar mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. 

c. Siswa dapat memahami penggunaan teknik pergerakan kamera untuk 

memenuhi persyaratan kreatif. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

b. Bagian-bagian kamera. 

c. Teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek. 

d. Pergerakan kamera 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran:  Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, dan Latihan Soal. 

Model Pembelajaran : Pembelajaran kooperatif STAD 
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D.  Kegiatan Belajar Mengajar Pertemuan I  

 

No Kegiatan Belajar Mengajar 
Alokasi 

Waktu 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal (Pendahuluan) 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan 

mengkondisikan siswa. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru 

menjelaskan materi bagian-bagian kamera dan teknik 

pengambilan gambar terhadap suatu objek dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD 

 

Kegiatan Inti 

1)  Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan materi bagian-bagian kamera dan 

teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek  

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang siswa 

c. Siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing 

2) Elaborasi 

a. Guru memberikan soal kuis untuk dikerjakan secara 

individu 

b. Guru memberikan pertanyaan tentang materi bagian-

bagian kamera, dan teknik pengambilan gambar 

terhadap suatu objek 

c. Guru membahas pertanyaan tentang materi bagian-

bagian kamera, dan teknik pengambilan gambar 

terhadap suatu objek dengan menunjuk siswa sambil 

memberikan pengarahan 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

60’ 
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3. 

3) Konfirmasi 

a. Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru mengenai 

bagian-bagian kamera, dan teknik pengambilan gambar 

terhadap suatu objek 

b. Guru menginformasikan siswa untuk kembali duduk 

ditempat masing-masing 

 

Kegiatan Penutup 

a. Siswa mengerjakan soal Pretest 

b. Guru mengucapkan terimakasih dan memberi salam 

untuk menanamkan rasa berterimakasih dan nilai religi. 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

E. SUMBER BELAJAR 

Alat dan Media:   Bahan diskusi kelompok, Latihan soal, LCD. 

 

F. PENILAIAN 

1. Teknik  : Tes tertulis 

2. Bentuk Instrumen : 1. Soal kuis 

2. Pilihan ganda 

3. Penilaian  : 

Nilai kuis = Jumlah skor perolehan x 2 

 

Nilai pilihan ganda = Jumlah skor perolehan x 2 

            7 

4. Kunci jawaban  : Terlampir 

 

Semarang,   Agustus 2013 

Mengetahui, 

Observer  Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Siti Maghfiroh       Diah Furni Septiana, S.Pd 
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Lampiran 11            

Media Power Point I 
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Lampiran 12 

Media Power Point II 
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Lampiran 13 

 

 
( Siklus I ) 

 

Kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

PETUNJUK UMUM : 

1.Bacalah dengan cermat pertanyaan yang ada ! 

2.Kerjakan soal secara berkelompok ! 

 
SOAL 

1. Apa yang Anda ketahui tentang tombol Zooming pada kamera? Jelaskan!  

2. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik pengambilan gambar pada suatu objek! 

3. Jelaskan fungsi dari Kabel AV dan Firewire ! 

4. Apa yang Anda ketahui tentang Extreme Long Shot (XLS)? Jelaskan! 

5. Jelaskan fungsi dari Fungsi Menu! 

 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 
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Lampiran 14 

KUNCI JAWABAN SOAL KUIS 

( Siklus I) 

1. Zooming : tombol zoom digunakan untuk melakukan zoom secara optik maupun 

secara digital. w = menjauhi objek, t=mendekati objek. 

2. a. Bird Eye View 

Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera 

berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas 

dan benda-benda lain tampak kecil dan berserakan. 

b. High Angle 

Sudut pengambilan dari atas objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat 

kecil. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai “kerdil”. 

c. Low Angle 

Sudut pengambilan dari arah bawah objek sehingga mengesankan objek jadi 

terlihat besar. Teknik ini memiliki kesan dramatis yaitu nilai 

agung/ prominance,berwibawa, kuat, dominan. 

3. Kabel AV dan Firewire: 

Kabel AV adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara 

perangkat kamera video dengan perangkat media elektronik lainnya seperti 

televisi. 

Kabel Firewire adalah kabel standarisasi yang biasa disebut IEEE 1394 yang 

digunakan untuk melakukan tranfer data dari kamera video ke komputer (proses 

capture), kecuali untuk jenis kamera video yang sudah menggunakan media 

harddisk atau memeri card menggunakan kabel jenis USB. 

4. Extreme Long Shot (XLS): gambar diambil dari jarak sangat jauh, yang 

ditonjolkan bukan objek lagi tetapi latar belakangnya. Dengan demikian dapat 

diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. 

5. Fungsi Menu adalah tombol yang dapat digunakan serba guna tergantung pada 

pengaturan kamera video yang kita gunakan. bisa untuk focus, perpindahan 

menu, jika di tekan maka akan memiliki menu yang kita pilih. 
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Lampiran 15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Perdana Semarang 

Mata Pelajaran  : Dasar Multimedia 

Kelas/Semester  : XI/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menjelaskan prosedur pengoperasian kamera video 

 

C. INDIKATOR 

a. Memahami pengoperasian kamera menurut petunjuk dan panduan pabrik. 

b. Menentukan camera shots dan angles untuk memastikan bahwa 

pengambilan gambar mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. 

c. Memahami penggunaan teknik pergerakan kamera untuk memenuhi 

persyaratan kreatif. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Siswa memahami pengoperasian kamera menurut petunjuk dan panduan 

dari pabrik. 

b. Siswa dapat menentukan camera shots dan angles untuk memastikan 

bahwa pengambilan gambar mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. 

a. Siswa dapat memahami penggunaan teknik pergerakan kamera untuk 

memenuhi persyaratan kreatif. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

b. Bagian-bagian kamera. 

c. Teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek. 

d. Pergerakan kamera 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran:  Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, dan Latihan Soal. 

Model Pembelajaran : Pembelajaran kooperatif STAD 
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G.  Kegiatan Belajar Mengajar Pertemuan II 

 

No Kegiatan Belajar Mengajar 
Alokasi 

Waktu 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Awal (Pendahuluan) 

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan 

mengkondisikan siswa. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru 

menjelaskan materi teknik pengambilan gambar terhadap 

suatu objek dan pergerakan kamera dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

 

Kegiatan Inti 

1)  Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan materi teknik pengambilan gambar 

terhadap suatu objek dan pergerakan kamera 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang siswa 

c. Siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing 

2) Elaborasi 

a. Guru memberikan soal kuis untuk dikerjakan secara 

individu 

b. Guru memberikan pertanyaan tentang materi teknik 

pengambilan gambar terhadap suatu objek dan pergerakan 

kamera 

c. Guru membahas pertanyaan tentang materi teknik 

pengambilan gambar terhadap suatu objek dan pergerakan 

kamera dengan menunjuk siswa dan memberikan 

pengarahan 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

60’ 
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3. 

3) Konfirmasi 

a. Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru mengenai 

teknik pengambilan gambar terhadap suatu objek dan 

pergerakan kamera 

b. Guru menginformasikan siswa untuk kembali duduk 

ditempat masing-masing 

Kegiatan Penutup 

a.  Siswa dengan dibimbing guru menyimpulkan materi yang 

telah diajarkan 

b. Siswa mengerjakan soal Posttest 

c. Guru mengucapkan terimakasih dan memberi salam untuk 

menanamkan rasa berterimakasih dan nilai religi. 

 

 

 

20’ 

 

H. SUMBER BELAJAR 

Alat dan Media:   Bahan diskusi kelompok, Latihan soal, LCD. 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik  : Tes tertulis 

2. Bentuk Instrumen : 1. Soal kuis 

2. Pilihan ganda 

3. Penilaian  : 

Nilai kuis = Jumlah skor perolehan x 2 

 

Nilai pilihan ganda = Jumlah skor perolehan x 2 

            7 

4. Kunci jawaban  : Terlampir 

 

Semarang,   Agustus 2013 

Mengetahui, 

Observer  Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Siti Maghfiroh       Diah Furni Septiana, S.Pd. 
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Lampiran 18 

Media Power Point II 
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Lampiran 19 

 

 
( Siklus II ) 

 

Kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

PETUNJUK UMUM : 

1.Bacalah dengan cermat pertanyaan yang ada ! 

2.Kerjakan soal secara berkelompok ! 

 
SOAL 

1. Sebutkan dan jelaskan 4 bagian-bagian kamera video! 

2. Apa yang anda ketahui tentang Artificial Framing Shot? Jelaskan! 

3. Jelaskan tujuan pengambilan gambar dengan teknik Fading! 

4. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran 

gambar! 

5. Sebutkan dan berikan contoh jenis-jenis kamera ! 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 
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Lampiran 20 

KUNCI JAWABAN SOAL KUIS ( Siklus II) 

1. a. LCD (Liquid Crystal Display) : 

adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai 

penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang misalnya dalam 

alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator ataupun layar komputer. 

b. Lensa: 

memiliki fungsi untuk memilih bidang pandang tertentu dan ditangkap 

secara optik yang menghasilkan gambar dan diteruskan ke permukaan 

tabung kamera. 

c. Microphone:  

alat yang terdiri dari membran sebagai penangkap getaran bunyi, lilitan 

kawat tembaga dan magnet sebagai pengubah getaran menjadi arus lisrtik. 

d. Light Internal: 

adalah lampu internal pada kamera video yang dapat digunakan untuk 

menambahkan sumber cahaya pada saat melakukan shooting ditempat yang 

gelap atau kurang pencahayaan. 

 

2. Artificial Framing Shot adalah teknik pengambilan gambar dengan benda misalnya 

daun atau ranting diletakkan di depan kamera sehingga seolah-olah objek diambil 

dari balik ranting tersebut. 

 

3. Fading : pergantian gambar secara perlahan. Fade in jika gambar muncul dan fade 

out jika gambar menghilang serta cross fade jika gambar 1 dan 2 saling 

menggantikan secara bersamaan. 

 

4. Walk In : Objek bergerak mendekati kamera. 

Walk Out : Objek bergerak menjauhi kamera. 

 

5. Digital : mini DV dan Digital 8 

Analog : VHS, S-VHS, 8mm, Hi-8 
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Lampiran  21 

SOAL POSTTEST SIKLUS II 

 

Nama  :  

Kelas  : 

No. Absen : 

 

PETUNJUK UMUM 

a. Bacalah dengan cermat pertanyaan yang ada ! 

b. Silang (X) jawaban yang kamu anggap benar pada lembar soal ! 

c. Apabila ada jawaban yang salah dan ingin diperbaiki, maka coretlah dengan dua 

garis sejajar secara horizontal ! 

Contoh : 

Pilihan ganda :  a  b c d 

Jawaban diperbaiki        :  a  b c d 

SOAL 
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Lampiran 22 
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Lampiran 23 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Minat Belajar Siswa  

No. 
Aspek minat yang 

diukur 
Indikator No. Item 

1.  Ketertarikan terhadap 

model pembelajaran 

yang digunakan 

a. Dapat meningkatkan minat belajar 

b. Mengajukan pertanyaan terkait 

dengan model yang digunakan 

c. Menyukai belajar secara 

berkelompok 

d. Senang berdiskusi dalam kelompok 

e. Menyenangi pembelajaran yang 

tidak menegangkan dan nyaman 

1 

5, 8 

 

9, 6 

 

11 

17, 18 

2.  Optimisme terhadap 

pelajaran dasar 

multimedia 

a. Ketertarikan terhadap pelajaran 

dasar multimedia 

b. Kesiapan dalam menghadapi 

pelajaran Teknik Pengambilan 

Gambar. 

c. Keseriusan dalam mengikuti 

pelajaran Teknik Pengambilan 

Gambar. 

d. Tidak mudah menyerah dalam 

mengerjakan permasalahan. 

2 

 

12, 13, 

14 

 

3, 4, 10 

 

 

7 

3.  Optimisme 

keberhasilan terhadap 

model pembelajaran 

yang digunakan 

a. Mudah memahami materi dengan 

model pembelajaran yang 

digunakan 

b. Guru  memberikan kesempatan 

untuk bertanya  

15 

 

 

16 

4.  Keinginan untuk 

melakukan perubahan 

diri ke arah yang lebih 

baik 

a. Suka terhadap hal-hal yang baru. 

b. Tidak menolak adanya perubahan. 

 

19 

20 

 

Total Soal 20 
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Lampiran 24 

ANGKET PENGUKURAN MINAT BELAJAR SISWA  

Nama  :  

No. Absen : 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan angket. 

2. Berilah tanda (V) pada huruf yang merupakan jawaban yang sesuai  

3. Apabila ada jawaban yang salah dan ingin diperbaiki, maka coretlah dengan dua garis 

sejajar secara horizontal ! 

Contoh : 

Pilihan jawaban :  V 

Jawaban diperbaiki        :  V 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

R : Ragu-ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

No. Pernyataan STS TS R S SS 

1.  
Model pembelajaran STAD  dapat meningkatkan 

minat belajar 
     

2.  
Dengan model STAD materi  teknik pengambilan 

gambar  menarik untuk dipelajari 
     

3.  
Anda memperhatikan ketika Guru menyampaikan 

materi 
     

4.  
Anda mencatat seluruh materi yang disampaikan oleh 

Guru 
     

5.  
Anda bertanya saat belum memahami materi Teknik 

Pengambilan Gambar 
     

6.  
Jika Anda memperoleh nilai kurang maksimal, Anda 

belajar kelompok dengan teman 
     

7.  
Ketika menemukan soal yang sulit, Anda terus 

mencoba sampai menemukan jawabannya 
     

8.  
Dalam pembelajaran di kelas, Anda aktif belajar dan 

bertanya 
     

9.  

Anda lebih suka belajar dalam kelompok daripada 

belajar sendiri 
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No Pernyataan STS TS R S SS 

10.  
Anda konsentrasi saat pembelajaran untuk memahami 

materi yang disampaikan guru 
     

11.  
Ketika guru memberikan soal, Anda lebih suka 

berdiskusi untuk menyelesaikannya 
     

12.  
Anda tidak belajar mata pelajaran lain ketika sedang 

mengikuti pelajaran Teknik Pengambilan Gambar  
     

13.  
Anda membaca terlebih dahulu materi yang belum 

disampaikan oleh guru 
     

14.  
Suasana kelas kondusif  ketika guru menjelaskan  

pelajaran Teknik Pengambilan Gambar  
     

15.  
Model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

membuat materi menjadi lebih mudah dipahami 
     

16.  Guru memberikan kesempatan untuk bertanya      

17.  
Anda merasa nyaman dan  tidak tegang dengan model 

pembelajaran yang digunakan 
     

18.  
Anda senang dengan pembelajaran yang santai dan 

tidak menegangkan 
     

19.  Anda menyukai hal-hal baru dalam pembelajaran      

20.  
Anda tidak menolak adanya perubahan  metode 

pembelajaran dari yang biasanya 
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Lampiran 25 
Uji Validitas Butir Soal 
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Lampiran 26 
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Lampiran 27 
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Lampiran 28 
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Lampiran 29 
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Lampiran 30 

Analisis Lembar Observasi Minat Belajar Siswa 
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No Nama L/P 

Nilai Keterangan     

Awal Siklus I Ket 
Siklus 

II 
Ket d d2 

1 Ambar Rahayu N. P 80 82 Tuntas 94 Tuntas 12 144 

2 Ana Dwi Jayanti P 70 74 Tdk Tuntas 94 Tuntas 20 400 

3 Ana Yuliani P 75 77 Tuntas 85 Tuntas 8 64 

4 Anggi Sania Devi P 83 80 Tuntas 91 Tuntas 11 121 

5 Asnia Noor Yanti P 75 77 Tuntas 82 Tuntas 5 25 

6 Ayu Eka Sulistiani P 70 68 Tdk Tuntas 80 Tuntas 12 144 

7 Ayu Trya Junita F. P 70 65 Tdk Tuntas 71 Tdk Tuntas 6 36 

8 Bewa Anggara Putra L 80 77 Tuntas 77 Tuntas 0 0 

9 Camelia Gita F. P 70 77 Tuntas 80 Tuntas 3 9 

10 Desi Ermawati P 80 77 Tuntas 82 Tuntas 5 25 

11 Devi Marya Ulfa P 80 80 Tuntas 85 Tuntas 5 25 

12 Dewi Wulandari P 75 77 Tuntas 85 Tuntas 8 64 

13 Diah Tri Handayani P 75 77 Tuntas 82 Tuntas 5 25 

14 Ellen Oktaviana P 80 77 Tuntas 82 Tuntas 5 25 

15 Endri Setiyono L 80 80 Tuntas 88 Tuntas 8 64 

16 Faizun Naim L 70 77 Tuntas 85 Tuntas 8 64 

17 Farikhatin Nazli P 60 65 Tdk Tuntas 82 Tuntas 17 289 

18 Fitri Andriyaningsih P 70 71 Tdk Tuntas 74 Tdk Tuntas 3 9 

19 Hilda Amalia P 77 80 Tuntas 82 Tuntas 2 4 

20 Kartini P 65 65 Tdk Tuntas 71 Tdk Tuntas 6 36 

21 Lidya Sari Dewi P 78 77 Tuntas 77 Tuntas 0 0 

22 Maya Anggraini P 75 77 Tuntas 82 Tuntas 5 25 

23 Noor Khasanah P 66 65 Tdk Tuntas 82 Tuntas 17 289 

24 Nova Murtiari P 80 71 Tdk Tuntas 80 Tuntas 9 81 

25 Putri Hanik Maria P 80 77 Tuntas 85 Tuntas 8 64 

26 Putri Widya Wati P 75 77 Tuntas 71 Tdk Tuntas -6 36 

27 Retno Dwi Safitri P 60 62 Tdk Tuntas 74 Tdk Tuntas 12 144 

28 Riza Wijayanti P 70 68 Tdk Tuntas 80 Tuntas 12 144 

29 Sabar Santoso L 65 65 Tdk Tuntas 80 Tuntas 15 225 

30 Seli Octavia P 80 77 Tuntas 82 Tuntas 5 25 

31 Sity Fatymah P 70 77 Tuntas 80 Tuntas 3 9 

Lampiran 31 

DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA 
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32 Sugeng Riyadi L 65 68 Tdk Tuntas 88 Tuntas 20 400 

33 Vera Aning Tiara P 75 77 Tuntas 80 Tuntas 3 9 

34 Yunita Purnama Sari P 75 77 Tuntas 82 Tuntas 5 25 

Jumlah 2499 2518   2775 ∑d= 257 ∑𝑑2= 
3049 

Rata-rata nilai 73,50 74,06   81,62 

 
= 66049 

rata-rata klasikal 58,82 64,71   85,29 

 

    

Peningkatan Nilai   0,56   7,56 

 
  

Persentase Peningkatan Nilai   0,76   10,20 

 
  

Nilai Tertinggi 83 82   94 

 
  

Nilai Terendah 60 62   71 

 
  

Siswa Tuntas   22   29 

 
  

Persentase Ketuntasan   62,86   82,86 

 
  

Siswa Tidak Tuntas   12   5 

 
  

Persentase Tidak Tuntas   34,29   14,29 
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Lampiran 32 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Guru. 

1. Bagaimana keadaan kelas dan siswa tempat ibu mengajar? 

2. Ketika PBM di kelas, apakah ibu menerapkan model pembelajaran?  

3. Model pembelajaran apa yang ibu terapkan? 

4. Kesulitan atau kendala apa saja yang ibu temui saat pembelajaran 

berlangsung? 

5. Pernahkah siswa mengeluh tentang penerapan model-model 

pembelajaran yang ibu terapkan? 

6. Bagaimana hasil belajar siswa saat mengikuti pelajaran? 

7. Bagaimana keaktifan siswa saat PBM? 

8. Bagaimana antusias atau minat siswa saat pembelajaran? 
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Lampiran 33 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Siswa 

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang model pembelajaran yang diterapkan guru? 

2. Dengan model pembelajaran yang diterapkan guru, apakah Anda lebih semangat 

dalam belajar? 

3. Dalam pembelajaran,  apakah Anda ingin metode pembelajaran yang baru 

diterapkan dalam kelas? 

4. Materi apa yang Anda anggap sulit ketika pembelajaran? 

5. Kendala apa yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran? 

6. Pembelajran seperti apa yang ingin Anda terapkan oleh guru? 

7. Harapan apa yang Anda inginkan saat PBM? 
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Lampiran 34 
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