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ABSTRAK

Rahman, Aulia. 2014. Efektifitas Media Pembelajaran Visual 3D (SketchUp) Terhadap
Hasil Belajar Mata Pelajaran Menggambar Atap Siswa Kelas XI TGB SMK Negeri 1
Rembang Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Negeri Semarang. Aris Widodo, S,Pd,M.T. dan Moch. Fathoni Setiawan, ST,
MT.

Selama ini pembelajaran yang dilakukan di SMK Negeri 1 Rembang adalah
dengan metode konvensional (ceramah) pada mata pelajaran Teknik Gambar Bangunan,
tetapi seiring berjalannya waktu metode tersebut kurang menarik. Hal ini menjadikan
hasil belajar siswa kurang begitu baik, maka diperlukan suatu media pembelajaran baru
yang dapat menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang
diberikan agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Media pembelajaran tersebut yaitu
dengan menggunakan progam SketchUp. SketchUp merupakan program desain grafis
yang dapat menampilkan gambar 3D yang cukup baik untuk media presentasi
pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien, hasil gambar menarik
sehingga dengan menggunakan SketchUp siswa dapat lebih memahami materi yang
disampaikan. Dalam pembelajaran Menggambar Atap, progam SketchUp dapat
menyajikan model 3D untuk kompetensi dasar menggambar sambungan kuda-kuda.
Permasalahan yang ingin penulis kaji adalah “Bagaimana peningkatan hasil belajar mata
pelajaran Menggambar Atap pada siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri
1 Rembang dengan menggunakan media pembelajaran visual SketchUp?”.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ekperimen dimana subjek
pada penelitan ini adalah siswa kelas XI TGB A (Kelas Kontrol) dan XI TGB B (Kelas
Eksperimen). Hasil Penelitian meliputi nilai rata-rata pre test dan post test pada kelas
kontrol dan eksperimen. Nilai rata-rata pre test kelas kontrol 61,16 dan pada kelas
ekperimen 59,24. Sedangkan nilai rata-rata post test kelas kontrol 72,14 dan pada kelas
eksperimen 82, 68. Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-rata (uji-t) nilai post test di dapat
nilai thitung sebesar 7,23. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai ttabel sebesar 1,67.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai post test kelas ekperimen lebih baik dari
pada nilai post test kelas kontrol. Peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol sebesar
0,28 (28%) kriteria rendah dan pada kelas ekperimen sebesar 0,58 kriteria sedang.

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa
efektivitas media pembelajaran visual tiga dimensi (SketchUp) dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Rembang. Terdapat
perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen sebesar
0,58 atau (58%) termasuk criteria sedang, dan hasil belajar pada kelas kontrol hanya
mengalami peningkatan sebesar 0,28 atau (28%) termasuk kriteria rendah. Kelas
eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan media pembelajaran visual tiga dimensi
(SketchUp) mendapatkan peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan yaitu sebesar
0,29 atau (29%) daripada kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan metode yang
biasa dilakukan yaitu metode ceramah (konvensional). Berdasarkan hasil tersebut
penggunaan media pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp lebih efektif daripada
metode ceramah (konvensional). Sehingga media pembelajaran visual tiga dimensi
(SketchUp) dapat diterapkan pada mata pelajaran yang mempunyai struktur pemahaman
yang cenderung sama sebagai salah satu alternatif media pembelajaran di kelas.

Kata Kunci : Efektivitas Media Pembelajaran Visual SketchUp, Hasil Belajar Siswa,
Menggambar Atap.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan khusus pendidikan kejuruan berdasarkan UUSPN

No.20 tahun 2003 pasal 15 adalah untuk menyiapkan peserta didik agar dapat

bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia

usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang

dan program keahlian yang diminati.

SMK N 1 Rembang sebagai salah satu Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK), yang didalamnya terdapat berbagai kompetensi keahlian salah satunya

kompetensi keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB), Pada kompetensi keahlian

Teknik Gambar Bangunan kelas XI terdapat mata pelajaran menggambar

konstruksi atap. Sesuai silabus mata pelajaran menggambar atap ini terdiri dari

berbagai macam kompetensi dasar diantaranya kompetensi dasar menggambar

konstruksi sambungan kuda-kuda kayu, kompetensi dasar tersebut memiliki

indikator bahwa siswa memahami materi sambungan kuda-kuda secara utuh serta

mampu untuk membayangkan kondisi riil dari materi yang disampaikanoleh guru.

Dalam memahami suatu konstruksi sambungan kuda-kuda bentuk

konstruksinya hampir tertutup atau sengaja tidak diperlihatkan, jadi siswa tidak

dapat melihat seperti apa bentuk konstruksi sambungan kuda-kuda yang ada di

lapangan, jadi diperlukan suatu visualisasi yang hampir menyerupai bentuk

aslinya untuk dapat dipahami dengan baik.
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Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMK Negeri 1 Rembang

telah berkembang sesuai dengan tututan kurikulum yang saat ini telah diterapkan,

yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menuntut guru untuk

lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Namun dalam

kenyataanya sebagian guru pada saat ini masih menggunakan metode

konvensional (ceramah) dengan secara utuh dalam menyampaikan materi

pembelajarannya, biasanya mereka hanya menggunakan media seadanya,

terkadang malah tidak menggunakan media apapun, misalnya siswa disuruh

belajar sendiri untuk memahami materi tersebut. Kondisi seperti ini menjadikan

siswa kurang antusias atau kurang bersemangat, dan terlihat acuh tak acuh dengan

apa yang disampaikan oleh guru tersebut, akibatnya hasil belajar mereka kurang

baik dan menjadikan mereka kurang berkompeten dalam dunia kerja sehingga

berimbas kurang maksimalnya pencapaian tujuan dari Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) itu sendiri.

Menurut Dalyono (2001:239) “Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua

faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern”. Faktor intern yaitu faktor yang

berasal dari dalam manusia yang terdiri dari : faktor fisiologis ( karena sakit,

karena kurang sehat, karena caacat tubuh) dan faktor psikologis (intelegensi,bakat,

minat, monivator, dan faktor kesehatan mental). Sedangkan faktor ekstern yaitu

faktor yang berasal dari luar diri manusia yang terdiri dari lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Salah satu faktor yang

mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu penggunaan media pembelajaran yang

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi

dan rangsangan kegiatan belajar, seperti yang di jelaskan Hamalik dalam Arsyad,
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Azhar (2002:15) mengatakan bahwa “ Pemakaian media pembelajaran dalam

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru,

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa”.

Pada era modern sekarang ini,dunia pendidikan banyak memanfaatkan IT

(Informasi Technology) dalam segala aspeknya tidak terkecuali pada aspek

pembelajaran di kelas, salah satu pemanfaatan IT (Informasi Technology) adalah

pemanfaatan komputer. Guru di SMK Negeri 1 Rembang sudah difasilitasi

komputer atau laptop, tetapi pada kenyataanya guru masih belum bisa

memanfaatkan fasilitas yang sekarang ada secara maksimal. Dengan pemanfaatan

komputer atau laptop secara baik yang semula media pembelajaran untuk

menyampaikan materi oleh guru yang hanya bersifat monoton, biasa saja, kurang

menarik dan cenderung membosankan dapat diubah menjadi suatu penyajian

materi pembelajaran yang lebih menarik dan tida membosankan dengan

memvisualisasikan materi yang akan disampaikan dalam bentuk gambar 3D. hal

itu dirasa lebih baik dari pada metode yang sekarang masih digunakan yaitu

metode ceramah (konvensional).

Salah satu media pembelajaran dengan pemanfaatan IT (Informasi

Technology) yang dapat diaplikasikan pada mata pelajaran menggambar

konstruksi atap kompetensi dasar memahami konstruksi sambungan kuda-kuda

adalah dengan menggunakan media pembelajaran visual tiga dimensi. Dalam

penelitian ini peneliti menggunaan software Google SketchUp 8 Free untuk

membuat gambar 3D yang dibuat sesuai dengan kondisi yang kenyataanya ada di

lapangan.
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Menurut Sudjana dan Rivai (2002:9) “Pengajaran akan lebih efektif

apabila objek dan kejadian yang menjadi bahan pengajaran dapat divisualisasikan

secara realistik atau menyerupai keadaaan yang sebenarnya, namun tdaklah berarti

bahwa media harus selalu menyerupai keadaan yang sebenarnya”. Sejalan dengan

pedapat ahli yang telah dijelaskan penggunaan media pembelajaran visualisasi

tiga dimensi (SketchUp) pada mata pelajaran menggambar konstruksi atap pokok

bahasan menggambar sambungan kuda-kuda diharapkan membantu membuat

rangsangan dan ketertarikan terhadap siswa dapat membantu untuk memahami

secara utuh serta mampu membayangkan kondisi yang sebenarnya dari materi

yang disampaikan oleh guru. Sehingga diharapkan nantinya ada peningkatan hasil

belajar siswa lebih baik dari pada sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti kondisi tersebut hampir

sama terjadi pada saat kegiatan pembelajaran pada kelas XI kompetensi keahlian

Teknik Gambar Bangunan dalam mata pelajaran menggambar konstruksi

atap,kompetensi dasar menggambar konstruksi langit-langit, karena kurangnya

guru dalam memahami pembuatan dan penggunaan media pembelajaran maka,

guru tersebut hanya menggunakan metode ceramah (konvensional) dengan

penggunaan media pembelajaran yang digunakan hanya sebatas papan tulis dan

modul saja yang banyak berisikan tulisan serta gambar dua dimensi saja, sehingga

dirasa pembelajaran sangat monoton atau biasa saja dan kurang menarik yang

selanjutnya berakibat pada hasil belajar siswa pada kelas tersebut kurang

maksimal. Sebagai bukti hal tersebut dapat dilihat dari data pelaksanaan tes mid

semester dan nilai semester ganjil pada mata pelajaran menggambar konstruksi
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atap yang dilakukan oleh guru pengampu pada siswa kelas XI TGB A dan TGB

B. Hasil tes tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Jenis Tes

Presentase Nilai

XI TGB A XI TGB B

< KKM > KKM < KKM > KKM

(70) (70) (70) (70)

Tes 1 36,84% 63,16% 40,76% 59,23%

Tes 2 17,35% 82,05% 20,74% 79,26%

Rata-rata 27.10% 72.61% 30.75% 69.25%

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Efektifitas Media Pembelajaran

Visual Tiga Dimensi (SketchUp) Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK N 1 Rembang Tahun Ajaran

2013/2014”.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya permasalahan yang jelas dalam suatu penelitian akan menjadikan

proses pemecahannya dapat terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang

diatas maka permasalahan yang akan di ungkap dalam penelitian ini tentang hasil

belajar siswa dalam mata pelajaran menggambar atap pada kompetensi dasar

memahami tentang menggambar konstruksi kuda-kuda dengan menggunakan

media visual tiga dimensi (Sketch Up) dan dengan menggunakan metode

Tabel 1.1 Data Nilai Semester Satu Kelas X TGB A dan TGB B

Sumber : Data Nilai Guru Pengampu Mata Pelajaran Menggambar Konstruksi Atap
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pembelajaran ceramah (konvensional) pada siswa kelas XI TGB di SMK N 1

Rembang

Kemudian rumusan masalah tersebut diuraikan dalam beberapa

pertanyaan penelitian sebagai:

1) Apakah  Efektivitas penggunaan media visual tiga dimensi (Sketch Up) dapat

menjadikan hasil belajar siswa lebih baik dari pada penggunaan pembelajaran

ceramah (konvensional)?

2) Seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa media visual tiga dimensi

(Sketch Up) dengan hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran

ceramah (konvensional)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu pijakan untuk dapat merealisasikan

aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga diperlukan rumusan tujuan yang jelas.

Dengan adanya rumusan tujuan penelitian yang jelas maka akan diperoleh

gambaran-gambaran serta manfaat dari penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan

masalah diatas maka tujuann dari penelitian ini yaitu dengan mengetahui hasil

belajar siswa dalam mata pelajaran menggambar atap dan kompetensi dasar

memahami konstruksi kuda-kuda dengan menggunakan media visual tiga dimensi

(Sketch Up) lebih baik jika dibandingkan pembelajaran ceramah (konvensional)

pada siswa XI TGB di SMK Negeri 1 Rembang.

Kemuduan tujuan tersebut diuraikan dalam beberapa tujuan penelitian

sebagai berikut:
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1) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran visual tiga

dimensi (Sketch Up) dapat menjadikan hasil belajar siswa lebih baik daripada

penggunaan pembelajaran ceramah (konvensional).

2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media

visual tiga dimensi (Sketch Up) dengan hasil belajar siswa yang

menggunakan pembelajaran ceramah (konvensional).

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan peneliti dalam penelitiaan ini untuk

membatasi dan memfokuskan penelitian. Dalam penelitian berjudul efektifitas

media pembelajaran visual tiga dimensi (SketchUp) terhadap hasil belajar siswa

mata pelajaran menggambar konstruksi atap pokok bahasan menggambar

sambungan kuda-kuda siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1

Rembang tahun pelajaran 2013/2014 peneliti membatasi masalah hanya pada:

a) Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Teknik Gambar

Bangunan A (TGB A) dan Teknik Gambar Bangunan B (TGB B) SMK

Negeri 1 Rembang.

b) Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu media pembelajaran visual tiga dimensi (SketchUp).

c) Parameter

Parameter pada penelitian ini  adalah hasil belajar siswa yang ditunjukkan

dengan hasil nilai akhir atau post test siswa kelas XI Teknik Gambar



8

Bangunan A (TGB A) dan Teknik Gambar Bangunan B (TGB B) SMK

Negeri 1 Rembang tahun pembelajaran 2013/2014.

d) Materi Penelitian

Materi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Menggambar

Kontruksi Atap dengan kompetensi dasar memahami sambungan konstruksi

kuda-kuda tahun pelajaran 2013/2014.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai suatu karya

ilmiah, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan

kontribusi yang baik bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat pada

umumnya serta diharapkan bisa memberikan konstribusi yang baik pula

bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya mengenai

efektivitas penggunaan media pembelajaran visual tiga dimensi

(SketchUp) terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran menggambar

konstruksi atap pokok bahasan menggambar sambungan kuda-kuda kelas

XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Rembang tahun pelajaran

2013/2014.
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1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

a. Dapat mempermudah pemahaman siswa mengenai materi mata pelajaran

menggambar atap pokok bahasan menggambar konstruksi kuda-kuda.

b. Dapat membantu siswa untuk mampu memvisualisasikan hal-hal yang

masih abstrak dalam materi mata pelajaran konstruksi bangunan gedung

pokok bahasan konstruksi rangka atap.

c. Sebagai pelengkap media pembelajaran menggambar atap pokok bahasan

menggambar konstruksi kuda-kuda.

d. Menjadi perangkat bantu dan alternatif dalam pembelajaran menggambar

atap pokok bahasan menggambar konstruksi kuda-kuda.

e. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pengembangan media

pembelajaran guna meminimalisasi kejenuhan dan kebosanan dalam

pembelajaran konvensional di dalam kelas yang mengakibatkan motivasi

belajar siswa menjadi berkurang untuk memahami materi yang diberikan

oleh guru.

1.6. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dan untuk

mewujudkan kesatuan berfikir pembaca, pada penelitian ini perlu ditegaskan

istilah-istilah yang ada, khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar

BahasaIndonesia (1990:219), kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh,
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akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya

guna, adanyakesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan

tugas dengan sasaran yang dituju.

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat/ wahana yang digunakan pendidik dalam

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran

(Achmad Rifa’i, 2010). Media pembelajaran dalam penelitian ini yaitu media

pembelajaran visual menggunakan SketchUp.

3. Visual

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, visual adalah pengungkapan suatu

gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan

angka), peta, grafik, dan lain sebagainya.

4. Tiga Dimensi

Tiga dimensi adalah objek yang memiliki tiga matra yaitu panjang, lebar, dan

tinggi. (Wikipedia Indonesia Online, http://id.wikipedia.org/wiki/3_dimensi).

5. Media Google SketchUp

Menurut Djoko Darmawan (2009), SketchUp adalah sebuah program grafis.

Program ini memberikan hasil utama yang berupa gambar sketsa grafik tiga

dimensi. SketchUp ini menyajikan materi menggambar sambungan kuda-kuda

yang melingkupi model sambungan kuda-kuda, macam-macam sambungan

kuda-kuda, nama bagian-bagian sambungan kuda-kuda (notasi).

6. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia

menerima pengalaman belajarnya (Nana Sudjana: 2009).”.



11

Jadi yang dimaksud dengan efektivitas penggunaan media pembelajaran

visual tiga dimensi (SketchUp) terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran

menggambar konstruksi atap pokok bahasan menggambar sambungan atap

kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Rembang tahun

pengajaran 2013/2014 yaitu dengan penggunaan suatu alat bantu media

(Google SketchUp) dalam penyampaian materi terhadap peningkatan hasil

belajar siswa.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi proposal ini,

maka dipandang perlu mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika

penyususan proposal ini adalah sebagaimana uraian berikut ini.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang judul, latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika

penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Hipotesis

Bab ini berisi teori-teori yang dijadikan acuan peneliti untuk mengadakan

penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang tempat dan waktu penelitian; populasi dan sampel,

rancangan penelitian dan prosedur pengambilan sampel; variable-

variabel penelitian; metode dan teknik pengumpulan data; teknik uji
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validitas dan reliabilitas instrument; teknik uji persyaratan analisis; serta

teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap

hasil penelitian.

Bab V Simpulan Saran

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan

berdasarkan penelitian.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Pembelajaran

Makna pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  adalah

proses, cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Lebih

lanjut, Wina Sanjaya (2008:51) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan

kegiatan yang bertujuan membelajarkan siswa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan

belajar. Setiap guru penting untuk memahami sistem pembelajaran, karena dengan

pemahaman sistem ini, setiap guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran

atau hasil yang diharapkan, proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan,

pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang

ingin dicapai dan bagaimana mengetahui keberhasilan pencapaian tersebut.

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau keterampilan

yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses

pembelajaran tertentu (Wina Sanjaya, 2008:86). Lebih lanjut, Wina Sanjaya

(2008:88) mengemukakan bahwa rumusan tujuan pembelajaran harus

mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (siapa yang harus memiliki

kemampuan), Behaviour (perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat

dimiliki), Condition (dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat

menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya), dan



14

Degree (kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai

batas minimal.

Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas pembelajaran perlu

mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran, yang

antara lain ditandai dengan adanya perubahan dari model belajar terpusat pada

guru ke model terpusat pada peserta didik, dari kerja terisolasi ke kerja kolaborasi,

dari pengiriman informasi sepihak ke pertukaran informasi, dari pembelajaran

pasif ke pembelajaran aktif dan partisipatif, dari yang bersifat faktual ke cara

berpikir kritis, dari respon reaktif ke proaktif, dari konteks artificial ke konteks

dunia nyata, dari single media ke multimedia. Oleh karena itu, pembelajaran harus

berpotensi mengembangkan suasana belajar mandiri. Dalam hal ini, pembelajaran

dituntut dapat menarik perhatian peserta didik dan sebanyak mungkin

memanfaatkan momentum kemajuan teknologi khususnya dengan

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (information

and communication technology).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

adalah proses kegiatan belajar yang melibatkan berbagai komponen, yaitu guru,

siswa,tujuan, materi, metode, media, evaluasi dengan pendidikan dan sumber

belajar pada suatu lingkaran belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang

ingin dicapai. Dalam penelitian ini  efektivitas penggunaan media pembelajaran

visual tiga dimensi (SketchUp) terhadap peningkatan hasil belajar sebagai

terobosan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif dan menarik.
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2.2. Efektifitas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada

taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien,

meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan

pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaiman cara

mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan

outputnya.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) dalam Othenk (2008) memberikan definisi

sebagai berikut:

”Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,

berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut Abdurahmat (2003:92) dalam Othenk (2008) bahwa:

”Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah

pekerjaan tepat pada waktunya”.

Proses belajar mengajar yang ada baik di sekolah dasar maupun di

sekolah menengah, sudah barang tentu mempunyai target bahan ajar yang harus

dicapai oleh setiap guru, yang didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada saat
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itu. Kurikulum yang sekarang ada sudah jelas berbeda dengan kurikulum zaman

dulu, ini ditenggarai oleh sistem pendidikan dan kebutuhan akan pengetahuan

mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Bahan ajar yang banyak terangkum dalam kurikulum tentunya harus

disesuaikan dengan waktu yang tersedia pada hari efektif yang ada pada tahun

ajaran tersebut. Namun terkadang materi yang ada dikurikum lebih banyak

daripada waktu yang tersedia. Ini sangat ironis sekali dikarenakan semua mata

pelajaran dituntut untuk bisa mencapai target tersebut. Untuk itu perlu adanya

strategi efektivitas pembelajaran.

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu Effective yang berarti

berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan,

suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal

efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti, misalnya

usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y. Di dalam kamus bahasa

Indonesia Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efektif,

pengaruh atau akibat, atau efektif juga dapat diartikan dengan memberikan hasil

yang memuaskan. Dari uraian diatas dapat dijelaskan kembali bahwa efektivitas

merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan

derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang di capai.

2.3. Media Pembelajaran

2.3.1. Pengertian Media Pembelajaran

Menurut Bovee dalam Ouda Teda Ena (2011: 2) “Media adalah sebuah

alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan”. Media merupakan wadah
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dari pesan yang oleh sumber pesan ataupun penyalurnya ingin diteruskan kepada

sasaran atau penerima pesan tersebut. Menurut Azhar Arsyad (2002: 12) “Media

pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan

pembelajaran”. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung

keberhasilan proses belajar mengajar. Menurut UU RI No.20 Tahun 2003 Pasal 1

ayat 20: ”Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.

Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk

memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk

pembelajaran individual dimana kedudukan media sepenuhnya melayani

kebutuhan belajar siswa. Menurut Edgar Dale Dalam Sigit Prasetyo (2007: 6)

“Secara umum media memiliki kegunaan yaitu: memperjelas pesan agar tidak

terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra,

menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber

belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan

visual, auditori & kinestetiknya, memberi rangsangan yang sama,

mempersamakan pengalaman & menimbulkan persepsi yang sama”.

Penggunaan media dalam pembelajaran memang sangat disarankan,

tetapi dalam penggunaannya tidak semua media baik. Ada hal-hal yang harus

dipertimbangkan dalam pemilihan media, antara lain tujuan pembelajaran, sasaran

didik, karakteristik media yang bersangkutan, waktu, biaya, ketersediaan sarana,

konteks penggunaan, dan mutu teknis. Penggunaan media yang tepat akan sangat

menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, penggunaan

media yang tidak tepat hanya akan menghambur-hamburkan biaya dan tenaga,
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terlebih bagi ketercapaian tujuan pembelajaran akan jauh dari apa yang

diharapkan. Sebagai salah satu sarana pembelajaran, perguruan tinggi harus dapat

menyediakan media yang tepat untuk menunjang aktivitas akademik dalam

belajar agar tidak jenuh dalam menerima pembelajaran di kelas.

Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan penggunaan media

pembelajaran, termasuk diantaranya teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi

informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan penggunaan

komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan pemanfaatan media ini

dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik

sedemikan rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi.

Komputer termasuk salah satu media pembelajaran. Penggunaan

komputer dalam pembelajaran merupakan aplikasi teknologi dalam pendidikan.

Pada dasarnya teknologi dapat menunjang proses pencapaian tujuan pendidikan.

Namun sementara ini, komputer sebagai produk teknologi kurang dimanfaatkan

secara optimal. Kini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjadikan

teknologi (komputer) dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan. Di lapangan,

sistem penyajian materi melalui komputer dapat dilakukan melalui berbagai cara

seperti: hyperteks, simulasi-demokrasi ataupun tutorial. Tiap-tiap sistem memiliki

keistimewaan masing-masing. Jika keunggulan masing-masing sistem tersebut

digabungkan kedalam satu bentuk model yang dapat digunakan dalam

pembelajaran sehingga proses belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media. Hubbard

mengusulkan sembilan kriteria untuk menilainya (Ouda Teda Ena: 2001: 2).

“Kriteria pertamanya adalah biaya. Biaya memang harus dinilai dengan hasil yang
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akan dicapai dengan penggunaan media itu. Kriteria lainnya adalah ketersediaan

fasilitas pendukung seperti listrik, kecocokan dengan ukuran kelas, keringkasan,

kemampuan untuk diubah, waktu dan tenaga penyiapan, pengaruh yang

ditimbulkan, kerumitan dan yang terakhir adalah kegunaan. Semakin banyak

tujuan pembelajaran yang bisa dibantu dengan sebuah media semakin baiklah

media itu”.

Kriteria di atas lebih diperuntukkan bagi media konvensional. Thorn

mengajukan enam kriteria untuk menilai multimedia interaktif (Ouda Teda Ena:

2011: 3). “Kriteria penilaian yang pertama adalah kemudahan navigasi. Sebuah

program harus dirancang sesederhana mungkin sehingga pembelajar tidak perlu

belajar komputer lebih dahulu. Kriteria yang kedua adalah kandungan kognisi,

kriteria yang lainnya adalah pengetahuan dan presentasi informasi. Kedua kriteria

ini adalah untuk menilai isi dari program itu sendiri, apakah program telah

memenuhi kebutuhan pembelajaran si pembe lajar atau belum. Kriteria keempat

adalah integrasi media dimana media harus mengintegrasikan aspek dan

ketrampilan materi yang harus dipelajari. Untuk menarik minat pembelajar,

program harus mempunyai tampilan yang artistik maka estetika juga merupakan

sebuah kriteria. Kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi secara keseluruhan.

Program yang dikembangkan harus memberikan pembelajaran yang diinginkan

oleh pembelajar. Sehingga pada waktu seorang selesai menjalankan sebuah

program dia akan merasa telah belajar sesuatu”.
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2.3.2. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran

Penyampain materi dengan menggunakan media pembelajaran dianggap

penting karena media pembelajaran disini dapat membantu menstimulus indera

dari pesarta didik. Menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2002:22), dalam

pengembangan sumber belajar, media pembelajaran memiliki manfaat yaitu:

a. Penyampaian materi pelajaran lebih baku.

b. Pengajaran bisa lebih menarik.

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif.

d. Lama waktu pengajaran dapat dipersingkat.

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan.

f. Pengajaran dapat diberikan kadan dan dimana saja diinginkan maupun

diperlukan.

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses

belajar dapat ditingkatkan.

h. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif.

Selain memiliki beberapa manfaat diatas, media pembelajaran juga

memiliki beberapa fungsi, seperti yang dikemukakan oleh Levie & Lents dalam

Arsyad (2002:16) “ Empat fungsi media pengajaran, khususnya media visual

yaitu:

a. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.

b. Fungsi efektif media visual dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan siswa

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambing
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visual dapat mengubah sikap dan emosi siswa, misalnya informasi yang

menyangkut masalah social atau ras.

c. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang

mengungkapkan bahwa lambing visual dan gambar memperlancar pencapain

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang

terkandung dalam gambar.

d. Fungsi kompensatoris media pengajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa

media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam

teks dan mengingatnya kembali.

2.3.3. Media Visual Tiga Dimensi Dengan Google SketchUp

Media berasal dari bahasa latin yang berarti perantara atau pengantar.

Dapat dikatakan  sebagai media pembelajaran apabila media tersebut digunakan

untuk menyampaikan pesan dengan tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Menurut Djoko Darmawan (2009: 1).

Visual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

pengungkapan suatu gagaasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk

gambar, tulisan (kata dan angka), peta, grafik, dan sebagainya. Sedangkan tiga

dimensi sendiri yang juga disebut ruang adalah bentuk dari benda yang memiliki

panjang, lebar, dan tinggi istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan

animasi (Wikipedia Indonesia Online,http://id.wikipedia.org/wiki/3_dimensi).

Pengertian Google SketchUp adalah sebuah program grafis. Program ini

memberikan hasil utama yang berupa gambar sketsa grafik tiga dimensi.
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Perangkat lunak ini sangat tepat digunakan untuk membuat atau mendesain objek

tiga dimensi dengan perbandingan panjang, lebar, maupun tinggi. Pengeditannya

lebih mudah dibandingkan bila menggunakan perangkat lunak grafis lain.

SketchUp juga memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaan dan kecepatan

dalam melakukan desain, serta menyenangkan berbeda dengan program 3D Cad

lainnya.

Program ini dilengkapi tool-tool yang disederhanakan, disertai sistem

penggambaran dan tampilan yang tidak rumit. Baik desain rancangan rumah, peta,

ataupun bangun untuk permodelan pembelajaran, dapat menggunakan SketchUp 8

free untuk menyajikan ide dalam bentuk tiga dimensi. Perangkat lunak Software

Google Sketch Up cukup fleksibel karena dapat menerima atau membaca data dari

format *.dwg atau *.dxf dari file AutoCAD, *.3ds dari 3dstudio Max, *.jpg, dan

*.ddf. Selain itu file yang dikerjakan di Software Google Sketch Up dapat dengan

mudah diekspor ke berbagai format.

Menurut Djoko Darmawan (2009: 2), keunggulan yang dimiliki perangkat

lunak SketchUp adalah :

1. Dapat menghasilkan gambar yang cukup baik untuk keperluan presentasi.

2. Pengoperasiannya relatif mudah.

3. Memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk menerima dan mengirim data ke

program aplikasi lain.

Sedangkan kekurangan perangkat lunak Software Google Sketch Up 8

hanya tidak terdapat setting posisi antara objek gambar dengan bidang kertas.

Dalam penelitian ini, media SketchUp digunakan sebagai media pembelajaran

visual dalam kompetensi menggambar sambungan kuda-kuda. Hasil gambar
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konstruksi sambungan kuda-kuda 3D  dengan media SketchUp dapat dilihat pada

lampiran 3.

Visuali tiga dimensi adalah adalah sebuah model tiga dimensi yang dibuat

dengan bantuan komputer (dalam hal ini dengan menggunakan Software Google

Sketch Up 8 Free) .

2.4. Metode Pembelajaran Konvensional (Ceramah)

Metode konvensional (ceramah) menurut Syaiful Sagala (2006:97)

“Metode konvensional (ceramah) merupakan cara penyajian pelajaran yang

dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secaara langsung

terhadap siswa”. Metode ceramah dalam pelaksanaannya siswa hanya menerima

pelajaran (pasif) yang dituturkan oleh guru, oleh karena itu divariasikan dengan

metode lain agar dapat meninggalkan keaktifan siswa. Selanjutnya dikatakan pula

bahwa “Peranan siswa dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan teliti

dan mencatat pokok penting yang dikemukakan oleh guru”. Kemudian metode

ceramah sendiri mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Menurut Syaiful

Sagala (2006:97) kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah ini adalah

Kelebihan dari metode konvensional (ceramah) adalah sebagai berikut:

1. Guru mudah menguasai kelas.

2. Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas.

3. Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar .

4. Mudah mempersiapkan dan melaksanakan.

5. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.
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6. Member kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman,

pengetahuan dan kearifan.

7. Lebih ekonomis dalam hal waktu.

8. Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas.

9. Membantu siswa untuk mendengarkan secara akurat, kritis, dan penuh

perhatian.

10. Jika digunakan dengan tepat maka akan dapat menstimulasikan dan

meningkatkan keinginan belajar siswa dalam bidang akademik.

11. Dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dari  beberapa sumber lain.

Sedangkan kekurangan dalam metode konvensional (ceramah) adalah

sebagai berikut:

1. Mudah menjadi verbalisme.

2. Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan.

3. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang

menggunakannya.

4. Cenderung membuat siswa pasif.

Metode pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik terlepas dari

banyak faktor, untuk itu pasti disetiap metode pembelajaran memiliki kelemahan

dan kelebihan. Begitu pula dengan metode konvensional (ceramah), untukmeutupi

kelemahan dari metode konvensional (ceramah) ini sendiri diperlukan variasi

didalamnya, seperti penggunaan media pembelajaran visual tiga dimensi

(SketchUp) yang menjadikan siswa lebih efektif, tertarik dan tidak merasa bosan

dengan materi yang disampaikan oleh guru. Jadi metode konvensional (ceramah)
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akan tetap diperlukan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu untuk

menyampaikan hal-hal yang tidak dapat disampaikan secara langsung oleh media

atau metode pembelajaran lainnya.

2.5. Tinjauan Kompetensi Kompetensi Gambar Bangunan

Menggambar atap salah satu standar kompetensi yang ditempuh oleh

semua siswa kelas XI. Teknik Gambar Bangunan mencakup berbagai kompetensi

dasar yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Salah satu kompetensi dasar

dalam mata pelajaran menggambar atap ini adalah menggambar konstruksi

sambungan kua-kuda. Kompetensi dasar menggambar konstruksi sambungan

kuda-kuda tersebut memiliki indikator pencapaian yang telah ditetapkan pada

silabus yaitu diantaranya siswa diharapkan mampu memahami macam-macam

sambungan kuda-kuda dan menggambar macam-macam sambungan kuda-kuda

dilengkapi dengan notasi-notasinya.

Mata pelajaran menggambar atap ini memiliki peran yang sangat besar

dalam dunia teknik sipil/ bangunan. Khususnya menggambar konstruksi

sambungan kuda-kuda merupakan ilmu yang harus dimiliki setiap siswa agar

nantinya berguna pada saat siswa tersebut terjun dalam dunia kerja. Kuda-kuda

adalah bagian utama dalam suatu bangunan yang menentukan umur bangunan

tersebut.

Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh guru agar dalam

menyampaikan materi menggambar atap, siswa dapat memahami dan mencerna

setiap detail pembahasan mengenai menggambar atap. Tentunya dalam

penyampaian materi seorang guru harus kreatif memilih metode, media
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pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

2.6. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

ia menerima pengalaman belajarnya (Nana Sudjana: 2009). Secara global, faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga

macam, yakni:

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani

dan rohani siswa.

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di

sekitar siswa.

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.

Faktor-faktor diatas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan

mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap conserving terhadap

ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal) umpamanya,

biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak

mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berinteligensi tinggi (faktor internal)

dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya (faktor eksternal), mngkin akan

memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil belajar. Jadi,

karena pengaruh faktor-faktor tersebut diataslah, muncul siswa-siswa yang high-

achievers (berprestasi tinggi) dan under-achievers (berprestasi rendah) atau gagal
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sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan professional

diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya

kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan betusaha

mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka

(Muhibbin syah,2007: 144).

Keberhasilan usaha belajar ditentukan oleh faktor-faktor yang terikat

dengan diri sendiri, tujuan belajar, materi yang dipelajari, cara mempelajari materi

itu, narasumber yang membantu proses belajar dan faktor-faktor lingkungan fisik

maupun sosial. Faktor-faktor itu bekerja bersama-sama dalam fenomena yang

kompleks sehingga pembahasan yang terpisah hanya untuk mempermudah

pemahaman karena faktor-faktor tersebut tidak bekerja sendiri-sendiri :

1. Faktor individu

Meliputi faktor yang bersifat fisik dan psikologi. Termasuk dalam

faktor fisik antara lain : keadaan indera, cacat tubuh, keseimbangan hormonal,

sistem persarafan khususnya keadaan otak dan kelelahan fisik/penyakit. Faktor

psikologi meliputi : kecerdasan, perhatian, kepribadian dan faktor-faktor psikologi

lainnya.

2. Tujuan belajar

Penetapan tujuan belajar yang tepat dirinci dengan tujuan-tujuan jangka

pendek yang atraktif, akan membuat tujuan itu padu dan diterima sebagai tujuan

pribadi. Tujuan semacam itu dapat memelihara minat dan motivasi untuk

berusaha mencapainya yang menjadi jaminan keberhasilan usaha belajar.

3. Materi yang dipelajari
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Materi bisa mudah atau sulit, luas atau sempit, mendalam atau

permukaan. Masa peka juga menentukan tingkat keberhasilan mempelajari materi.

Mempelajari sesuatu harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari materi

subordinat berlanjut ke materi superordinat. Tanpa memperhatikan pengetahuan

atau ketrampilan prasarat, suatu materi yang sangat mudahpun dapat menjadi sulit

untuk dipelajari.

4. Teknik belajar

Bagaimana orang dapat mempelajari sesuatu secara efektif telah lama

menjadi bahasan ahli pendidikan. Ternyata tidak pernah diperoleh resep tunggal

mengenai belajar efektif. Teknik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

sangat pribadi, dan juga faktor yang terikat dengan jenis materinya. Materi

ketrampilan dan sikap tentu lebih baik di dekati memakai pola kondisioning,

sedang materi pengetahuan memakai belajar kognitif. Teknik-teknik memorizing

merupakan bagian dari model belajar yang kalau dikembangkan akan menjadi

dasar pendekatan belajar efektif.

5. Nara sumber

Belajar formal membutuhkan guru sebagai nara sumber. Pada belajar

informal nara sumbernya bisa apa saja atau siapa saja. Nara sumber ini penting

karena menentukan jelas tidaknya materi sekaligus menjadi kriteria seberapa jauh

proses belajar telah berlangsung dan seberapa banyak keberhasilannya.

6. Lingkungan

Secara sempit lingkungan belajar adalah lingkungan fisik tempat belajar

berlangsung. Faktor-faktor yang terikat didalamnya antara lain faktor fasiliitas

belajar (meja, kursi, buku), faktor ruangan belajar, kesegaran/cuaca, penerangan,
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sanitasi, kebisingan dan lain-lain. Faktor lingkungan juga mencakup faktor sosial

yang lebih luas. Suasana kompetitif di kelas, masyarakat yang tenang, orang tua

yang penuh perhatian, kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan pergaulan akan

mempengaruhi belajar.

2.7. Kerangka Berpikir

Secara tradisional, proses pembelajaran melibatkan pendidik, peserta

didik, dan bahan ajar. Pembelajaran dapat ditafsirkan sebagai penyampaian isi

pelajaran ke dalam otak peserta didik dengan cara tertentu. Penyampaian materi

pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan dideskripsikan

dengan jelas menjadi kunci utama keberhasilan proses pembelajaran.

Dalam kondisi kelas yang tidak mendukung dapat menghambat

terjadinya proses komunikasi, salah satu penyebabnya adalah kurang efektifnya

media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dalam proses penyampaian

materi, tidak semua siswa memiliki daya imajinasi yang cukup dalam

mengartikan materi atau informasi visual yang dilakukan oleh guru. Namun, ada

juga siswa yang lambat dalam menerjemahkan informasi yang ada sehingga dapat

berakibat pada pemahaman materi yang relatif kurang.

Menggambar konstruksi atap merupakan mata pelajaran yang

membutuhkan tingkat pemahaman atau imajinasi yang baik. Siswa diharapkan

mampu membayangkan objek atau benda secara nyata yang kemudian dituangkan

dalam sebuah gambar. Disini lah peran guru untuk memilih media pembelajaran

yang tepat guna meningkatkan pemahaman materi kepada siswa sehingga terdapat
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peningkatan hasil belajar siswa khususnya pada kompetensi dasar menggambar

konstruksi sambungan kuda-kuda.

Penggunaan media pembelajaran visual menggunakan SketchUp

merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar terjadi komunikasi yang

efektif. Media ini mampu menghasilkan gambar yang cukup baik untuk

presentasi. Sangat mendukung untuk kompetensi dasar menggambar Kontruksi

Sambungan Kuda-Kuda. Penggunaan yang mudah, membuat proses pembelajaran

menjadi efektif.

Dengan adanya kelebihan pada media pembelajaran visual menggunakan

SketchUp tentunya memiliki peran yang baik terhadap pemahaman materi yang

diberikan guru kepada siswa. Pemahaman materi yang baik dapat berpengaruh

pada hasil belajar siswa.

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah efektifitas media

pembelajaran visual tiga dimensi (SketchUp) lebih baik daripada penggunaan

media pembelajaran konvensional (ceramah) terhadap peningkatan hasil belajar

siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK N 1 Rembang Tahun Ajaran

2013/204.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Rembang, yang terletak di

jalan Gajah Mada no. 1 Rembang.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap yang secara garis besar

dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan: meliputi pengajuan judul, pembuatan proposal,

permohonan ijin dan konsultasi instrumen penelitian. Alokasi waktu dari

Bulan Oktober 2013 sampai Bulan Desember 2013.

b. Tahap Pengembangan: meliputi semua kegiatan yang mencakup

pengembangan media pembelajaran. Alokasi waktu dari Bulan Januari 2014

sampai Bulan Februari 2014.

c. Tahap Penelitian: meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lapangan,

yaitu uji coba instrumen dan pelaksanaan pengambilan data. Alokasi waktu

mulai awal Bulan Maret 2014 sampai pertengahan Bulan April 2014.

d. Tahap Penyelesaian: meliputi analisis data dan penyusunan laporan serta

perbanyakannya. Alokasi waktu mulai Bulan April 2014 sampai Mei 2014.
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3.3 Populasi Peneltian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah siswa

SMK Negeri 1 Rembang kelas XI TGB yang terdiri dari 37 siswa kelas XI

TGB A dan 34 siswa kelas XI TGB B, dengan total siswa yang menjadi

populasi penelitian sebanyak 71 siswa.

3.4 Sampel Peneltian

Untuk mengambil jumlah sampel dalam penelitian ini berpedoman pada

pendapat Arikunto (2006 : 107) yang menyatakan bahwa “Untuk sampel

penelitian dengan populasi kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya.

Selanjutnya jika jumlah populasi besar, maka sampel dapat diambil 10-15 %

atau 20-25%.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh

populasi penelitian, yaitu 37 siswa kelas XI TGB A dan 35 siswa kelas XI

TGB B, dengan total siswa yang menjadi sampel penelitian sebanyak 71 siswa.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu, yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini

adalah hasil belajar siswa sebelum menggunakan media visual SketchUp (X1)

dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media visual SketchUp (X2).
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3.6 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen,

yaitu penelitian dengan sengaja mengusahakan timbulnya variable-variabel dan

selanjutnya dikontrol untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar.

Menurut Arikunto (2010:9) “ Penelitian eksperimen adalah suatu cara

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kasual) antara dua faktor

yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi

atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu”. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan penelitian eksperimen semu, eksperimen semu sendiri

merupakan jenis komparasi yang membandingkan pengaruh pemberian suatu

perlakuan (treatment) pada suatu obyek (kelompok eksperimen) serta melihat

besar pengaruhnya, namun dalam proses penelitiannya tidak dapat dilakukan

pengacakan siswa (random) dalam rangka penempatan kedalam kelompok

eksperimen dan kontrol. Desain dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Kelompok
Kontrol

Pre-test Post-test Hasil
Belajar

Tidak
Menggunakan

media
pembelajaran
(SketchUp)

Kelompok
Eksperimen

Pre-test

Menggunakan
media

pembelajaran
(SketchUp)

Post-test Hasil
Belajar

Gambar 3.1. Pola Desain Penelitian
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Rancangan yang digunakan adalah control group pre test post test

yaitu desain eksperimen dan kelas kontrol. Pola rencana penelitian dapat dilihat

di tabel 3.1.

Kelompok Pre Test Perlakuan Post Test

Eksperimen YE1 X1 YE2

Kontrol YK1 X2 YK2

Keterangan :

YE1 : simbol test awal untuk kelompok eksperimen

YE2 : simbol tes akhir untuk kelompok eksperimen

YK1 : simbol test awal untuk kelompok kontrol

YE1 : simbol test akhir untuk kelompok kontrol

X1 : simbol perlakuan berupa pengajaran menggunakan media

pembelajaran visual 3D (SketchUp)

X2 : simbol perlakuan berupa pengajaran menggunakan pembelajaran

konvensional (ceramah) tanpa menggunakan multimedia

3.7 Prosedur Penelitian

Terdapat tiga langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

yaitu yang langkah pertama perencanaan penelitian, langkah kedua tentang

pelaksanaan penelitian dan ketiga langkah penyelesaian penelitian.

Tabel 3.1. Pola Rancangan Penelitian
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3.7.1 Langkah Pertama (Perencanaan Penelitian)

Pertama untuk langkah-langkah dalam perencanaan penelitian dengan

media pembelajaran visual tiga dimensi dengan menggunakan progam Google

SketchUp dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi ke SMK Negeri 1

Rembang untuk mencari keterangan yang dibutuhkan.

2. Peneliti mengurus surat ijin penelitian ke Fakultas Teknik Universitas

Negeri Semarang yang nantinya digunakan sebagai rekomendasi kepada

pihak SMK Negeri 1 Rembang.

3. Menghubungi pihak SMK Negeri 1 Rembang untuk membahas waktu dan

teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dikonfirmasikan

pada dosen pembimbing dan guru mata pelajaran yang bersangkutan.

4. Tempat penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Rembang di ruang

Laboratorium gambar.

5. Membuat media pembelajaran menggambar detail sambungan kuda-kuda

menggunakan progam Google SketchUp.

6. Penyusunan instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes

untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa. Langkah-langkah yang

ditempuh dalam penyusunan instrumen tes adalah sebagai berikut :

a. Mengadakan pembatasan materi yang akan diujikan

Bahan yang diujikan adalah menggambar macam-macam detail

sambungan kuda-kuda. Dari pokok bahasan tersebut disusun

instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah

ditentukan sebelumnya.
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b. Menentukan batas waktu untuk mengerjakan soal

Waktu mengerjakan soal selama satu jam pelajaran (45 menit), dengan

jumlah soal uraian sebanyak 5 soal.

c. Menentukan tipe dan bentuk soal

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk uraian (isian).

d. Membuat skor/ bobot penilaian

Dalam membuat skor/ bobot penilaian harus memperhatikan tingkat

kesukaran soal.

e. Uji coba instrumen tes

Uji coba instrumen digunakan untuk pengambilan data. Instrumen tes

yang akan diuji cobakan berbentuk uraian. Uji coba ini dilakukan pada

siswa diluar sampel, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah

instrumen yang dibuat peneliti baik dan bisa digunakan dalam

penelitiannya. Hasil uji coba selanjutnya dianalisis untuk menentukan

validitas dan reliabilitas tes yang digunakan.

3.7.2 Langkah Kedua (Pelaksanaan Penelitian)

3.7.2.1 Metode Pembelajaran Konvensional (Ceramah)

Pertemuan 1 (Sebelum Metode Pembelajaran Konvensional (Ceramah))

1. Melakasanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah disusun untuk

mencapai indikator yang akan dicapai.

2. Memberikan soal pre-test yang telah disusun untuk mengetahui hasil

belajar awal sebelum siswa mendapatkan materi menggambar sambungan

kuda-kuda.
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3. Memberikan penilaian atas jawaban yang dikerjakan oleh siswa sesuai

dengan skor yang telah ditetapkan.

Pertemuan 2 (Pembelajaran Dengan Metode Konvensional (Ceramah))

1. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah disusun untuk

mencapai indikator yang akan dicapai.

2. Menerapkan pembelajaran menggambar atap dengan menggunakan

metode pembelajaran konvensional (ceramah) dengan media papan tulis

dan modul pada materi menggambar sambungan kuda-kuda.

3. Memberikan soal post-test yang telah disusun untuk mendapatkan nilai

sebagai hasil belajar siswa pada kompetensi dasar menggambar

menggambar sambungan kuda-kuda.

4. Memberikan penilaian atas jawaban yang dikerjakan oleh siswa sesuai

dengan skor yang telah ditetapkan.

3.7.2.2 Metode Pembelajaran Media (SketchUp)

Pertemuan 1 (sebelum penggunaan media pembelajaran SketchUp)

1. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah disusun untuk

mencapai indikator yang akan dicapai.

2. Memberikan soal tes yang telah disusun untuk mengetahui hasil belajar

awal sebelum siswa mendapatkan materi menggambar sambungan kuda-

kuda.

3. Memberikan penilaian atas jawaban yang dikerjakan oleh siswa sesuai

dengan skor yang telah ditetapkan.

Pertemuan 2 ( penggunaan media pembelajaran SketcUp)

1. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah disusun untuk

mencapai indikator yang akan dicapai.
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2. Menerapkan pembelajaran menggambar atap dengan menggunakan

media SketchUp pada materi menggambar sambungan kuda-kuda.

3. Memberikan soal tes yang telah disusun untuk mendapatkan nilai sebagai

hasil belajar siswa pada kompetensi dasar menggambar menggambar

sambungan kuda-kuda.

4. Memberikan penilaian atas jawaban yang dikerjakan oleh siswa sesuai

dengan skor yang telah ditetapkan.

3.7.3 Langkah Ketiga (Penyelesaian Penelitian)

Setelah hasil data dikumpulkan, data tersebut dianalisis untuk

menemukan hasil akhir dari data hasil penelitian.

Berikut ini adalah bagan alur rancangan kegiatan penelitian yang

dilakukan dalam pembelajaran di kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai

berikut;
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Bagan Alur Penelitian

Gambar 3.2 Bagan Alur Penelitian

SELESAI

Rumusan Hipotesis

MULAI

Merumuskan Masalah

Studi LiteraturPengumpulan Data Awal :
 Anggota Sampel
 Nilai Mid Semester

Pengambilan Data
Pre-test : X1

Perlakuan
Post-test : X2

Uji Instrumen

ANALISIS DATA / Uji Hipotesis
 Uji Perbedaan Rata-rata (T-test)
 Uji Peningkatan Hasil Belajar

(N-Gain)

Hasil Penelitian dan
Pembahasan

Kesimpulan dan
Saran

Latar Belakang

Membuat Instrumen

Pembagian Kelas
 Eksperimen
 Kontrol

Desain Media
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3.8 Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas XI Teknik Gambar

Bangunan SMK Negeri 1 Rembang tahun ajaran 2013/2014 dan proses kegiatan

belajar mengajar. Metode pengumpulan data penelitian yang dirancang peneliti

adalah sebagai berikut:

3.8.1 Metode Tes

Sebagaimana diungkapkan bahwa “tes adalah serentetan pertanyaan atau

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan

inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”

(Arikunto, 2002: 127).

Tes ini digunakan untuk mengukur pengetahuan, pemahaman,

kemampuan serta ketrampilan seseorang/ kelompok. Tes ini dilakukan dengan

menggunakan pendekatan penilaian nyata.

Metode ini digunakan untuk mengambil data tentang pemahaman siswa

pada materi kompetensi dasar menggambar sambungan kuda-kuda. Tes

dilakukan setelah siswa mendapatkan perlakuan. Sebelum tes diberikan, soal tes

terlebih dulu diujicobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari tiap-

tiap butir tes. Tes yang sudah melewati tahap perbaikan dan valid akan diberikan

pada kelas sampel.

3.8.2 Metode Dokumentasi

Arikunto (2002:135) mengungkapkan bahwa “dokumentasi artinya

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti



41

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya”.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang

mendukung penelitian yang meliputi nama siswa yang menjadi sampel dalam

penelitian dan nama siswa yang akan menjadi responden dalam uji coba

instrumen.

3.9 Analisa Instrumen

Tes uji coba instrumen adalah langkah yang penting dalam proses

pengembangan instrumen. Uji coba dalam penelitian ini digunakan untuk

mengetahui validitas, reliabelitas, tingkat kesukaran soal. Uji coba dalam

penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes kepada kelompok yang bukan

merupakan sampel tetapi masih dalam satu populasi. Kemudian hasil tes

dianalisis untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan

tidak baik. Dari analisis instrumen kita dapat memperoleh informasi bahwa soal

mana yang akan diterima, diperbaiki, atau ditolak.Uji coba instrumen diberikan

pada kelas XII TGB B di SMK N 1 Rembang, kelas tersebut menjadi uji coba

instrumen dikarenakan kelas tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama

dengan kelas yang akan di pergunakan penelitian, serta kelas ini telah

mendapatkan materi pelajaran konstruksi atap kompetensi dasar menggambar

sambungan detail kuda-kuda dan telah lulus ujian pada kompetensi dasar

tersebut. Setelah diketahui hasil uji coba instrumennya maka akan dipilih soal

yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa.



42

3.9.1 Validitas

Validitas yaitu ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item dalam

mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Sebuah tes

dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur.

Untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total

instrumen digunakan rumus statistika yang sesuai dengan jenis skor butir dari

instrumen tersebut, maka untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir

dengan skor total instrumen digunakan koefisien korelasi product moment

pearson. Rumus yang digunakan:

rXY=
N∑XY - ∑X (∑Y )

N∑X2- (∑X )2 N∑Y2- (∑Y )2

Keterangan :

: Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

: banyaknya subjek yang diteliti∑ : jumlah skor item∑ : jumlah skor total

Untuk mengetahui valid tidaknya instrumen dilakukan dengan cara

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefesien korelasi (r) pada taraf

signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95% apabila rxy hitung > rxy tabel maka

instrumen tersebut dapat dinyatakan valid, sehingga instrumen tersebut dapat

dinyatakan layak untuk mengambil data (Arikunto, 2002).

(Arikunto, 2009)
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Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik

dengan signifikasi 5% apabila harga lebih kecil dari harga

kritik dalam tabel, maka korelasi tersebut tidak signifikan sehingga soal tidak

valid. Jika harga lebih besar dari harga kritik dalam tabel, maka korelasi

tersebut signifikan sehingga soal valid (Arikunto, 2009). Soal yang digunakan

pada tes ini adalah soal yang valid. Berikut salah satu analisis perhitungan

validitas butir soal uji coba nomor 1 pada instrumen.

.
35 116 2207 7567 13456 4870849 442 142577

Berdasarkan hasil pada tabel 3.2 di substitusikan ke dalam rumus, diperoleh:

= ∑ − ∑ ∑∑ − ∑ ∑ − ∑
= 35 7567 − 116 220728.442 − 13456 (35.142577) − 4870849
= 88332014 119346
= 883315503,6369= 0,570

Berdasarkan perhitungan product moment, diperoleh harga r = 0,570.

Pada taraf signifikansi = 5% dan = 35 diperoleh = 0,339 . Karena

Tabel 3.2. Data Perhitungan Uji Coba

Sumber : Analisis Data Penelitian
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r > r , maka butir soal nomor 1 valid. Hasil analisis validitas butir soal uji

coba dapat dilihat pada tabel 3.3 :

No. Butir Instrumen Koefisien Korelasi Keterangan

1 0.570 Valid

2 0.578 Valid
3 0.678 Valid
4 0.732 Valid
5 0.776 Valid

Berdasarkan hasil uji coba soal yang telah dilaksanakan diperoleh nilai= 0,339 pada taraf signifikan 5% dan = 35. Pada hasil analisis validitas tes

uji coba yang ditunjukkan oleh tabel 3.3, semua soal valid.

3.9.2 Reliabilitas

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan

masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah–ubah, perubahan

yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2009).

Untuk mencari reliabilitas soal berbentuk uraian digunakan rumus Alpha

sebagai berikut.

= ( )(1 − ∑ )

Tabel 3.3. Hasil Analisis dan Validitas

(Arikunto, 2009)

Sumber :  Data Hasil Penelitian
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Keterangan:

: reliabilitas yang dicari

: banyaknya item soal

: varians total∑ : jumlah varians skor tiap-tiap item

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapatkan kemudian

dikonsultasikan dengan harga pada tabel. Jika > maka soal yang

diujikan reliabel. Soal-soal yang digunakan adalah soal yang reliabel.Interpretasi

derajat reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.4 (Arikunto, 2009).

Reliabilitas Keterangan0,80 < ≤ 1,00 Sangat tinggi0,60 < ≤ 0,80 Tinggi0,40 < ≤ 0,60 Cukup0,20 < ≤ 0,40 Rendah0,00 < ≤ 0,20 Sangat rendah

Berikut perhitungan reliabilitas instrumen:

1. Perhitungan varian butir soal pertama:

= ∑ − (∑ ) = 700 − (134)2828 = 2,097
Dan seterusnya sampai 5 butir.

2. Perhitungan Varians Total:

=2,097 + 3,730 + …. + 11,88

Tabel 3.4. Kriteria Reliabelitas

Sumber: Arikunto (2009)
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Jumlah varians semua butir(∑ )

Varians total :

= ∑ − (∑ )
= 142577 − (2077)3535
= 142577 − 139167,11435
= 3409,88635= 97,425

3. Perhitungan reliabilitas:

Rumus Alpha:

= ( − 1)(1 − ∑ )
= (54)(1 − 49,02997,425)= 0,621

Berdasarkan hasil uji coba soal tes yang telah dilaksanakan, diperoleh= 0,621 Dari tabel r product moment diperoleh r untuk N = 35 dengan taraf

signifikan = 5% adalah 0,339. Karena > sehingga soal reliabel.

Berdasarkan  Tabel 3.4 diatas, maka disimpulkan bahwa reliabilitas soal adalah

tinggi.

=39,034
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3.9.3 Taraf Kesukaran

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar.

Cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal bentuk uraian adalah menghitung

berapa persen siswa yang gagal menjawab benar atau ada di bawah batas lulus

(passing grade) untuk tiap-tiap soal. Teknik untuk menghitung taraf kesukaran butir

soal uraian adalah sebagai berikut (Arifin, 2012).

a. Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumus:

= ℎℎ
b. Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus:=

Untuk menginterpretasikan taraf kesukaran soal digunakan kriteria pada

tabel 3.5 (Arikunto, 2009).

Taraf  kesukaran Keterangan0% ≤ ≤ 30% Soal sukar30% < ≤ 70% Soal sedang70% < ≤ 100% Soal mudah

Menurut Arikunto (2009) soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal

sedang. Namun, soal-soal yang mudah dan sukar tetap bisa digunakan tergantung

dengan penggunaannya. Dalam penelitian ini soal-soal yang dipilih sebagai prioritas

utama adalah soal sedang. Tetapi jika dalam satu indikator tidak terdapat soal sedang

Tabel 3.5. Kriteria Taraf Kesukaran

Sumber : Arikunto (2009)
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maka akan digunakan soal sukar. Karena sesuai pendapat Arikunto, soal yang sukar

akan menambah gairah bagi peserta didik yang pandai.

Berikut salah satu perhitungan tingkat kesukaran instrumen pada butir soal

nomor 1:

= ℎℎ
= 11635 = 3,314=

= 3,3145= 0,663
Dari contoh perhitungan diatas diperoleh = 0,663, maka berdasarkan

tabel Kriteria Taraf Kesukaran, butir nomor 1 taraf kesukarannya adalah sedang.

Ringkasan analisis taraf kesukaran pada butir soal yang lain dapat dilihat pada tabel

3.6.

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, diperoleh satu soal mudah yaitu soal nomor 2,

kemudian soal nomor 1, 3, 4, dan 5 adalah soal sedang.

No.
Soal

Tingkat Kesukaran Kriteria

1 0,66 Sedang
2 0,76 Mudah
3 0,47 Sedang
4 0,62 Sedang
5 0,65 Sedang

Tabel 3.6. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran

Sumber: Analisis Data Penelitian
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3.9.4 Penentuan Instrumen

Setelah dilakukan analisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya

pembeda terhadap instrumen, diperoleh butir soal yang dapat dipakai. Butir soal yang

diperbolehkan untuk dipakai adalah butir soal yang valid, reliabel, dan  memiliki

daya beda yang cukup atau baik, seperti yang telah disepakati sebelumnya. Untuk

tingkat kesukaran, soal yang dipakai diutamakan soal dengan kriteria sedang.

Namun, apabila dalam satu indikator  tidak ada soal yang berkriteria sedang, maka

bisa digunakan soal dengan kriteria mudah atau sukar. Ringkasan analisis butir soal

uji coba dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Butir
Validitas Reliabilitas

Tingkat
Kesukaran

Keputusan
Dipakai

Rxy Kriteria Rhitung Kriteria P Kriteria

1 0.570 Valid

0,621 Tinggi

0,66 Sedang Dipakai

2 0.578 Valid 0,76 Mudah Dipakai

3 0.678 Valid 0,47 Sedang Dipakai

4 0.732 Valid 0,62 Sedang Dipakai

5 0.776 Valid 0,65 Sedang Dipakai

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, diperoleh data bahwa semua butir soal dipakai.

Soal-soal tersebut valid, reliabilitasnya tinggi, memiliki tingkat kesukaran yang

sedang dan mudah untuk butir nomor 2.

3.10 Uji Persyaratan Analisis Data

Uji persyaratan analisis data merupakan langkah yang dianggap penting

dalam sebuah penelitian, karena dalam analisis data akan ditarik sebuah kesimpulan

berdasarkan hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini uji persyaratan

Tabel. 3.7. Analisis Butir Soal Uji Coba

Sumber: Analisis Data Penelitian
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analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan

dua rata-rata (uji t) serta peningkatan hasil belajar (uji gain).

3.10.1 Uji Normalitas

Langkah awal yaitu menguji normalitas untuk menyatakan apakah sampel

berasal dari distribusi normal atau tidak. Jika data yang diperoleh berdistribusi

normal, maka analisis lebih lanjut digunakan statistik parametrik, dalam hal ini

adalah t-test. Jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka analisis lebih

lanjut digunakan statistik non parametrik.

Untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak, maka

dilakukan uji normalitas dengan menggunakan chi kuadrat ( ). Hipotesis yang

digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut.

: data berdistribusi normal

: data tidak berdistribusi normal.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

χ = ∑ ( )
Keterangan:

χ : Chi Kuadrat

O : Frekuensi Pengamatan

E : Jumlah Yang Diharapkan

(Sudjana, 2005).
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k  : Banyaknya Kelas Sampel

Derajat Kebebasan (d ) = k – 3.

Kriteria pengujiannya adalah H diterima apabila χ < χ ditolak

apabila χ χ (Sudjana, 2005).

Dalam penelitian ini, digunakan taraf signifikansi ( ) = 5%. Nilai

digunakan untuk menunjukkan nilai sebelum dibandingkan dengan nilai

. Apabila < maka diterima. Jika diterima maka data

berdistribusi normal.

3.10.2 Uji Homogenitas

Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) pada analisis tahap awal ini

digunakan untuk mengetahui homogenitas varians nilai awal dari kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

Langkah-langkah uji homogenitas adalah sebagai berikut

1. Menentukan Hipotesis

Ho : m1 ≤ m2

Ha : m1 > m2

2. Menentukan nilai (α)

3. Menentukan kriteria penerimaan Ho

Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-1, n2-1)

4. Menghitung F dengan menggunakan rumus dibawah ini:

=
(Sudjana, 2005).
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Jika Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai awal antara kelas

XI TGB A dan kelas XI TGB B memiliki varians yang sama.

Berdasarkan analisis tahap awal untuk uji kesamaan dua varians (uji

homogenitas) pada nilai pre test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,315. Nilai Fhitung

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,98.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai awal antara kelas XI TGB A dan kelas XI

TGB A mempunyai varians yang sama (homogen).

3.11 Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis data dilakukan setelah diperoleh data hasil belajar siswa. Untuk

memperoleh data tersebut, pengambilan data dilakukan dua kali yaitu hasil belajar

siswa sebelum menggunakan media SketchUp ( X1) dan hasil belajar siswa setelah

menggunakan media SketchUp (X2). Untuk analisis data nilai rata-rata hasil belajar

X1 dan X2 digunakan rumus berikut ini :

=
∑

Keterangan :

: nilai rata-rata hasil belajar pre-test∑ : jumlah keseluruhan nilai pre-test

n : jumlah sampel

=
∑

Keterangan :

: nilai rata-rata hasil belajar post-test∑ : jumlah keseluruhan nilai post-test

n : jumlah sampel
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Untuk analisis data standar deviasi S1 dan S2 digunakan rumus sebagai berikut :

S1 =

Keterangan :

S1 : Standar deviasi pre-test

: nilai rata-rata hasil belajar pre-test

: nilai tengah pre-test

n1 : jumlah sampel

S2 =

Keterangan :

S2 : Standar deviasi pre-test

: nilai rata-rata hasil belajar pre-test

: nilai tengah pre-test

n1 : jumlah sampel

Dari analisis data menggunakan rumus tersebut, diperoleh nilai rata-rata hasil

belajar pre-test (X1) sedangkan nilai rata-rata hasil belajar post-test (X2). Peningkatan

hasil belajar siswa untuk selanjutnya data tersebut akan di uji hipotesis yaitu dengan

uji perbedaan rata-rata dan uji N-Gain.

3.11.1 Uji Perbedaan Rata-rata (Uji t)

Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan nilai

rata-rata hasil belajar antara kelompok post-test dan kelompok pre-test. Digunakan

uji t dengan hipotesis sebagai berikut.
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Jika = , rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

= −1 + 1
dengan

= ( ) ( )
Keterangan:

t :

: nilai rata-rata kelompok post-test

: nilai rata-rata kelompok pre-test

: banyaknya siswa kelompok post-test

: banyaknya siswa kelompok pre-test

: varians kelompok post-test

: varians kelompok pre-test

: varians gabungan, derajat kebebasan ( ) = + − 2
Kriteria pengujiannya adalah diterima apabila <

dan ditolak apabila > (Sudjana, 2005: 239).

Dalam penelitian ini, digunakan taraf signifikansi ( ) = 0,05. Nilai

digunakan untuk menunjukkan nilai sebelum dibandingkan

dengan nilai . Apabila > maka ditolak. Jika

ditolak maka terdapat perbedaan (peningkatan) hasil belajar yang

(Sudjana, 2005).
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signifikan antara sebelum penggunaan media pembelajaran dengan

SketchUp dan setelah penggunaan media pembelajaran dengan SketchUp.

3.11.2 Uji Peningkatan Hasil Belajar (N-Gain)

Uji peningkatan hasil belajar digunakan untuk menguji apakah ada

peningkatan hasil belajar antara kelompok pre-test dan kelompok post-test

yaitu  menggunakan rumus N-Gain. Peningkatan hasil belajar dapat

digambarkan dalam bentuk grafik. Klasifikasi. Adapun kriteria N gain

dapat dilihat pada tabel 3.11.

N-Gain =
( ₂ ₁)( ₁)

(Hake:1998)

Keterangan :

T1 = Skor maksimal nilai Pre-test

T2 = Skor maksimal nilai Post-test

Tmaks = Nilai maksimal siswa

Indeks Kriteria

(<g>) > 0,30 Rendah

0,30 < (<g>) ≤ 0,70 Sedang

(<g>) > 0,70 Tinggi

Tabel 3.8. Kriteria N gain
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas media pembelajaran

tiga dimensi (SketchUp) terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran

menggambar atap kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Rembang,

maka peneliti melakukan analisis data secara kuantitatif, data yang didapatkan

peneliti melalui post test sebagai tes akhir setelah dilakukan perlakuan atau

pembelajaran yang berbeda pada kedua kelas (kelas kontrol dan kelas eksperimen)

kelas kontrol yaitu kelas XI TGB A memakai metode pembelajaran ceramah

(konvensional) dan kelas eksperimen yaitu kelas XI TGB B memakai

pembelajaran menggunakan visualisasi tiga dimensi dengan SketchUp.

Uji coba soal instrumen dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014 di

kelas XII TGB B dengan jumlah siswa 35 orang., uji coba soal instrumen ini

dilakukan sebelum penelitian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah

didapat data dari hasil analisis uji coba instrumen yang telah dilakukan maka

dilaksanakan penelitian yang diawali dengan pelaksanaan pre test pada kelas

kontrol (XI TGB A) dan kelas eksperimen (XI TGB B). Pelaksanaaan pre test

pada kelas kontrol (XI TGB 2) adalah pada tanggal 3 April 2014 dan pre test pada

kelas eksperimen (XI TGB B) dilaksanakan pada tanggal 5 April 2014. Kegiatan

penelitian diakhiri dengan pelaksanaan post-test pada kedua kelas tersebut.

Pelaksanaaan post test pada kelas kontrol (XI TGB A) adalah pada tanggal 10

April 2014 dan post test pada kelas eksperimen (XI TGB 1) dilaksanakan pada
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tanggal 13 April 2014. Data yang didapat tentang hasil belajar siswa kemudian

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku untuk keseluruhan

populasi dalam penelitian. Hasil penelitian yang diuraikan adalah hasil penelitian

tahap awal (nilai pre test) dan hasil penelitian tahap akhir (nilai post test).

4.1. Hasil Penelitian Tahap Awal (Nilai Pre test)

4.1.1. Deskriptif Kemampuan Awal Siswa (Pre test)

Analisis data pada tahap awal ini dilakukan guna mengetahui

kemampuan awal siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum

mendapatkan perlakuan apakah sama atau tidak. Analisis ini menggunakan hasil

nilai pre test pada kelas kontrol (XI TGB A) dan kelas eksperimen (XI TGB B).

Analisis datanya meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians (homogenitas),

dan uji perbedaan rata-rata pre test (uji t). Hasil yang didapat dari pre test ini

adalah rata-rata kemampuan awal siswa pada kelas kontrol adalah 61,16 dan rata-

rata kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen adalah 59,24. Nilai tertinggi

dari kelas kontrol adalah 83 dan nilai terendahnya adalah 48. Sedangkan nilai

tertinggi pada kelas eksperimen adalah 80 dan nilai terendahnya adalah 50.

Kesimpulan yang dapat diambil dari rentang nilai tertinggi ke terendah pada kelas

kontrol maupun kelas eksperimen adalah kedua kelas tersebut memiliki

kemampuan awal yang relatif sama.

Untuk lebih jelas mengenai hasil nilai pre test yang didapatkan dapat

dilihat pada tabel 4.1.
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Kriteria n Minimal Maksimal Mean

Nilai Kelas Kontrol

Nilai Kelas Eksperimen

37

34

48

50

83

80

61,16

59,24

Sumber : Analisis data penelitian

4.1.2. Uji Normalitas

Uji normalitas pada tahap awal analisis data ini digunakan untuk

mengetahui apakah nilai pre test siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian:

Ho diterima jika 2
hitung < 2

(1-α);(k-3), α =5%

Jika Ho diterima maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut

berdistribusi normal. Alasan digunakannya taraf signifikan () sebesar 5%

dikarenakan peluang terjadinya kesalahan 5% cukup untuk masalah sosial

termasuk pendidikan.

Hipotesis:

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas pada tahap awal yang didapat

dari nilai pre test diperoleh nilai 2
hitung untuk kelas eksperimen sebesar 7,68 dan

kelas kontrol sebesar 4,43. Kedua nilai tersebut kurang dari 2
tabel pada taraf

signifikan 5% dengan dk = 6-3 yaitu 7,81 yang berarti bahwa kedua data nilai pre

test tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini dapat digunakan

Tabel 4.1 Hasil Nilai Pre Test Kelas Eksperimen dan Kontrol
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sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya yaitu menggunakan statistik

parametrik. Selengkapnya hasil pengujian normalitas data nilai pre test pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.2.

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

2
hitung 7,68 4,43

Dk (k-3) 3 3

2
tabel 7,81 7,81

Kriteria Normal Normal

Sumber : Analisis data penelitian

4.1.3. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas)

Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) pada analisis tahap awal ini

digunakan untuk mengetahui homogenitas varians nilai pre test dari kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-

1, n2-1) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima sehingga dapat

disimpulkan bahwa nilai pre test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

memiliki varians yang sama.

Hipotesis

Ho : 1
2 = 2

2

Ha : 1
2 = 2

2

Berdasarkan analisis tahap awal untuk uji kesamaan dua varians (uji

homogenitas) pada nilai pre test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,315. Nilai Fhitung

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,98.

Tabel 4.2 Uji Normalitas Data Nilai Pre Test
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sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya yaitu menggunakan statistik

parametrik. Selengkapnya hasil pengujian normalitas data nilai pre test pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.2.

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

2
hitung 7,68 4,43

Dk (k-3) 3 3

2
tabel 7,81 7,81

Kriteria Normal Normal

Sumber : Analisis data penelitian

4.1.3. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas)

Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) pada analisis tahap awal ini

digunakan untuk mengetahui homogenitas varians nilai pre test dari kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-

1, n2-1) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima sehingga dapat

disimpulkan bahwa nilai pre test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

memiliki varians yang sama.

Hipotesis

Ho : 1
2 = 2

2

Ha : 1
2 = 2

2

Berdasarkan analisis tahap awal untuk uji kesamaan dua varians (uji

homogenitas) pada nilai pre test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,315. Nilai Fhitung

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,98.

Tabel 4.2 Uji Normalitas Data Nilai Pre Test
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sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya yaitu menggunakan statistik

parametrik. Selengkapnya hasil pengujian normalitas data nilai pre test pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.2.

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

2
hitung 7,68 4,43

Dk (k-3) 3 3

2
tabel 7,81 7,81

Kriteria Normal Normal

Sumber : Analisis data penelitian

4.1.3. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas)

Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) pada analisis tahap awal ini

digunakan untuk mengetahui homogenitas varians nilai pre test dari kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-

1, n2-1) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima sehingga dapat

disimpulkan bahwa nilai pre test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

memiliki varians yang sama.

Hipotesis

Ho : 1
2 = 2

2

Ha : 1
2 = 2

2

Berdasarkan analisis tahap awal untuk uji kesamaan dua varians (uji

homogenitas) pada nilai pre test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,315. Nilai Fhitung

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,98.

Tabel 4.2 Uji Normalitas Data Nilai Pre Test



60

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pre test antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol mempunyai varians yang sama (homogen).

Selengkapnya hasil pengujian kesamaan dua varians (homogenitas) data

nilai pre test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.3.

Kelas Varians Fhitung Ftabel Keterangan

Eksperimen 63,09
1,315 1,98 Varians Sama

Kontrol 82,97
Sumber : Analisis data penelitian

4.1.4. Uji Perbedaan Rata-rata Pre test (Uji t)

Uji perbedaan rata-rata pre test (uji t) pada analisis tahap awal ini

digunakan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata pre test kelas kontrol lebih

baik jika dibandingan dengan nilai rata-rata pre test kelas eksperimen. Pengujian

menggunakan uji dua pihak kanan dan kiri. Kriteria pengujian Ho diterima jika -

t(1-1/2a)(n1+n2-2) < t < t(1-1/2a)(n1+n2-2) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho

diterima maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pre test antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda nyata.

Hipotesis

Ho : m1 = m2

Ha : m1 ≠ m2

Berdasarkan analisis tahap awal untuk analisis uji perbedaan rata-rata (uji

t) pada nilai pre test diperoleh nilai -t(1-1/2a)(n1+n2-2) dengan taraf signifikan sebesar

5% yaitu -1,99. Nilai -t(1-1/2a)(n1+n2-2) kurang dari nilai thitung sebesar -0,946. Nilai

thitung tersebut kurang dari nilai t(1-1/2a)(n1+n2-2) dengan taraf signifikan sebesar 5%

Tabel 4.3 Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) Data Nilai Pre Test
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yaitu 1,99. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata pre test antara

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda nyata.

Selengkapnya hasil pengujian perbedaan rata-rata (uji t) data nilai pre

test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.4.

Kelas
Rata-
rata

Dk
(n-1) -ttabel thitung ttabel Kriteria

Eksperimen 46,11 36

-1,99 -0,946 1,99

Nilai rata-rata pre test
antara kelompok
eksperimen dan
kelompok kontrol tidak
berbeda nyata.

Kontrol 45,64 35

Sumber : Analisis data penelitian

4.2. Hasil Penelitian Tahap Akhir (Nilai Post test)

4.2.1. Deskriptif Kemampuan Akhir Siswa (Post test)

Analisis data pada tahap akhir ini dilakukan untuk mengetahui

kemampuan akhir siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah

mendapatkan perlakuan. Analisis data ini menggunakan hasil nilai post test pada

kelas kontrol (XI TGB A) dan kelas eksperimen (XI TGB B). Kelas kontrol

mendapatkan perlakuan dengan menggunakan metode ceramah (konvensional)

sedangkan kelas kontrol mendapatkan perlakuan dengan pembelajaran

menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi.

Analisis datanya meliputi uji normalitas, uji uji kesamaan dua varians

Tabel 4.4. Uji Perbedaan Rata-rata Pre Test (Uji t) Data Nilai Pre Test
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(homogenitas), uji perbedaan rata-rata post test (uji t), dan uji peningkatan hasil

belajar siswa (uji gain).

Berdasarkan analisis data pada tahap akhir ini, rata-rata kemampuan

akhir siswa pada kelas eksperimen adalah 82,68 dan rata-rata kemampuan akhir

siswa pada kelas kontrol adalah 72,14. Nilai tertinggi dari kelas eksperimen

adalah 94 dan nilai terendahnya adalah 71. Sedangkan nilai tertinggi pada kelas

kontrol adalah 86 dan nilai terendahnya adalah 60. Kesimpulan yang dapat

diambil dari rentang nilai tertinggi ke terendah pada kelas eksperimen maupun

kelas kontrol adalah kelas eksperimen mempunyai kemampuan yang  lebih baik

jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Selain itu rata-rata nilai post-test pada

kelas eksperimen dan kelas kontrol sudah memenuhi syarat KKM (Kriteria

Kelulusan Minimal) yang sebesar 70.

Selengkapnya hasil nilai post test pada penelitian ini dapat dilihat pada

tabel 4.5.

Kriteria n Minimal Maksimal Mean

Nilai Kelas Kontrol

Nilai Kelas Eksperimen

37

36

60

71

86

94

72,14

82,68

Sumber : Analisis data penelitian

4.2.2. Uji Normalitas

Uji normalitas pada tahap akhir analisis data ini digunakan untuk

mengetahui apakah nilai post test siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian Ho diterima jika 2
hitung < 2

(1-

Tabel 4.5. Hasil Nilai Post Test Kelas Eksperimen dan Kontrol
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α);(k-3) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka dapat

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Hipotesis:

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas pada tahap akhir yang didapat

dari nilai post test diperoleh nilai 2
hitung untuk kelas eksperimen sebesar 6,08 dan

kelas kontrol sebesar 2,36. Kedua nilai tersebut kurang dari 2
tabel pada taraf

signifikan 5% dengan dk = 6-3 yaitu 7,81 yang berarti bahwa kedua data nilai

prost test tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini dapat

digunakan sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya yaitu menggunakan

statistik parametrik. Selengkapnya hasil pengujian normalitas data nilai post test

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.6.

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
2

hitung 6,08 2,36
Dk (k-3) 3 3
2

tabel 7,81 7,81
Kriteria Normal Normal

Sumber : Analisis data penelitian

4.2.3. Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas)

Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) pada analisis tahap akhir ini

digunakan untuk mengetahui homogenitas varians nilai post test dari kelas

Tabel 4.6. Uji Normalitas Data Nilai Post Test
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eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-

1, n2-1) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka dapat

disimpulkan bahwa nilai post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

mempunyai varians yang sama.

Berdasarkan analisis tahap akhir untuk uji kesamaan dua varians (uji

homogenitas) pada nilai post test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,127. Nilai Fhitung

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,96.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai post test antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol mempunyai varians yang sama (homogen).

Selengkapnya hasil pengujian kesamaan dua varians (homogenitas) data

nilai post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel

4.7.

Kelas Varians Fhitung Ftabel Keterangan

Eksperimen 35,26
1,127 1,96 Varians Sama

Kontrol 39,73

Sumber : Analisis data penelitian

4.2.4. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Post test (Uji t)

Uji perbedaan rata-rata post test (uji t) pada analisis tahap akhir ini

digunakan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata post test kelas eksperimen

lebih baik jika dibandingan dengan nilai rata-rata post test kelas kontrol.

Hipotesis

Ho : 1
2 = 2

2

Ha : 1
2 2

2

Tabel 4.7. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) Data Nilai Post Test
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eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-

1, n2-1) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka dapat

disimpulkan bahwa nilai post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

mempunyai varians yang sama.

Berdasarkan analisis tahap akhir untuk uji kesamaan dua varians (uji

homogenitas) pada nilai post test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,127. Nilai Fhitung

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,96.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai post test antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol mempunyai varians yang sama (homogen).

Selengkapnya hasil pengujian kesamaan dua varians (homogenitas) data

nilai post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel

4.7.

Kelas Varians Fhitung Ftabel Keterangan

Eksperimen 35,26
1,127 1,96 Varians Sama

Kontrol 39,73

Sumber : Analisis data penelitian

4.2.4. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Post test (Uji t)

Uji perbedaan rata-rata post test (uji t) pada analisis tahap akhir ini

digunakan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata post test kelas eksperimen

lebih baik jika dibandingan dengan nilai rata-rata post test kelas kontrol.

Hipotesis

Ho : 1
2 = 2

2

Ha : 1
2 2

2

Tabel 4.7. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) Data Nilai Post Test
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eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-

1, n2-1) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka dapat

disimpulkan bahwa nilai post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

mempunyai varians yang sama.

Berdasarkan analisis tahap akhir untuk uji kesamaan dua varians (uji

homogenitas) pada nilai post test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,127. Nilai Fhitung

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,96.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai post test antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol mempunyai varians yang sama (homogen).

Selengkapnya hasil pengujian kesamaan dua varians (homogenitas) data

nilai post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel

4.7.

Kelas Varians Fhitung Ftabel Keterangan

Eksperimen 35,26
1,127 1,96 Varians Sama

Kontrol 39,73

Sumber : Analisis data penelitian

4.2.4. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Post test (Uji t)

Uji perbedaan rata-rata post test (uji t) pada analisis tahap akhir ini

digunakan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata post test kelas eksperimen

lebih baik jika dibandingan dengan nilai rata-rata post test kelas kontrol.

Hipotesis

Ho : 1
2 = 2

2

Ha : 1
2 2

2

Tabel 4.7. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) Data Nilai Post Test



65

Pengujian ini menggunakan uji pihak kanan. Kriteria pengujian Ho diterima jika

thitung < t(α)(n1+n2-2) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka

dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata post test antara kelas eksperimen tidak

lebih baik daripada nilai rata-rata post test kelas kontrol.

Hipotesis :

Ho : 1 < 2

Ha : 1 > 2

Berdasarkan analisis tahap akhir untuk analisis uji perbedaan rata-rata

(uji t) pada nilai post test diperoleh nilai thitung sebesar 7,237. Nilai thitung tersebut

kurang dari nilai ttabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,667. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata post test kelompok eksperimen lebih

besar daripada kelompok kontrol

Selengkapnya hasil pengujian perbedaan rata-rata (uji t) data nilai post

test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.8.

Kelas
Rata-
rata

Dk
(n-1)

thitung ttabel Kriteria

Eksperimen 82,68 34
7,237 1,667

Nilai post test kelas
eksperimen lebih baik
daripada nilai post test
kelas kontrolKontrol 72,14 37

Sumber : Analisis data penelitian

Tabel 4.8. Uji Perbedaan Rata-rata Pre Test (Uji t) Data Nilai Post Test
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4.2.5. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa (N-Gain)

Uji peningkatan hasil belajar siswa (uji gain) memiliki tujuan untuk

mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen

dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan.

Berdasarkan hasil analisis tahap akhir untuk uji peningkatan hasil belajar

siswa (uji gain) diperoleh peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen

setelah mendapatkan perlakuan sebesar 0,58 (58%) dan masuk ke kriteria

peningkatan hasil belajar siswa sedang. Peningkatan hasil belajar siswa pada kelas

kontrol setelah mendapatkan perlakuan sebesar 0,28 (28%) dan masuk ke kriteria

peningkatan hasil belajar siswa rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi jika

dibandingkan dengan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang mendapatkan

perlakuan pembelajaran menggunakan media pembalajaran visual SktechUp

mempunyai peningkatan hasil belajar lebih tinggi 0,29 (29%) daripada kelas

kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan metode  pembelajaran ceramah

(konvensional).

Selanjutnya hasil pengujian peningkatan hasil belajar siswa (uji gain)

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.9.

Kelas
Rata-rata

Pre Test

Rata-rata

Post Test
<g> Kriteria

Eksperimen 59,24 82,68 0,58 Sedang

Kontrol 61,16 72,14 0,28 Rendah

Sumber : Analisis Data Penelitian

Tabel 4.9. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Uji Gain)
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4.3. Alur Penelitian

Kegiatan awal dalam penelitian yaitu pemberian pre test pada kedua

kelas, pemberian pre test ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dengan

tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan awal siswa terhadap materi

pelajaran yang akan disampaikan. Dari kegiatan tersebut didapatkan nilai rata-rata

pre test kelas eksperimen sebesar 59,24sedangkan pada kelas kontrol didapatkan

nilai rata-rata 61,16.

Setelah pelaksanaan pre test, kemudian kegiatan penelitian dilanjutkan

dengan kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol dan kelas eksperimen.

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol

menggunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah) yang biasa

digunakan dalam kelas tersebut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai guru

memberikan post test sebagai test hasil belajar pada materi pembelajaran yang

telah disampaikan. Foto kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol dapat dilihat

pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Kontrol
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Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen

diterapkan penggunaan media pembelajaran visualisasi tiga dimensi (SketchUp),

media pembelajaran visualisasi tiga dimensi (SketchUp) pada kelas eksperimen

meliputi:

1) Pada awal kegiatan pembelajaran peneliti memberi pengertian dan pemahaman

mengenai pembelajaran yangt akan menggunakan media pembelajaran

visualisasi tiga dimensi (SketchUp).

2) Dalam sesi pembelajaran peneliti menyampaikan materi menggunakan media

pembelajaran visualisasi tiga dimensi (SketchUp) disertai sedikit penjelasan

menggunakan metode ceramah.

3) Setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, peneliti memberikan post test pada

siswa yang berguna sebagai hasil belajar pada materi yang telah diajarkan.Foto

kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen dapat dilihat pada gambar 4.2.

Setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilanjutkan dengan

pemberian pos test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen didapatkan nilai rata-

rata post test kelas kontrol sebesar 72,14 dan kelas eksperimen sebesar 82,68.

Gambar 4.2. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen
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4.4. Pembahasan

4.1.1. Pembahasan Efektivitas Media Pembelajaran Visual Tiga Dimensi

(SketchUp)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada setiap pertemuan, di

kelas eksperimen siswa dituntut untuk dapat berperan lebih aktif dalam

memperoleh kesempatan membangun sendiri pengetahuannya sehingga

memperoleh pemahaman yang mendalam. Peningkatan hasil belajar yang diraih

oleh kelas eksperimen dikarenakan adanya suasana belajar di kelas yang lebih

kondusif, aktif dan minat belajar serta antusias siswa sangat terlihat dibandingkan

pada kelas kontrol, terutama pada hal distribusi materi pembelajaran yang tidak

terpusat hanya pada guru. Pembelajaran yang dikembangkan dengan media

pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp di kelas eksperimen adalah keaktifan

siswa dalam membangun sendiri keingintahuannya, membangun karakter

keinginan membantu teman yang kesulitan dalam menggambar sambungan kuda-

kuda, serta pemanfaatan waktu yang efesien karena dengan menggunakan media

pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp lebih efektif dari pada pembelajaran

dengan metode konvensional (ceramah) dengan media papan tulis dan buku

modul. Dengan demikian, keaktifan siswa dalam membangun sendiri

pengetahuannya diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih lama mengingat

dan memahami materi pelajaran menggambar sambungan kuda-kuda.

Disamping hasil belajar siswa yang meningkat, kelebihan-kelebihan lain

yang mendukung media pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp efektif

ditunjukkan dari beberapa indikator dalam proses pembelajaran, antara lain
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meningkatnya keaktifan siswa, baik dalam hal bertanya maupun

mempresentasikan tugas yang telah diselesaikannya. Kelebihan lainnya adalah

efesiensi waktu lebih optimal dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol yang

tidak menggunakan media pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp.

Keunggulan lain media pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp adalah

memiliki kemampuan lebih dalam berinteraksi dengan guru, misal paham tentang

cara menggambar sambungan kuda-kuda serta mengetahui bentuk-bentuk

sambungan kuda-kuda sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam

mengerjakan tugas.

Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen pada awalnya

mengalami sedikit hambatan. Pembelajaran yang baru bagi guru dan siswa

memerlukan waktu untuk penyesuaian. Tetapi hambatan-hambatan yang terjadi

perlahan dapat dikurangi karena partisipasi aktif siswa dalam proses

pembelajaran. Aktifitas di dalam kelas yang bervariatif dapat menambah

semangat, motivasi, karakter berbagi, membantu dalam memecahkan masalah dan

dapat menciptakan lingkungan belajar positif, sehingga pembelajaran menjadi

lebih interaktif dan efektif. Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa secara

umum efektivitas penggunaan media pembelajaran visual tiga dimensi dengan

menggunakan software SketchUp pada kelas eksperimen dapat menjadikan hasil

belajar siswa lebih baik dari pada penggunaan metode konvensional (ceramah)

pada perlakuan kelas kontrol mata pelajaran menggambar konstruksi atap pokok

bahasan konstruksi sambungan kuda-kuda pada kelas TGB XI SMK N 1

Rembang.
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4.1.2. Pembahasan Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Hasil analisis data penelitian yang dibuktikan melalui uji analisis data

menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen

adalah sama (homogen). Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil pre-test

kedua kelas dan dibuktikan dengan uji t untuk melihat persamaan dua rata-rata.

Hasilnya menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen dengan nilai rata-rata 59,24

dan pada kelas kontrol dengan nilai rata-rata 61,16. Hal ini dapat dibuktikan

dengan uji t dan hasilnya tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas

eksperimen dan kontrol. Hal ini wajar karena kedua kelas tersebut belum

mendapatkan perlakuan dan materi belajar.

Setelah proses pembelajaran dilaksanakan  dengan memberi perlakuan

dengan media pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp pada kelas eksperimen

dan perlakuan dengan media pembelajaran konvensional (ceramah) pada kelas

kontrol, menunjukkan bahwa hasil belajar akhir kedua kelompok mengalami

perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil post-test dapat

ditunjukkan dari nilai rata-rata kelas eksperimen 82,68 sedangkan pada kelas

kontrol 72,14. Dari nilai rata-rata post-test terlihat bahwa hasil belajar kelas

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol.

Hasil belajar siswa didapat dilihat pada grafik hasil belajar pre test dan

pos test pada kedua kelas, setelah diberikan perlakuan pembelajaran yang

berbeda, didapatkan kelas eksperimen memiliki rata-rata nilai akhir yang lebih

tinggi daripada kelas kontrol, seperti yang terlihat dalam gambar 4.3.
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Untuk mengetahui keefektifan penggunaan media pembelajaran visual

tiga dimensi SketchUp pada kelas eksperimen dan penggunaan media

pembelajaran konvensional (ceramah) juga digunakan perhitungan gain.. Hasil

perhitungan tes dengan menggunakan gain diperoleh nilai g untuk kelas kontrol

adalah sebesar 0,28 atau diprosentasikan 28% termasuk dalam kriteria rendah

sedangkan nilai g untuk kelas eksperimen adalah sebesar 0.58 atau

diprosentasikan 58% termasuk dalam kriteria sedang. Kriteria peningkatan hasil

belajar siswa dapat dilihat pada tabel 3.8 pada halaman 53. Dapat disimpulkan

dari data peningkatan hasil belajar tersebut bahwa kelas eksperimen memiliki

peningkatan hasil belajar lebih tinggi sebesar 0,29 (29 %) daripada kelas kontrol,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini.

Kelas
Rata-rata
Pre-Test

Rata-rata
Post-Test

Peningkatan Kriteria Selisih

Eksperimen 59,24 82,68 0,58 Sedang
0,29

Kontrol 61,16 72,14 0,28 Rendah

59.24 61.16

82.68
72.14
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Gambar 4.3. Grafik Hasil Belajar Siswa

Tabel 4.10. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Sumber : Hasil Penelitian
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Berdasarkan nilai g di atas terlihat bahwa hasil belajar kelas eksperimen

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol.  Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada

kelas eksperimen sebesar 0,58 atau (58%) termasuk kriteria sedang, dan hasil

belajar pada kelas kontrol hanya mengalami peningkatan sebesar 0,28 atau (28%)

termasuk kriteria rendah. Kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan

media pembelajaran visual tiga dimensi (SketchUp) mendapatkan peningkatan

hasil belajar siswa yang signifikan yaitu sebesar 0,29 atau (29%) daripada kelas

kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan metode yang biasa dilakukan yaitu

metode ceramah (konvensional). Berdasar kan hasil tersebut penggunaan media

pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp lebih efektif daripada metode ceramah

(konvensional).
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Efektivitas Penggunaan media pembelajaran visual tiga dimensi dengan

menggunakan software SketchUp pada kelas eksperimen dapat menjadikan

hasil belajar siswa lebih baik dari pada penggunaan metode ceramah

(konvensional) pada perlakuan kelas kontrol mata pelajaran menggambar

konstruksi atap pokok bahasan konstruksi sambungan kuda-kuda pada kelas

TGB XI SMK N 1 Rembang. Dengan hal ini dapat dilihat dari hasil belajar

pada kelas eksperimen mempunyai nilai rata-rata sebesar (82,68), sedangkan

hasil belajar siswa pada kelas kontrol mempunyai nilai rata-rata sebesar

(72,14).

2. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa

pada kelas eksperimen sebesar 0,58 atau (58%) termasuk criteria sedang, dan

hasil belajar pada kelas kontrol hanya mengalami peningkatan sebesar 0,28

atau (28%) termasuk criteria rendah. Kelas eksperimen yang mendapatkan

perlakuan dengan media pembelajaran visual tiga dimensi (SketchUp)

mendapatkan peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan yaitu sebesar

0,29 atau (29%) daripada kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan
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metode yang biasa dilakukan yaitu metode ceramah (konvensional). Berdasar

kan hasil tersebut penggunaan media pembelajaran visual tiga dimensi

SketchUp lebih efektif daripada metode ceramah (konvensional).

5.2. Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian

eksperimen pada kelas XI program keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK

Negeri 1 Rembang, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Media pembelajaran visual tiga dimensi dengan SketchUp perlu digunakan

oleh guru karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Perlu adanya pengembangan mengenai media pembelajaran yang

digunakan dalam kegiatan penyampaian materi pelajaran oleh guru atau

pengajar di dalam kelas, salah satunya adalah dengan menggunakan media

pembelajaran visual tiga dimensi SketchUp pada mata pelajaran

menggamabar konstruksi atap kompetensi dasar memahami sambungan

konstruksi kuda-kuda atau mata pelajaran yang lain yang mempunyai

karakteristik yang sama.
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LAMPIRAN 1

SILABUS TEKNIK GAMBAR BANGUNAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Kompetensi
Dasar

Indikator Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian
Alokasi Waktu Sumber

BelajarTM PS PI

 Menggambar
Sambungan
Kuda-kuda

 Memahami
menggambar detail
sambungan-
sambungan Kuda-
Kuda

 Sambungan balok
tarik dan kuda-kuda
 Sambungan balok

tarik
 Sambungan balok

tarik dan balok kunci
 Sambungan kaki

kuda-kuda dan balok
skoor
 Sambungan kaki

kuda-kuda dan tiang
kuda-kuda

 Menggambar detail
sambungan gording
dan detail
perletakan gording
pada kuda-kuda
kayu menggunakan
alat manual atau
komputer.

 Pengamatan
 Penugasan

2 3
(6)

2
(8)

 Modul
 Peralatan

dan perleng-
kapan
gambar
 Reverensi

lain yang
relevan

Nama Sekolah :SMK Negeri 1 Rembang

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan

Kelas/Semester : XI / Genap

Standart Kompt. : Menggambar Konstruksi Atap

Kode Kompetensi :
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Lampiran 2 

RPP PENELITIAN 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Kejuruan 

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Rembang 

Mata Pelajaran  : Menggambar Atap 

Kelas/ Semester  : XI/ 2 

Materi   : Menggambar Detail Sambungan Kuda-Kuda 

Alokasi Waktu  : 4 X 45menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Menggambar Atap 

II. Kompetensi Dasar 

Menggambar Detail Sambungan Kuda-Kuda 

III. Indikator 

1. Memahami bagian-bagian sambungan kuda-kuda 

2. Memahami detail sambungan kuda-kuda 

3. Memahami Notasi, Keterangan dengan Benar, Lengkap dan 

Rapi 

4. Menggambar macam-macam detail sambungan kuda-kuda 

beserta ukuran dan notasi nya 

IV. Metode Pembelajaran 

1. Teori 

2. Demonstrasi 

3. Tanya Jawab 

4. Praktek 

V. Sumber Pembelajaran 

Buku Panduan 
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VI. Skenario Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 X45 menit) 

1. Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru memberikan salam pembuka 

b. Guru menyampaikan indikator hasil belajar 

2. Kegiatan inti (75 menit) 

a. Guru memberikan pengarahan kepada siswa-siswi tentang 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

b. Guru memberikan soal pre-test kepada siswa 

c. Siswa mengerjakan soal pre-test 

3. Penutup (10 menit) 

a. Guru memberikan penilaian pre-test siswa 

b. Guru memberikan salam penutup 

Pertemuan II (2X 45 menit) 

1. Pendahuluan (5 menit) 

a. Guru memberikan salam pembuka 

b. Guru memberikan pertanyaan awal kepada siswa 

Contoh : Apa pengertian kuda-kuda? 

      Sebutkan macam-macam sambungan kuda-kuda! 

2. Kegiatan inti (75 menit) 

a. Guru menayangkan materi sambungan kuda-kuda dengan 

SketchUp. 

b. Siswa memperhatikan tayangan SketchUp dan 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

yang belum jelas. 

c. Guru memberi penjelasan bersamaan dengan tayangan 

SketchUp. 

d. Guru dan siswa melakukan tanya jawab materi sambungan 

kuda-kuda. 

e. Guru memberikan soal post-test kepada siswa 

f. Siswa mengerjakan soal post-test 
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3. Penutup (10menit) 

a. Guru memberikan penilaian post-test siswa 

b. Guru bersama siswa menarik kesimpulan materi 

sambungan kuda-kuda 

c. Guru memberikan salam penutup 

         Rembang,    April 

2014  

Mengetahui 

Guru mata pelajaran,    Peneliti,  

   

 

Tulus Widodo, S.Pd    Auliya Rahman 

NIP. 19720125200702    NIM. 5101409021  
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Lampiran 3 

MEDIA SKETCHUP 

 

A. Tampilan Awal Media SketchUp 

 

 

 

Gambar L.3.1. Tampilan Awal SketchUp  

Gambar L.3.2. Bidang gambar  SketchUp  
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B. Media SketchUp 

 

 

C. Gambar Kuda-Kuda Kayu 

 

 

 

Gambar L.3.3. Konstruksi Kuda-Kuda   

Gambar L.3.4. Tampak Prespektif Konstruksi Kuda-Kuda  
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D. Gambar Detail Sambungan Balok Tarik Dan Kaki Kuda-Kuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar L.3.6 Sambungan Balok Tarik Dengan Kaki Kuda-Kuda (Depan) 

Gambar L.3.5  Sambungan Balok Tarik Dengan Kaki Kuda-Kuda 

(Prespektif) 
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E. Gambar Sambungan Balok Tarik dan Balok Kunci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar L.3.7 Gambar Sambungan Balok Tarik (Tampak Depan) 

Gambar L.3.8. Sambungan Balok Tarik dan Balok Kunci (Prespektif) 

Gambar L.3.9. Sambungan Balok Tarik dan Balok Kunci (Tampak Depan) 
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F. Sambungan Kaki Kuda-Kuda dan Balok Skor 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar L.3.10. Sambungan Kaki Kuda-Kuda dan Balok Skor (Tampak 

Prespektif) 

Gambar L.3.11. Sambungan Kaki Kuda-Kuda dan Balok Skor (Depan) 
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G. Sambungan Kaki Kuda-Kuda dan Balok Gantung 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar L.3.13.  Sambungan Kaki Kuda-Kuda dan Balok Gantung 

(Prespektif) 

Gambar L.3.12. Sambungan Kaki Kuda-Kuda dan Balok Gantung (Depan) 
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H. Sambungan Tiang Kuda-Kuda dan Balok Skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar L.3.14 Sambungan Balok Gantung dengan Balok Kunci (Depan) 

L.3.15  Sambungan Balok Gantung dengan Balok Kunci (Depan) 

Gambar L.3.15 Sambungan Balok Gantung dengan Balok Kunci (Prespektif) 
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Lampiran 5 

 

 

DAFTAR BUTIR SOAL  

Soal Jawaban Skor 
Skor 

max 

1. Menyebutkan 5 bagian balok pada 

konstruksi kuda-kuda 
Menjawab 5 5 5 

  Menjawab 4 4   

  Menjawab 3  3   

  Menjawab 2 2   

 

Menjawab 1 1 

 

    2. Menggambar skema gaya pada 

sambungan kuda-kuda 

Menggambar Skema gaya 

dengan benar  
5 5 

  

Menggambar skema gaya 

Salah 2   

  

  
  

    

            

3. menyebut kan 5 fungsi bagian dari balok 

pada bagian konstruksi kuda-kuda 
Menjawab 1 2 10 

  Menjawab 2 4 

   Menjawab 3 6 

   Menjawab 4  8 

   Menjawab 5 10 

   

   4. Menggambar 2 detail sambungan kuda-

kuda yang telah diberi tanda 

Menggambar  detail 

sambungan kuda-kuda 

balok tarik dan kaki kuda-

kuda, 

ada notasi ukuran ( benar ) 10 40 

  notasi nama     

  1. kaki kuda-kuda 8/12 2   

  2. balok tarik 2   

  3. murplat 2   

  4. ring balok 2   

  5. plat begel 2   

  

  
  

  

Menggambar detail 

sambungan kuda-kuda 

kaki kuda-kuda dan balok 

skor 

ada notasi ukuran ( benar ) 

10 

  

  1. kaki kuda-kuda 8/12 2   

 

2. balok skor 2 

 

 

3. gording 2 
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Lampiran 5 

 

 

DAFTAR BUTIR SOAL  

 

 

 

4. tupai-tupai 2 

 

 

5. balok gapit 2 

         

5. Menggambar 2 detail sambungan kuda-

kuda yang telah diberi tanda 

Menggambar  detail 

sambungan kuda-kuda 

kaki kuda-kuda dan tiang 

kuda-kuda 

ada notasi ukuran ( benar ) 

10 40 

  notasi nama     

  1. kaki kuda-kuda 8/12 2   

  2. tiang kuda-kuda 2   

  3. nok 2   

  4. papan reuter 2   

  5. plat begel 2   

      

  

Menggambar detail 

sambungan tiang kuda-

kuda,balok kunci,balok 

skor, dan balok tarik 

ada notasi ukuran ( benar ) 

10 

  

  1. tiang kuda-kuda 2   

 2. balok skor 2  

 3. balok kunci 2  

 4. balok tarik 2  

 5. balok gapit 2  

  Jumlah     100 
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Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Rembang 

Kompetensi Dasar  : Menggambar Detail Sambungan Kuda-Kuda 

Waktu   : 45 menit 

 

1. Konstruksi kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk 

mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri dan sekaligus dapat 

memberikan bentuk pada sebuah  atap. Kuda-kuda merupakan penyangga utama pada 

struktur atap. 

Sebutkan nama balok bagian-bagian pada kontruksi kuda-kuda! 

2. Gambarkan sketsa gaya yang terjadi pada gambar sambungankuda-kuda di bawah ini! 

 (A) (B) 

3. Sebutkan fungsi dari balok-balok pada konstruksi kuda-kuda yang telah di beri tanda 

panah berikut ini. 
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4. Gambarkan 2 macam detail sambungan kuda-kuda yang telah diberi tanda lingkaran. 

disertai dengan ukuran dan notasi-notasinya dalam (bentuk sket)!  

 Ukuran Kayu : 8/12 

 Balok Gapit : 6/12 

 

 

5. Gambarkan 2 macam sambungan kuda-kuda yang telah diberi tanda lingkaran. 

disertai dengan ukuran dan notasi-notasinya dalam (bentuk sket)!  

 Ukuran Kayu : 8/12 

 Balok Gapit : 6/12 

 

 

 

 

 

 

 



Kelas: XII TGB B
Kode

1 ADIYAN INDRIANI UC-01
2 AINUR ROHMAH UC-02
3 ANITA SOFYAN PUJI ANGGRAINI UC-03
4 DANISIH UC-04
5 DEWI INDRAWATI UC-05
6 DIAN FITRIANI UC-06
7 DWI PRIYANTO UC-07
8 DWI RAHAYU PURNAMASARI UC-08
9 EDI SUPRIONO UC-09
10 EGO PUJI SUSENO UC-10
11 FITRI SETYARINI UC-11
12 FITRI UTAMININGTYAS UC-12
13 LISTYANINGSIH UC-13
14 LULUK SETYOHENI UC-14
15 MARIA NINGRUM UC-15
16 MOCHAMAD SAIFUDDIN UC-16
17 MOH SYAHRUL HISYAM UC-17
18 MUMUN ADOLVINA DEWI UC-18
19 NILA NURUN NIKMAH UC-19
20 NINDYA DWI APRILIA UC-20
21 NUR FADLILAH UC-21
22 NUR KHOLIS HIDAYAH UC-22
23 PUJI UTOMO UC-23
24 RIRIN LISNAWATI UC-24
25 SITI ISTIKOMAH UC-25
26 SITI KISWINDARI UC-26
27 SUPRIANI UC-27
28 SURYA ADI HERLAMBANG UC-28
29 WAHYU SATRIO WIBOWO UC-29
30 WAHYU WIDIANA UC-30
31 WIJI LESTARI UC-31
32 YOGA DEWANTARA UC-32
33 YUNI WULANDARI UC-33
34 ZAENAL ARIFIN UC-34
35 ZULFIA NURROSYIDA GHUFRON UC-35

No Nama

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA
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DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA
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Daftar Nilai Kelas Uji Coba 

No Kode 
NO ITEM 

y y2 
1 2 3 4 5 

1 U-01 5 2 2 28 22 59 3481 

2 U-02 2 2 4 18 32 58 3364 

3 U-03 2 5 6 24 20 57 3249 

4 U-04 5 5 2 28 24 64 4096 

5 U-05 2 5 4 26 22 59 3481 

6 U-06 4 5 8 28 14 59 3481 

7 U-07 4 2 6 22 32 66 4356 

8 U-08 5 5 8 28 34 80 6400 

9 U-09 2 5 4 24 22 57 3249 

10 U-10 5 5 8 28 32 78 6084 

11 U-11 5 5 6 34 32 82 6724 

12 U-12 5 2 4 24 22 57 3249 

13 U-13 2 2 2 22 22 50 2500 

14 U-14 4 5 2 26 28 65 4225 

15 U-15 3 2 4 22 22 53 2809 

16 U-16 2 2 6 20 22 52 2704 

17 U-17 5 5 2 22 24 58 3364 

18 U-18 4 5 8 26 28 71 5041 

19 U-19 5 5 8 32 30 80 6400 

20 U-20 2 5 2 24 22 55 3025 

21 U-21 2 2 4 22 28 58 3364 

22 U-22 5 5 8 24 28 70 4900 

23 U-23 2 5 2 20 26 55 3025 

24 U-24 2 2 4 22 24 54 2916 

25 U-25 2 5 10 24 34 75 5625 

26 U-26 2 5 6 24 28 65 4225 

27 U-27 4 5 6 22 28 65 4225 

28 U-28 4 5 8 34 34 85 7225 

29 U-29 4 5 6 26 34 75 5625 

30 U-30 2 5 2 32 26 67 4489 
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31 U-31 4 2 2 22 24 54 2916 

32 U-32 2 2 4 22 20 50 2500 

33 U-33 2 2 2 24 26 56 3136 

34 U-34 4 2 4 24 34 68 4624 

35 U-35 2 2 2 22 22 50 2500 

V
a
li
d

it
a

s
 

X 116 133 166 870 922 2207 142577 

X
2
 442 581 988 22132 25164 

 

  

XY 7567 8680 11028 55822 59480 

rxy 0.570 0.578 0.678 0.732 0.776 

Ket Valid Valid Valid Valid Valid 

R
e
li
a
b

e
l 


2
b 1.644 2.160 5.734 14.465 25.025 


2
b 49.029 

 


2
t 97.42531 

 r11 0.62 

    Ket Reliabel 

    

T
a
ra

f 
K

e
s
u

k
a

ra
n

 Mean 3.314 3.80 4.743 24.857 26.343 

Taraf 
0.663 0.760 0.474 0.621 0.659 

Kesukaran 

Ket Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang 

 



Contoh perhitungan untuk butir No. 1

ΣX  = 116 ΣX2 = 442

ΣY  = ΣY2 =

ΣXY  = N = 35

- 116

35 442 - 116 2 35 142577 - 2207 2

-

- -

Perhitungan Validitas

4870849
=

264845 256012

15470 4990195

2207 142577

7567

=
35 7567 2207

13456

N.SXY - (SX)(SY)
rxy =

(N.SX2 - (SX)2) (N.SY2 - (SY)2)

( 2014 )( )

=

Dari rtabel product moment dengan taraf signifikan 5% serta n = 35 diperoleh rtabel sebesar 0,339

Dikarenakan rhitung > rtabel, dengan demikian item No. 1 adalah valid

=
8833

15503.6397

0.570

= 8833
119346

= 8833
240362844
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Langkah-langkah :
1. Menghitung varian butir.
    Untuk varians butir no.1 :

( ΣX2 - (ΣX)2 ) 442 -   ( 116 )2

N 35
N 35

    Dan seterusnya sampai 5 butir
    Maka jumlah semua varian butir =

    Σσb
2 = 1.644 + 2.160 + …. + 25.03

=

2. Menghitung varians total

 σt
2 =  Variansi total

( ΣY2 - (ΣY)2 ) 142577 -   ( 2207 )2

Perhitungan Reliabilitas

=

    σb
2 = = = 1.644

97.425

49.029

    σt
2 = =

( ΣY2 - (ΣY)2 ) 142577 -   ( 2207 )2

N 35
N 35

k Σσb
2

k - 1 σt
2

= 5 ( 1 - 49.029 )
4 97.425

= 1.250 (1 - 0.503 )

= 1.250 0.497

= 0.621

Dari rtabel product moment dengan taraf signifikan 5% serta n = 35 diperoleh rtabel sebesar 0,339
Dikarenakan r11 > rtabel, dengan demikian soal adalah reliabel

=

3. Menghitung reliabilitas alpha :

97.425

 r11 = (1 - )

    σt
2 = =

(                )
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Perhitungan Taraf Kesukaran Soal 

 

Berikut ini perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk butir 

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

 

mean =  
jumlah skor siswa pada butir soal

jumlah siswa yang mengikuti tes
  

  = 
116

35
 = 3.314  

TK     =  
mean

 skor maksimum yang ditetapkan
  

    =
3.314

5
  

                              = 0,663 dengan kriteria soal adalah sedang. 

 

 



Kelas : XI TGB A
1 K-01 AKHMAD NUR KHOLIK
2 K-02 ANGGA DWI PRABOWO
3 K-03 ANGGI JULI DWI SAPUTRA
4 K-04 ANGGUN DWI KURNIASIH
5 K-05 ANITA YULIANTI
6 K-06 APRILIA NIKENSARI
7 K-07 DEVI RATNAWATI
8 K-08 DYAH AYU SUMISIH
9 K-09 FARID TIA NURROHMAN
10 K-10 FIFY AMELIA HANDAYANI
11 K-11 FINNA KURNIASARI
12 K-12 FUNGKY ADITYA FIRMANSYAH
13 K-13 GILANG ARDI SAPUTRA
14 K-14 GOOD KURNIAWAN DWI K
15 K-15 IBNU ANJAR PRABOWO
16 K-16 IIS SUGIANTI
17 K-17 INDRA TEGUH PUTRANTO
18 K-18 ISWANTORO MUKTI ANJASMORO
19 K-19 KHARISMADA HAKIKI
20 K-20 LIGA ADI SYAHPUTRA
21 K-21 MEY SETYOWATI
22 K-22 MINATUL AIIMAH
23 K-23 MUHAMAD RIZAL NUR HENDY
24 K-24 NAVIAN NAVIS NUGROHO
25 K-25 NOVA LUTHFIANA
26 K-26 NOVI ARDIANTO
27 K-27 NOVITA ERNI INDRIYASTUTI
28 K-28 NUR AKHSIN
29 K-29 PUTRI MEISYE ARISANTI
30 K-30 REGINA EKA SEPTIANADRAH
31 K-31 ROFI'UL UMAMI
32 K-32 SILVI IRMAWATI
33 K-33 SITI YULAIKAH LESTARI
34 K-34 TARTI INDAH NUR CAHYANI
35 K-35 UTIYA ALFIATUR ROHMAH
36 K-36 VIKA NUR SWIHANDINI
37 K-37 WULAN FEBUANTIKA

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL
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Kelas : XI TGB B
Nama

1 E-01 ABDUL ROHMAN WAHID
2 E-02 AGITA KURNIASARI
3 E-03 AGUSTINA
4 E-04 ANDYKA JAYANTO
5 E-05 BARITA HADI MULYATAMA
6 E-06 DAIS ARICH SIFIANA
7 E-07 DIANA FARIKHAH
8 E-08 DWI NUR MUHLISIN
9 E-09 ELI PRASETYO

10 E-10 ERNA SAFITRI STYANI
11 E-11 FRANSISKA NOVITA MARIA S
12 E-12 HENI ERNAWATI
13 E-13 IIN WIDIASTUTI
14 E-14 KEMBANG BULAN JELANTIK
15 E-15 KHAFID TABRONI
16 E-16 MOCH NUR CHAMDI
17 E-17 MOHAMMAD BISRI FAESAL A
18 E-18 NADYA GOSA PARADITA
19 E-19 NURUL KARIMA AULAL N
20 E-20 PIPIN TRI ANITA
21 E-21 PUJI NUR ASTUTI
22 E-22 PUJO SISWOKO
23 E-23 SEKAR DINIATI PUTRI
24 E-24 SITI NURAFIFAH
25 E-25 SRI LESTARI
26 E-26 SRI WAHYUNI
27 E-27 SUBEKTI NUR WAHYUDI
28 E-28 TOLIB NURSUBEKTI
29 E-29 TOMMY IRAWAN
30 E-30 TRI RAHMAWATI
31 E-31 ULYA NUR ROHMAH
32 E-32 WAHYU DIAN TRISTANTO
33 E-33 YUNITA SETYORINI
34 E-34 WINDA RINI ASTUTI

No Kode

DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN
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Kelas : XI TGB B

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 K-01 1 2 4 20 28 55 4 5 8 26 28 71
2 K-02 2 2 4 20 22 50 4 5 6 28 30 73
3 K-03 5 2 6 22 26 61 5 2 10 28 32 77
4 K-04 5 5 8 26 26 70 3 5 6 24 36 74
5 K-05 2 2 4 24 24 56 4 5 2 24 32 67
6 K-06 4 5 8 26 22 65 4 5 10 30 24 73
7 K-07 1 5 6 20 36 68 2 5 24 28 26 85
8 K-08 2 5 8 26 34 75 5 5 10 28 32 80
9 K-09 2 5 4 22 22 55 2 5 6 22 32 67

10 K-10 5 5 8 26 32 76 5 5 8 32 36 86
11 K-11 4 5 6 32 36 83 5 5 10 30 36 86
12 K-12 2 5 4 24 22 57 4 5 8 22 28 67
13 K-13 4 5 6 28 22 65 5 5 10 22 26 68
14 K-14 2 5 6 24 28 65 4 5 10 20 36 75
15 K-15 3 5 4 24 22 58 4 5 8 24 32 73
16 K-16 3 2 6 18 22 51 3 5 6 22 34 70
17 K-17 2 2 2 18 24 48 2 5 4 26 30 67
18 K-18 2 5 8 20 28 63 4 5 8 24 28 69
19 K-19 5 5 8 26 30 74 2 5 6 32 34 79
20 K-20 2 2 4 22 22 52 2 5 6 32 26 71
21 K-21 5 5 4 20 28 62 3 5 8 20 36 72
22 K-22 4 5 2 22 28 61 4 5 6 22 36 73
23 K-23 2 2 2 20 26 52 2 5 8 24 22 61
24 K-24 4 5 8 18 18 53 4 5 6 22 28 65
25 K-25 5 5 6 22 34 72 5 5 10 26 32 78
26 K-26 5 5 8 22 28 68 4 2 6 28 32 72
27 K-27 5 5 6 20 28 64 3 5 8 30 26 72
28 K-28 5 5 4 30 34 78 5 5 10 28 34 82
29 K-29 5 5 6 16 34 66 5 5 10 32 22 74
30 K-30 5 5 4 26 26 66 2 5 8 32 24 71
31 K-31 2 5 2 20 22 51 2 5 6 24 28 65
32 K-32 2 5 4 24 22 57 4 5 8 28 26 71
33 K-33 2 2 2 18 26 50 4 5 6 24 28 67
34 K-34 2 5 4 14 24 49 5 5 4 22 24 60
35 K-35 2 2 2 30 22 58 4 5 8 22 26 65
36 K-36 1 2 2 22 28 55 4 5 6 32 26 73
37 K-37 2 2 2 24 24 54 5 5 8 24 28 70

HASIL NILAI PRE TEST dan POST TEST Kelas Kontrol

Kontrol

No Kode Pre test Nilai Post test Nilai
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Kelas : XI TGB B

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 E-01 2 5 6 20 24 57 4 5 8 35 33 85
2 E-02 4 2 8 20 18 52 4 5 6 31 35 81
3 E-03 5 5 4 22 18 54 5 2 10 31 35 83
4 E-04 3 5 2 18 26 54 5 5 8 31 33 82
5 E-05 2 5 8 22 20 57 4 5 10 27 35 81
6 E-06 4 5 4 16 22 51 4 5 8 35 27 79
7 E-07 2 5 6 26 24 63 5 5 8 33 31 82
8 E-08 4 2 6 20 22 54 5 5 10 31 31 82
9 E-09 2 5 2 22 24 55 2 5 6 29 35 77

10 E-10 4 5 4 26 26 65 5 5 8 29 35 82
11 E-11 2 2 2 20 24 50 5 5 10 31 29 80
12 E-12 3 5 4 26 24 62 4 5 8 35 39 91
13 E-13 4 5 6 28 22 65 5 5 10 33 35 88
14 E-14 2 5 8 26 28 69 5 5 10 35 35 90
15 E-15 3 5 4 18 22 52 4 5 8 27 35 79
16 E-16 3 2 6 20 22 53 5 5 10 25 37 82
17 E-17 2 2 2 18 28 52 2 5 8 31 35 81
18 E-18 2 5 8 24 28 67 4 5 8 35 37 89
19 E-19 5 5 8 32 22 72 5 5 10 35 37 92
20 E-20 2 2 2 24 22 52 5 5 10 31 29 80
21 E-21 5 5 4 22 28 64 5 5 8 29 39 86
22 E-22 4 5 4 24 22 59 4 5 6 25 31 71
23 E-23 2 2 2 22 26 54 5 5 10 31 31 82
24 E-24 4 5 4 20 18 51 4 5 6 25 31 71
25 E-25 5 5 6 22 24 62 5 5 10 29 35 84
26 E-26 5 5 8 24 28 70 4 5 10 35 39 93
27 E-27 5 5 6 22 28 66 3 5 8 33 35 84
28 E-28 5 5 4 32 34 80 5 5 10 35 39 94
29 E-29 5 5 6 18 34 68 5 5 10 35 31 86
30 E-30 5 5 8 28 26 72 5 5 8 35 37 90
31 E-31 2 2 2 22 22 50 5 5 8 31 31 80
32 E-32 2 5 4 26 22 59 4 5 8 31 29 77
33 E-33 2 2 2 20 26 52 4 5 6 27 31 73
34 E-34 2 5 4 16 24 51 5 5 4 29 31 74

HASIL NILAI PRE TEST dan POST TEST Kelas Eksperimen

Eksperimen
No Kode Pre test Nilai Post test Nilai
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Lampiran 16

Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika χ2 < χ2
tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

10 2.4573

Oi (Oi-Ei)²
Ei

48 54 47.5 -1.50 0.4332 0.1654 6.1215

35 9.11
6 37

Kelas Interval Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

Peluang
untuk Z

Luas Kls.
Untuk Z Ei

UJI NORMALITAS

DATA PRE TEST KELOMPOK KONTROL

83 5.83
48 61.16

 





k

1i i

2
ii2

E

EO

-

-

-

-

-

-

χ²
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel =
Karena χ² < χ2

tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

= 4.4311
7.81

1.4462

89.5 3.11 0.4991

2 0.0267

83 89 82.5 2.34 0.4904 0.0086 0.3199 1

5.6428 4 0.4783

76 82 75.5 1.57 0.4423 0.0482 1.7820

69 75 68.5 0.81 0.2898 0.1525

0.0197

62 68 61.5 0.04 0.0148 0.2750 10.1735 10 0.0030

10 2.4573

55 61 54.5 -0.73 0.2677 0.2825 10.4533 10

Oi (Oi-Ei)²
Ei

48 54 47.5 -1.50 0.4332 0.1654 6.1215

Kelas Interval Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

Peluang
untuk Z

Luas Kls.
Untuk Z Ei
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Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika χ2 < χ2
tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

10 5.3421

Oi (Oi-Ei)²
Ei

47 52 46.5 -1.60 0.4456 0.1438 4.8893

30 7.94
6 34

Kelas Interval Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

Peluang
untuk Z

Luas Kls.
Untuk Z Ei

UJI NORMALITAS

DATA PRE TEST KELOMPOK EKSPERIMEN

80 5.00
50 59.24

 





k

1i i

2
ii2

E

EO

-

-

-

-

-

-

χ²
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel =
Karena χ² < χ2

tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

= 7.6891
7.81

0.6811

82.5 2.93 0.4983

2 0.0103

77 82 76.5 2.17 0.4851 0.0132 0.4478 1

5.9724 7 0.1768

71 76 70.5 1.42 0.4219 0.0632 2.1489

65 70 64.5 0.66 0.2463 0.1757

0.1124

59 64 58.5 -0.09 0.0369 0.2831 9.6270 6 1.3665

10 5.3421

53 58 52.5 -0.85 0.3018 0.2649 9.0061 8

Oi
Ei

47 52 46.5 -1.60 0.4456 0.1438 4.8893

Kelas Interval Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

Peluang
untuk Z

Luas Kls.
Untuk Z Ei
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Lampiran 18

Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika χ2 < χ2
tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

2 0.0007

Oi (Oi-Ei)²
Ei

58 62 57.5 -2.32 0.4899 0.0531 1.9633

26 6.30
6 37

Kelas Interval Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

Peluang
untuk Z

Luas Kls.
Untuk Z Ei

UJI NORMALITAS

DATA POST TEST KELOMPOK KONTROL

86 4.33
60 72.14

 





k

1i i

2
ii2

E

EO

-

-

-

-

-

-

χ²
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel =
Karena χ² < χ2

tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

= 2.3601
7.81

1.2805

87.5 2.44 0.4926

4 0.3858

83 87 82.5 1.64 0.4499 0.0427 1.5784 3

10.3441 9 0.1746

78 82 77.5 0.85 0.3026 0.1473 5.4501

73 77 72.5 0.06 0.0231 0.2796

0.5149

68 72 67.5 -0.74 0.2689 0.2920 10.8047 11 0.0035

2 0.0007

63 67 62.5 -1.53 0.4368 0.1679 6.2115 8

Oi
Ei

58 62 57.5 -2.32 0.4899 0.0531 1.9633

Kelas Interval Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

Peluang
untuk Z

Luas Kls.
Untuk Z Ei
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Lampiran 19

Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika χ2 < χ2
tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

Oi (Oi-Ei)²
Ei

23 5.94
6 34

Kelas Interval Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

Peluang
untuk Z

Luas Kls.
Untuk Z Ei

UJI NORMALITAS

DATA POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN

94 3.83
71 82.68

 





k

1i i

2
ii2

E

EO

-
-
-
-
-
-

χ²
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel =
Karena χ² < χ2

tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

= 6.0685
7.81

0.0009
98.5 2.66 0.4961

6 0.5884
94 98 93.5 1.82 0.4658 0.0303 1.0306 1

9.5708 6 1.3322
89 93 88.5 0.98 0.3366 0.1292 4.3924
84 88 83.5 0.14 0.0552 0.2815

1.5852
79 83 78.5 -0.70 0.2591 0.3142 10.6844 15 1.7431

3 0.8186
74 78 73.5 -1.55 0.4389 0.1798 6.1129 3

Oi (Oi-Ei)²
Ei

69 73 68.5 -2.39 0.4915 0.0526 1.7896

Kelas Interval Batas
Kelas

Z untuk
batas kls.

Peluang
untuk Z

Luas Kls.
Untuk Z Ei
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Lampiran 20

Hipotesis

Ho : =
Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2α (nb-1):(nk-1)

F 1/2α (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Kelompok Kontrol

2014 2263

Sumber variasi

UJI HOMOGENITAS DATA PRE TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN
KELOMPOK KONTROL

σ1
2

σ1
2

σ2
2

σ2
2

Jumlah

Kelompok Eksperimen

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan

Ho

Daerah
penerimaan

Ho

  terkecilVarians

  terbesarVarians
F 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada α = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 37 - 1 = 36
dk penyebut = nk -1 = 34 - 1 = 33
F (0.025)(36:33) =

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua
kelompok mempunyai varians yang sama.

Kelompok Kontrol

2014 2263

1.315

59.24
63.09

37

Sumber variasi

82.9730

n
x

Varians (s2)

1.98

1.981.315

Standart deviasi (s)

F =
63.0945

61.16
82.97

=

7.94 9.11

34
Jumlah

Kelompok Eksperimen

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan

Ho

Daerah
penerimaan

Ho
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Lampiran 21

Hipotesis

Ho : =
Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2α (nb-1):(nk-1)

F 1/2α (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Sumber variasi

UJI HOMOGENITAS DATA POST TEST  ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN
KELOMPOK KONTROL

σ1
2

σ1
2

σ2
2

σ2
2

34
Jumlah

n

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

2811 2669
37

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan Ho

Daerah
penerimaan Ho

  terkecilVarians

  terbesarVarians
F 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada α = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 34 - 1 = 33
dk penyebut = nk -1 = 37 - 1 = 36
F (0.025)(33:36) =

6.30

34
Jumlah

n
x

Varians (s2)
72.14
39.73

2811 2669

1.127

82.68
35.26
5.94

37

Standart deviasi (s)

F = 39.7312
35.2558

1.96

=

1.961.127
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok
mempunyai varians yang sama.

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan Ho

Daerah
penerimaan Ho
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Lampiran 22

Hipotesis
Ho : =
Ha : ≠

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2) < t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA PRE TEST  ANTARA KELOMPOK
EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

µ1 µ2

µ1 µ2

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan

Ho

21 n

1

n

1
s

xx
t 21






   
2nn

1n1n
s

21

2
22

2
11





ss

 -t(1-1/2a)(n1+n2-2)  t(1-1/2a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1
+ 2

1 1
34 37

Pada α = 5% dengan dk = 34 + 37 - 2 = 69 diperoleh t(0.975)(69) =

1.99
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata
pre test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda nyata

-0.946

1.99

t = 59.24 61.16

8.57122 +

= 8.5712237
37

=

82.9730s = 34 63.0945
34

Varians (s2) 63.0945 82.9730
Standart deviasi (s) 7.94 9.11

n 34 37
x 59.24 61.16

Jumlah 2014 2263

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

-0.946-1.99

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan

Ho

Daerah
penerimaan

Ho
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Hipotesis
Ho : <
Ha : >

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ha diterima apabila  t > t(1-α)(n1+n2-2)

µ1 µ2

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA POST TEST  ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN
KELOMPOK KONTROL

µ1 µ2

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan Ho

21 n

1

n

1
s

xx
t 21






   
2nn

1n1n
s

21

2
22

2
11





ss

t(1-a)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1
+ 2

1 1
34 37

Pada α = 5% dengan dk = 34 + 37 - 2 = 69 diperoleh t(0.95)(69) =

Jumlah 2811 2669

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

n 34 37
x 82.68 72.14

Varians (s2) 35.2558 39.7312
Standart deviasi (s) 5.94 6.30

s = 34 35.2558
34

82.68 72.14

Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata post test
kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol

7.237

1.667

t = =
6.13113

7.237

+

= 6.13113437
37

1.667

39.7312

Daerah
penerimaan
Ho

Daerah
penerimaan Ho
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Perhitungan Peningkatan Hasil Belajar 

 

A. Peningkatan Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Rumus : 

N-Gain= 
( T₂ - T₁)

(T maks - T₁)
   

Keterangan : 

T1  = Skor maksimal nilai Pre-test 

T2  = Skor maksimal nilai Post-test 

Tmaks  = Nilai maksimal siswa  

Perhitungan : 

T1 (pre-test) = 59,24 

T2 (post-test) = 82,68 

T maks  = 100 

g =  

 = 
24,59100

24,5968,82




 

 = 0,58 

Karena  0,58 ≤ g < 0,70 maka dapat dikatakan kriteria uji g sedang. 
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B.    Peningkatan Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Rumus : 

N-Gain= 
( T₂ - T₁)

(T maks - T₁)
 

     

Keterangan : 

T1  = Skor maksimal nilai Pre-test 

T2  = Skor maksimal nilai Post-test 

Tmaks  = Nilai maksimal siswa  

 

Perhitungan : 

T1 (pre-test) = 61,16 

T2 (post-test) = 72,14 

T maks  = 100 

 

g =  

 = 
16,61100

16,6114,72




 

 = 0,38 

Karena  0,28 ≤ g < 0,70 maka dapat dikatakan kriteria uji g rendah. 

 



No Kode Awal Akhir Gain Kriteria No Kode Awal Akhir Gain Kriteria
1 E-01 57 85 0.65 Sedang 1 K-01 55 71 0.36 Sedang
2 E-02 52 81 0.60 Sedang 2 K-02 50 73 0.46 Sedang
3 E-03 54 83 0.63 Sedang 3 K-03 61 77 0.41 Sedang
4 E-04 54 82 0.61 Sedang 4 K-04 70 74 0.13 Rendah
5 E-05 57 81 0.56 Sedang 5 K-05 56 67 0.25 Rendah
6 E-06 51 79 0.57 Sedang 6 K-06 65 73 0.23 Rendah
7 E-07 63 82 0.51 Sedang 7 K-07 68 85 0.53 Sedang
8 E-08 54 82 0.61 Sedang 8 K-08 75 80 0.20 Rendah
9 E-09 55 77 0.49 Sedang 9 K-09 55 67 0.27 Rendah
10 E-10 65 82 0.49 Sedang 10 K-10 76 86 0.42 Sedang
11 E-11 50 80 0.60 Sedang 11 K-11 83 86 0.18 Rendah
12 E-12 62 91 0.76 Tinggi 12 K-12 57 67 0.23 Rendah
13 E-13 65 88 0.66 Sedang 13 K-13 65 68 0.09 Rendah
14 E-14 69 90 0.68 Sedang 14 K-14 65 75 0.29 Rendah
15 E-15 52 79 0.56 Sedang 15 K-15 58 73 0.36 Sedang
16 E-16 53 82 0.62 Sedang 16 K-16 51 70 0.39 Sedang
17 E-17 52 81 0.60 Sedang 17 K-17 48 67 0.37 Sedang
18 E-18 67 89 0.67 Sedang 18 K-18 63 69 0.16 Rendah
19 E-19 72 92 0.71 Tinggi 19 K-19 74 79 0.19 Rendah
20 E-20 52 80 0.58 Sedang 20 K-20 52 71 0.40 Sedang
21 E-21 64 86 0.61 Sedang 21 K-21 62 72 0.26 Rendah
22 E-22 59 71 0.29 Rendah 22 K-22 61 73 0.31 Sedang
23 E-23 54 82 0.61 Sedang 23 K-23 52 61 0.19 Rendah
24 E-24 51 71 0.41 Sedang 24 K-24 53 65 0.26 Rendah
25 E-25 62 84 0.58 Sedang 25 K-25 72 78 0.21 Rendah
26 E-26 70 93 0.77 Tinggi 26 K-26 68 72 0.13 Rendah
27 E-27 66 84 0.53 Sedang 27 K-27 64 72 0.22 Rendah
28 E-28 80 94 0.70 Sedang 28 K-28 78 82 0.18 Rendah
29 E-29 68 86 0.56 Sedang 29 K-29 66 74 0.24 Rendah
30 E-30 72 90 0.64 Sedang 30 K-30 66 71 0.15 Rendah
31 E-31 50 80 0.60 Sedang 31 K-31 51 65 0.29 Rendah
32 E-32 59 77 0.44 Sedang 32 K-32 57 71 0.33 Sedang
33 E-33 52 73 0.44 Sedang 33 K-33 50 67 0.34 Sedang
34 E-34 51 74 0.47 Sedang 34 K-34 49 60 0.22 Rendah

35 K-35 58 65 0.17 Rendah
36 K-36 55 73 0.40 Sedang
37 K-37 54 70 0.35 Sedang

2014 2811 20 2263 2669 10
59.24 82.68 0.58 Sedang 61.16 72.14 0.28 Rendah
63.09 35.26 0.01 82.97 39.73 0.01
7.94 5.94 0.10 9.11 6.30 0.10
80 94 0.77 83 86 0.53
50 71 0.29 48 60 0.09
4 34 7 25

11.8 100.0 18.9 67.57% tuntas
Σ tuntas
% tuntas

Kontrol

DATA HASIL BELAJAR

Jumlah
Rata-rata

Varians
Standar deviasi

Lampiran 26

Σ tuntas

Rata-rata
Jumlah

Maksimal

Eksperimen

Varians
Standar deviasi

Minimal
Maksimal
Minimal
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Lampiran 27 

Foto Dokumentasi Kegiatan Peneletian 

 

A. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Pada Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kegiatan Pembelajaran Pada Kelas Kontrol dengan Metode 

Konvensional (Ceramah)TGB A 

Siswa Mengerjakan Soal Pre Tes dan Post Test 
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A. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen dengan 

Menggunakan Media SketchUp 

Peneliti Mempresentasikan Media Pembelajaran Visual SketchUp 

dalam Kegiatan Pembelajaran 
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