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ABSTRAK 

 
Larasati, Hanifa. 2015. Peningkatan Keterampilan Mengidentifikasi Perangkat 

Keras Komputer Menggunakan Pendekatan Kontekstual dan 

Media V-Scrap Pada Siswa Kelas VIIB SMP N 2 Sawangan 

Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Jurusan Teknik 

Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. H. Muhammad Harlanu, M.Pd. 

 

Keterampilan mengidentifikasi perangkat keras komputer merupakan 

keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan 

tahun pelajaran 2014/2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan dan perubahan tingkah laku siswa kelas VIIB SMP N 2 

Sawangan saat pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer 

menggunakan pendektan kontekstual dan media V-Scrap.  

Subjek penelitian ini adalah keterampilan mengidentifikasi perangkat 

keras komputer pada siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan, yang terdiri dari 34 

siswa.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan teknik 

nontes yang terdiri dari observasi, wawancara, catatan harian (catatan guru dan 

catatan siswa), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.  

Hasil penelitian diperoleh, nilai rata-rata siswa pada pretest sebesar 68,50; 

posttest I sebesar 71,71 dan posttest II sebesar 78,12. Hasil nontes menunjukkan 

perubahan tingkah laku siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan keranah positif. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu terjadi peningkatan keterampilan dan perubahan 

tingkah laku pada siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan saat pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual 

dan media V-Scrap. Saran yang dianjurkan adalah penelitian ini dapat digunakan 

sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang lain dengan media 

pembelajaran yang berbeda, sehingga didapatkan berbagai alternatif media 

pembelajaran. 

 

 

Kata Kunci: keterampilan mengidentifikasi, perangkat keras komputer, 

pendekatan kontekstual, media V-Scrap. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komputer merupakan alat elektronik yang dewasa ini digunakan di hampir 

semua bidang kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Untuk itu, 

pembelajaran mengenai komputer atau lebih dikenal dengan pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi pun sangat dibutuhkan. Tujuan 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah yaitu agar 

peserta didik mampu mengenal, mengetahui dan mempunyai wawasan yang luas 

tentang seluk beluk perangkat komputer. Salah satu cara yang bisa dilakukan 

adalah memahami dan mengidentifikasi perangkat keras komputer dengan baik. 

Namun pada dasarnya, kemampuan mengidentifikasi sesuatu lah yang paling sulit 

diaplikasikan, terutama untuk siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Mengidentifikasi merupakan suatu keterampilan yang digunakan untuk 

menjelaskan suatu barang atau benda bahkan seseorang secara langsung maupun 

tidak langsung. Keterampilan mengidentifikasi ini tidak semata mata datang 

dengan sendirinya dan dapat dilakukan secara baik oleh siswa karena untuk 

menguasai keterampilan tersebut tidak cukup hanya dengan penguasaan teori 

semata, namun mengidentifikasi juga tumbuh melalui kebiasaan dan latihan-

latihan. 
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Mengidentifikasi perangkat keras komputer merupakan salah satu 

kompetensi dasar yang menjadi bagian dalam standar kompetensi mempraktekkan 

keterampilan dasar komputer bagi seluruh kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Standar kompetensi ini memiliki 

tujuan agar siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer mulai dari 

membedakan antara perangkat input, proses, output dan media penyimpanan data. 

Selain itu standar kompetensi ini juga mengharapkan siswa agar dapat 

menyebutkan satu per satu perangkat komputer tersebut termasuk kedalam 

perangkat apa. Indikator yang akan dicapai adalah siswa mampu mengidentifikasi 

perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input, mengidentifikasi perangkat 

keras yang berfungsi sebagai alat proses, mengidentifikasi perangkat keras yang 

berfungsi sebagai alat output dan mengidentifikasi media penyimpanan data.  

Berdasarkan fakta yang ada, banyak siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan 

yang belum memahami bagaimana mengidentifikasi perangkat keras komputer ini 

dengan baik. Siswa tersebut hanya menghafal dan bukan memahaminya. Jadi jika 

siswa tersebut dihadapkan dengan perangkat asli di dunia nyata, masih ada yang 

salah dan tidak dapat mengidentifikasi perangkat komputer tersebut dengan baik. 

Padahal, mengidentifikasi perangkat keras komputer ini merupakan salah satu 

kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan.  

Berdasarkan dari hasil pengamatan sebelumnya atau kegiatan pretest di 

kelas VIIB SMP N 2 Sawangan, masih terdapat siswa yang belum mampu 

mengidentifikasi perangkat keras komputer dengan baik. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya berbagai permasalahan yang muncul diantaranya: (1) siswa kelas 
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VIIB SMP N 2 Sawangan belum terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajaran masih berpusat pada guru; (2) fasilitas komputer di SMP N 2 

Sawangan tidak memadai sehingga beberapa siswa kelas VIIB ada yang belum 

tahu tentang perangkat keras komputer; (3) guru masih menggunakan media 

konvensional atau buku paket dalam pembelajaran, sehingga siswa kurang 

bersemangat dalam belajar; (4) siswa kelas VIIB masih terlihat tidak 

memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, ada yang terlihat 

kurang bersemangat bahkan ada yang mengobrol dengan temannya; (5) siswa 

kelas VIIB masih bingung dalam melakukan kegiatan identifikasi perangkat keras 

komputer, terbukti ada siswa yang tidak dapat membedakan perangkat keras 

komputer; (6) siswa masih belum maksimal dalam menerima dan memahami isi 

materi yang diajarkan oleh guru disekolah; (7) nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

pada pembelajaran pretest yaitu 68,5 masih belum mencapai KKM yang 

ditentukan. 

Peneliti akan menggunakan pendekatan kontekstual dan media yang diberi 

nama V-Scrap (kombinasi dari dua media yaitu Video dan Scrapbook) guna 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut. Pendekatan 

kontekstual merupakan salah satu cara yang dapat membantu guru mengaitkan 

pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Selain itu, pendekatan kontekstual 

digunakan untuk merangsang siswa kelas VIIB agar lebih aktif dalam 

pembelajaran, sehingga dapat diasumsikan bahwa pendekatan kontekstual akan 

mempermudah siswa dalam mengikuti pembelajaran mengidentifikasi perangkat 
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keras komputer walaupun siswa tidak berada di depan perangkat komputer secara 

langsung.  

Media V-Scrap (Video-Scrapbook) juga merupakan media yang sesuai 

dengan usia siswa. Biasanya, siswa usia SMP khususnya siswa kelas VII masih 

menyukai media yang kreatif dan menarik. Dengan adanya media yang disukai 

oleh siswa, maka sangat diharapkan akan menambah semangat siswa dalam 

belajar serta dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi 

perangkat keras komputer. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang 

masalah diatas adalah (1) pembelajaran masih berpusat pada guru, artinya siswa 

kelas VIIB SMP N 2 Sawangan masih pasif; (2) keterbatasan fasilitas komputer 

yang dimiliki oleh sekolah; (3) media yang digunakan guru masih kurang menarik 

sehingga siswa kurang bersemangat dalam belajar; (4) siswa masih kurang fokus 

dan serius dalam menerima pembelajaran dari guru; (5) siswa masih bingung 

dalam melakukan kegiatan identifikasi perangkat keras komputer; (6) siswa masih 

belum maksimal dalam menerima dan memahami isi materi yang diajarkan oleh 

guru disekolah; (7) nilai rata-rata siswa pada kegiatan pretest yaitu 68,5 masih 

belum mencapai KKM yang ditentukan. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Setelah masalah teridentifikasi, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada masalah upaya mengatasi kesulitan 

belajar siswa dalam mengidentifikasi perangkat keras komputer berdasarkan 

fungsional dari perangkat keras tersebut, sehingga dapat diketahui apakah ada 

peningkatan keterampilan pada kelas VIIB SMP N 2 Sawangan dalam 

mengidentifikasi perangkat keras komputer. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi 

oleh pengamatan tingkah laku yang ditunjukkan siswa saat pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual 

dan media V-Scrap pada siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan tahun pelajaran 

2014/2015. Hal ini dilakukan karena mengingat terdapat keterbatasan yang 

dimiliki oleh peneliti. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut (1) bagaimana peningkatan keterampilan 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual 

dan media V-Scrap pada siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan? (2) bagaimana 

perubahan tingkah laku yang ditunjukkan siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan 

saat pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan 

pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut (1) 

mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap pada siswa 

kelas VIIB SMP N 2 Sawangan; (2) mendeskripsikan perubahan tingkah laku 

yang ditunjukkan siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan saat pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual 

dan media V-Scrap. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, yaitu sebagai 

berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi 

bagi dunia pendidikan pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai landasan 

penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

khasanah ilmu pengetahuan tambahan bagi peneliti maupun pembaca dalam 

pembelajaran TIK, khususnya tentang pembelajaran mengidentifikasi perangkat 

keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap.  
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi empat subjek, diantaranya: bagi 

sekolah, bagi guru, bagi siswa dan bagi masyarakat. Adapun penjelasan manfaat 

praktis adalah sebagai berikut. 

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan baru 

di sekolah agar pembelajaran yang ada disekolah lebih bervariasi dan menarik 

serta  bermanfaat sebagai arsip sekolah.  

Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada 

guru dalam memilih pendekatan serta media pembelajaran dan bermanfaat 

sebagai alat bantu guru dalam mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran yang 

berlangsung. 

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat 

ranah kognitif siswa terutama pada kompetensi dasar mengidentifikasi perangkat 

keras komputer dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi masyarakat tentang pendekatan kontekstual dan media V-Scrap yang 

digunakan oleh peneliti. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah teori mengenai 

keterampilan mengidentifikasi, perangkat keras komputer, pendekatan 

kontekstual, media pembelajaran dan media V-Scrap.   

2.1.1 Keterampilan Mengidentifikasi  

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian dari keterampilan dan 

mengidentifikasi. ”Keterampilan merupakan kecekatan, kecakapan atau 

kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat (dengan keahlian)” 

(Poerwadharminta, 1996:1088). Sedangkan pengertian keterampilan menurut 

Alwi (2005:1043) beliau menjelaskan bahwa keterampilan diartikan sebagai 

kecakapan dalam melaksanakan tugas. Sehingga secara garis besar, keterampilan 

merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dimana keterampilan tersebut 

merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan seseorang dalam usahanya 

menyelesaikan tugas. Keterampilan hendaknya dilatih, sehingga orang dapat 

menjadi terampil dan cekatan dalam melakukan segala aktivitas. Sehingga dengan 

begitu seseorang akan memiliki keahlian berkat terbiasa melatih keterampilannya.  

Pengertian mengidentifikasi disampaikan oleh Alwi (2005:417) yang 

dituangkan dalam KBBI yaitu ”Mengidentifikasi memiliki arti menetapkan atau 

menentukan identitas orang atau benda”. Artinya, mengidentifikasi secara umum 
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dapat diketahui sebagai pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau 

sesuatu, dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya 

sehingga suatu komponen itu dikenali dan diketahui termasuk dalam golongan 

mana. Sedangkan pengertian identifikasi dalam penelitian ini adalah suatu proses 

mengidentifikasi suatu perangkat keras komputer yang dapat digolongkan 

kedalam perangkat input, proses, output atau bahkan media penyimpanan.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keterampilan mengidentifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan 

untuk menetapkan atau menentukan identitas dari suatu benda. Sedangkan dalam 

penelitian ini, pengertian dari keterampilan mengidentifikasi perangkat keras 

komputer merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk menetapkan 

atau menentukan identitas dari berbagai macam perangkat keras komputer. 

2.1.2 Perangkat Keras Komputer 

Seiring dengan kemajuan jaman yang menuntut kualitas pengetahuan dan 

keterampilan dalam menggunakan perangkat teknologi yang semakin berkembang 

pesat, maka seseorang diwajibkan tahu dan paham tentang perangkat-perangkat 

yang ada, tak terkecuali perangkat keras komputer. Oleh karena itu, diperlukan 

cara dalam mempelajari dan memahami dengan baik perangkat tersebut agar 

dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dari informasi yang mutakhir.  

Menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin berkembang pesat, dituntut untuk belajar sejak dini agar dapat berperan 

secara optimal. Mengidentifikasi perangkat keras komputer merupakan salah satu 
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kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa SMP dalam memahami dan 

mempelajari tentang ilmu komputer dan mengikuti perkembangan jaman. 

Berbagai aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi, 

khususnya saat ini teknologi komputer. Tahun 1960 merupakan awal secara 

formal adanya ilmu komputer dan jurusan ilmu komputer pada perguruan tinggi 

mulai marak dikembangkan. Sampai saat ini pun ilmu komputer banyak diminati 

dan digemari dikalangan remaja dan anak-anak.  

Komputer mempunyai pengertian yang luas dan berbeda untuk setiap ahli. 

Komputer (computer) diambil dari bahasa latin computare yang berarti 

menghitung (to compute). Berikut ini beberapa definisi komputer yang dikutip 

dari buku Pengantar Teknologi Informasi karangan Edhy Sutanta (2005:8):  

(1) Menurut Robert H. Blissmer, komputer adalah suatu alat 

elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu 

menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, 

menyimpan perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan 

output dalam bentuk informasi. (2) Menurut Gordon B. Davis, 

komputer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai 

sifat tertentu yang pasti. (3) Alat elektronik yang dapat menerima 

input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, 

menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer 

(stored program), dapat menyimpan program dan hasil 

pengolahan, serta bekerja secara otomatis merupakan definisi 

komputer yang dicetuskan oleh Jogiyanto HM. 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat dijelaskan kembali bahwa komputer 

merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam 

mengolah data. Dimana alat tersebut haruslah berbentuk sistem komputer 

(computer system). Sistem komputer terdiri atas elemen-elemen dasar berupa 
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perangkat keras komputer (hardware), perangkat lunak komputer (software), dan 

manusia (brainware). 

Dalam penelitian ini, akan lebih difokuskan pada perangkat keras 

komputer (hardware) saja. Perangkat keras komputer (hardware) yaitu suatu 

perangkat yang berfungsi melakukan proses input (masukan) dan output 

(keluaran). Perangkat ini merupakan perangkat yang nyata, dapat dilihat, disentuh, 

dan digunakan secara langsung. Berdasarkan fungsionalnya, perangkat keras 

terdiri dari perangkat input (input device), unit pemrosesan secara terpusat 

(central processing unit), perangkat keluaran (output device), dan media 

penyimpanan (memory device). Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan Proses Kerja Komputer 

Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang gambar bagan proses kerja 

komputer: (1) Perangkat Input (Input Device), perangkat input atau masukan 

berfungsi untuk memasukkan data atau input untuk diproses menjadi informasi 
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atau keluaran. Contoh perangkat input adalah: mouse, keyboard, scanner, barcode 

detector, light-pen, joystick, touch screen, digital graphic tablet, dll. (2) Unit 

Pemrosesan Secara Terpusat (Central Processing Unit), unit pemrosesan terpusat 

atau CPU adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah 

data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada 

perangkat output. CPU memiliki tugas melaksanakan dan mengawal keseluruhan 

operasi komputer sehingga bisa dikatakan hampir keseluruhan pemikiran 

dilaksanakan di CPU. Karena CPU sebagai otak dari sebuah sistem komputer. (3) 

Perangkat Keluaran (Output Device), perangkat keluaran merupakan perangkat 

yang dipakai untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Contoh perangkat 

keluaran adalah sebagai berikut: layar monitor, printer, plotter, display card, 

speaker, dll. (4) Media Penyimpanan (Memory Device), sering disebut sebagai 

memori merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan penyimpanan 

data dalam komputer. Berdasarkan letaknya, memori ini dibagi menjadi dua yaitu 

memori yang terletak di dalam komputer (internal memory) dan memori yang 

terletak di luar (eksternal memory). Sedangkan berdasarkan kekekalannya, 

memori dibedakan menjadi penyimpanan sementara (temporary memory) dan 

penyimpanan tetap (permanent memory). Contoh media penyimpanan yaitu: 

harddisk, flashdisk, CD/DVD, multimedia memory card (MMC), disket, dll.  
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2.1.3 Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual memang sudah tidak asing lagi di dunia 

pendidikan terutama pada kurikulum KTSP. Masnur Muslich (2007:40) 

mengungkapkan bahwa “Kesadaran perlunya pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran didasarkan adanya kenyataan bahwa sebagian besar siswa tidak 

mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana 

pemanfaatannya dalam kehidupan nyata”. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh kebanyakan guru masih menonjolkan tingkat hafalan 

siswa dan mengesampingkan pemahaman dan pengertian yang mendalam dalam 

pembelajaran.  

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002:5), “Pendekatan 

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari”. 

Jadi, dalam pembelajaran yang menerapkan pendekatan kontekstual haruslah 

dapat mengaitkan antara materi dengan keadaan dalam dunia nyata siswa supaya 

siswa mampu mengeksplorasi pengetahuannya serta bisa mengkaitkan dan 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran yang menerapkan pendekatan kontekstual merupakan 

konsep belajar yang lebih mementingkan strategi belajar, bukan hasil belajar. 

Pembelajaran kontekstual mengharapkan siswa untuk memperoleh materi 
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pembelajaran meskipun sedikit tetapi mendalam dan bukan banyak materi yang 

harus didapatkan tetapi dangkal pemahamannya. Pendekatan kontekstual juga 

dapat merangsang siswa untuk berfikir kreatif, seperti yang disampaikan oleh 

Sujarwo (2007:3) berikut ini: 

“Model CTL memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertindak secara aktif mencari jawaban atas masalah yang dihadapi 

dengan kondisi yang aman, nyaman dan kondusif, serta berusaha 

memeriksa, mencari dan menyimpulkan sendiri secara logis, kritis, 

analitis dan sistematis. Cara ini akan mendorong siswa untuk 

meingkatkan penalaran dan berpikir secara bebas, terbuka, dan 

merangsang berpikir kreatif sehingga dengan senang hati akan 

berusaha memperdalam pengetahuan secara mandiri”. 

 

2.1.3.1 Komponen Pendekatan Kontekstual 

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual ini dapat 

mendorong siswa dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran 

kontekstual, terdapat beberapa komponen yang harus dipahami, diantaranya: 

konstruktivisme, menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat 

belajar (learning community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), dan 

penilaian autentik (authentic assessment). Sebuah kelas yang dapat 

mengaplikasikan komponen-komponen tersebut dalam pembelajaran, maka kelas 

tersebut telah menggunakan model pembelajaran kontekstual. Hal ini diperjelas 

dengan pendapat Nurhadi (2002:10) bahwa apabila sebuah kelas menerapkan 

tujuh komponen utama berikut ini maka kelas tersebut dapat dikatakan 

menggunakan pendekatan kontekstual, ketujuh komponen utama tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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(1) konstruktivistik (constructivism), mengembangkan 

pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya; (2) menemukan (inquiry), 

melaksanakan kegiatan menemukan disetiap topik pembelajaran; 

(3) bertanya (questioning), dilakukan untuk mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa; (4) masyarakat belajar (learning community), 

membentuk kelompok-kelompok belajar untuk menciptakan 

masyarakat belajar; (5) pemodelan (modelling), menghadirkan 

model sebagai contoh pembelajaran; (6) refleksi (reflection), 

melakukan refleksi diakhir pertemuan; (7) penilaian yang riil 

(authentic assessment), melakukan penilaian yang sebenarnya 

dengan berbagai cara.  

 

Ketujuh komponen utama pendekatan kontekstual tersebut sangat 

berkaitan erat satu sama lain, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 2 Komponen Utama Pendekatan Kontekstual 

Dapat dilihat bahwa ketujuh komponen utama dari pendekatan kontekstual 

berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, peneliti 

Konstruktivisme 

Menemukan 

Bertanya 

Masyarakat 
Belajar Pemodelan 

Refleksi 

Penilaian yang 
Riil 



16 
 

 
 

berusaha menerapkan ketujuh komponen utama pendekatan kontekstual tersebut 

dalam pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer.  

 

2.1.3.2 Strategi dan Karakteristik Pendekatan Kontekstual 

Menurut Supinah (2013:11) dalam artikelnya yang berjudul Pembelajaran 

Kontekstual? Mengapa tidak? dapat diketahui bahwa strategi pendekatan 

kontekstual antara lain (1) problem-based (didasarkan pada masalah), masalah 

nyata menjadi awal mula dari pendekatan kontekstual ini. Suatu pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual ini akan mengkaitkan keterampilan berpikir kritis 

siswa dengan masalah-masalah yang muncul. (2) using multiple contexts 

(menggunakan beraneka ragam hubungan), pengalaman pendekatan kontekstual 

ini diperkaya ketika para siswa belajar keterampilan didalam berbagai konteks 

yaitu sekolah, masyarakat, tempat kerja, dan keluarga. (3) drawing upon student 

diversity (menggambarkan keanekaragaman siswa), keanekaragaman yang 

dimiliki oleh siswa akan menciptakan perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan 

tersebut yang menjadi daya dorong belajar dan dapat memperbanyak 

kompleksitas kepada pengalaman pendekatan kontekstual. (4) supporting self 

regulated learning (membantu perkembangan pembelajaran mandiri), 

pengalaman pendekatan kontekstual ini memberikan cukup dukungan untuk 

membantu siswa berubah dari ketergantungan ke pembelajaran yang mandiri. (5) 

using interdependent learning groups (menggunakan kelompok-kelompok belajar 

yang saling bergantung), dalam kegiatan pembelajaran belajar gup dan belajar 

bermasyarakat merupakan suatu usaha untuk berbagi pengetahuan, berorientasi 
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pada tujuan, dan semua menginginkan mengajar dan belajar dari satu dengan yang 

lain. Dalam hal ini pendidik bertindak sebagai pelatih, fasilitator dan penasehat. 

(6) employing authentic assesment (memanfaatkan penilaian yang sesungguhnya), 

penilaian yang sesungguhnya digunakan untuk memonitor kemajuan siswa dan 

menginformasikan pelaksanaan pengajaran. Artinya penilaian yang sesungguhnya 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran telah terjadi menyatu kedalam proses 

pembelajaran dan menyiapkan para siswa dengan peluang dan arah untuk 

peningkatan. Sehingga, keenam hal tersebut beliau simpulkan menjadi 

karakteristik dari pendekatan kontekstual, ditambah dengan satu karakteristik lagi, 

yaitu pendekatan kontekstual memerlukan pemikiran yang lebih tinggi (kritis dan 

kreatif). 

Sedangkan menurut Komalasari (2012:7) beliau menyatakan bahwa 

terdapat delapan karakteristik dari pendekatan kontekstual yang dikemukakan 

oleh Johnson yaitu sebagai berikut: 

(1) making mainingful connections (membuat hubungan penuh 

makna); (2) doing significiant work (melakukan pekerjaan 

penting); (3) self-regulated learning (belajar mengatur sendiri); (4) 

collaborating (kerja sama); (5) critical and creative thinking 

(berpikir kritis dan kreatif); (6) nurturing the individual 

(memelihara individu); (7) reaching high standards (mencapai 

standar tinggi); (8) using authentic assessment (mengadakan 

asesmen autentik).  

 

Jadi dapat diketahui bahwa karakteristik dari pendekatan kontekstual tidak 

jauh dari komponen yang ada dalam pendekatan kontekstual.  
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2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Kontekstual 

Prinsip pembelajaran kontekstual tidak lepas dari komponen utama 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Setiap komponen utama tersebut 

memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika akan menerapkanya 

dalam pembelajaran. Prinsip dasar yang dimaksud ada tujuh, yaitu 

konstruktivisme, menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat 

belajar (learning community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), dan 

penilaian autentik (authentic assessment). Adapun komponen yang akan lebih 

diperhatikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah komponen konstruktivisme 

dan menemukan (inquiry). 

Konstruktivisme dipilih karena komponen ini merupakan landasan 

filosofis (berpikir) dari pendekatan kontekstual. “Pembelajaran yang berciri 

konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, 

kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan bukanlah serangkaian fakta, 

konsep, dan kaidah yang siap dipraktikkannya” (Muslich, 2007:44). Sedangkan 

menemukan (inquiry) ini dipilih karena merupakan kegiatan inti dalam 

pendekatan kontekstual. Kegiatan menemukan (inquiry) ini bertujuan agar siswa 

dapat menemukan sendiri fakta yang dihadapi, bukan hanya mengingat 

seperangkat fakta yang ada.  
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Prinsip utama yang paling penting dalam pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual, yaitu guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan 

kepada siswa. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual siswa harus membangun pengetahuan sendiri. Guru hanya sebagai 

fasilitator yang membantu proses tersebut dengan cara-cara mengajar yang 

membuat informasi menjadi relevan dan bermakna bagi siswa. Caranya yaitu 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa agar bisa mengeksplorasi 

pemikiran nya dan menerapkannya serta menggunakan strategi belajar mereka 

sendiri. 

2.1.3.4 Kelemahan dan Kelebihan dari Strategi Pembelajaran Kontekstual 

Kelemahan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual menurut 

Supinah (2013:15), diantaranya:  

(1) memerlukan alokasi waktu yang cukup lama; (2) butuh 

persiapan yang lebih terprogram; (3) apabila guru tidak kompeten, 

kreatif, dan menyenangkan serta berkomitmen terhadap tugas dan 

fungsinya sebagai guru maka hasilnya tidak optimal; (4) apabila 

siswa belum menguasai pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual maka hasilnya juga kurang optimal.  

 

Supinah (2013:14) juga mengemukakan bahwa tidak hanya kelemahan, 

namun juga terdapat beberapa kelebihan dari pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual, antara lain:  

(1) siswa sebagai subyek belajar; (2) siswa lebih memperoleh 

kesempatan meningkatkan hubungan kerjasama antar teman; (3) 

siswa memperoleh kesempatan lebih untuk mengembangkan 

aktivitas, kreativitas, sikap kritis, kemandirian, dan mampu 

mengkomunikasikan dengan orang lain; (4) siswa lebih memiliki 

peluang-peluang untuk menggunakan keterampilan-keterampilan 

dan pengetahuan baru yang diperlukan dalam kehidupan yang 

sebenarnya; (5) tugas guru sebagai fasilitator. 
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Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan kontekstual 

juga memiliki kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaannya, sehingga harus 

bisa dipahami agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. 

 

2.1.4 Media Pembelajaran 

Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk 

menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi dari suatu sumber 

(resource) kepada penerimanya (receiver). Oleh karena itu, media dalam 

pembelajaran digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan materi 

pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada siswanya.  

Wilkinson (1984:4) dalam bukunya yang sudah diterjemahkan 

mengemukakan bahwa ”Media Pendidikan dimaksudkan segala alat dan bahan 

selain buku teks, yang dapat dipakai untuk menyampaikan informasi dalam situasi 

belajar–mengajar”. Sehingga pemilihan media pembelajaran haruslah 

diperhatikan karena media ini memegang peranan penting dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Namun sangat disayangkan karena dalam kenyataannya 

masih banyak terdapat pengajar yang belum memanfaatkan media dengan baik 

bahkan masih kurang menguasai cara pembuatan dan menentukan media mana 

yang cocok untuk pembelajaran yang akan dilakukan.  

Secara lebih khusus, menurut Arsyad (2011:3) ”pengertian media dalam 

proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 
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atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal”.  Jadi dari pengertian media di atas, dapat diartikan bahwa 

media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Media juga dapat disimpulkan sebagai media perantara guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa sehingga materi yang didapatkan oleh siswa 

dapat diterima dengan baik. Tanpa bantuan media, maka materi pembelajaran 

akan sulit untuk dipahami oleh siswa. Berikut ini merupakan ilustrasi dari 

pengertian media pembelajaran. 

 

Gambar 3 Ilustrasi Pengertian Media Pembelajaran 

 

2.1.5 Media V-Scrap 

Media V-Scrap adalah media yang dipilih oleh peneliti untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian. Media V-Scrap ini merupakan perpaduan 

antara media video dan scrapbook. Untuk itu perlu adanya pengkajian lebih jauh 

mengenai media V-Scrap, terutama tentang video dan scrapbook. 
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2.1.4.1 Pengertian Video 

Video merupakan salah satu media yang termasuk dalam media audio-

visual, karena video ini merupakan gambar yang bergerak. Video berasal dari 

bahasa Latin video-vidivisum yang artinya melihat (mempunyai daya 

penglihatan); dapat melihat. Pengertian mengenai video dikemukakan oleh Azhar 

Arsyad. Menurut beliau, “Video merupakan gambar gambar dalam frame, di 

mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis 

sehingga pada layar terlihat gambar hidup” (Arsyad, 2011:49). Karena video 

terlihat seperti gambar hidup maka diharapkan video ini dapat menyajikan 

informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep, mengajarkan 

keterampilan, dan mempengaruhi sikap siswa saat pembelajaran berlangsung. 

Sehingga, peneliti menggunakan media video ini sebagai salah satu media dalam 

pembelajran mengidentifikasi perangkat keras komputer.  

2.1.4.2 Tujuan Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran 

Penggunaan media video dalam pembelajaran memiliki tiga tujuan, yaitu 

tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga tujuan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Tujuan kognitif dari penggunaan media video dalam 

pembelajaran yaitu video dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang 

menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan 

rangsangan berupa gerak dan sensasi. Tujuan dari penggunaan video juga 

mengacu pada ranah afektif. Tujuannya yaitu dengan menggunakan efek dan 

teknik, video dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap 

dan emosi. Sedangkan tujuan psikomotorik dari penggunaan media video dalam 



23 
 

 
 

pembelajaran yaitu melalui video siswa langsung mendapat umpan balik secara 

visual terhadap kemampuan mereka sehingga siswa mampu mencoba 

keterampilan yang disampaikan dalam video.  

Video merupakan media non cetak yang kaya akan informasi untuk 

diinformasikan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dapat sampai ke 

siswa secara langsung. Selain itu, video menambah dimensi baru dalam 

pembelajaran, siswa tidak hanya melihat gambar dari media cetak dan suara dari 

program audio saja namun di dalam video siswa dapat memperoleh keduanya, 

yaitu gambar bergerak beserta suara yang menyertainya. Hal tersebut yang 

menjadi tujuan dari peneliti untuk menggunakan media video dalam penelitian 

yang dilaksanakan.  

2.1.4.3 Manfaat Media Video dalam Pembelajaran 

Selain tujuan penggunaan media video dalam pembelajaran, masih 

terdapat manfaat media video dalam pembelajaran menurut Prastowo (2012:302).  

Manfaat video dalam pembelajaran yaitu (1) dapat memberikan 

pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik, (2) 

memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak 

mungkin bisa dilihat, (3) menganalisis perubahan dalam periode 

waktu tertentu, (4) memberikan pengalaman kepada peserta didik 

untuk merasakan suatu keadaan tertentu, dan (5) menampilkan 

presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat 

memicu diskusi peserta didik. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, media video tidak diragukan lagi 

kegunaannya di dalam kelas. Dengan video siswa dapat memutar kembali video 

tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Pembelajaran dengan media 

video menumbuhkan minat serta memotivasi siswa untuk selalu memperhatikan 

pelajaran. Oleh karena itu, peneliti menggunakan media video dalam proses 
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pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer dimana video yang 

digunakan dalam pembelajaran tersebut merupakan media yang dibuat sendiri 

oleh peneliti menggunakan software Windows Movie Maker.  

 

 

2.1.4.4 Pengertian Scrapbook 

Scrapbook merupakan sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat 

menyimpan segala sesuatu yang dianggap penting. Scrapbook ini di Indonesia 

lebih dikenal dengan sebutan buku tempel, karena bentuknya seperti memorabilia 

album dimana seseorang dapat menyimpan foto lengkap dengan dekorasi, catatan, 

atau benda-benda lainnya yang dapat dicantumkan didalamnya. ”Scrapbook atau 

buku tempel dapat juga dipahami sebagai sekumpulan memorabilia, narasi, puisi, 

quote, cerita, kliping, catatan, foto, tiket, bon pembayaran, dll, yang disusun dan 

dirangkai dalam sebuah album atau hand-made book” (Astuti, 2013:34). Sehingga 

scrapbook ini dipilih oleh peniliti sebagai pengganti media teksbook yang 

digunakan siswa sehari-hari dalam pembelajaran dimana media scrapbook ini 

merupakan media yang kreatif dan menarik siswa karena didalamnya terdapat 

tempelan-tempelan gambar yang menarik untuk dibaca.  

2.1.4.5 Karakteristik Scrapbook 

Media scrapbook yang digunakan oleh peneliti dalam pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer memiliki karakteristik sebagai 

berikut: (1) berbentuk buku; (2) data-data yang dimasukkan dalam scrapbook 

lebih fokus dan langsung menuju kepada permasalahan yaitu mengidentifikasi 
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perangkat keras komputer; (3) dibuat dengan memanfaatkan barang-barang bekas 

atau potongan-potongan gambar dari majalah bekas dan hasil print; (4) disusun 

sesuai kreasi dan kekreatifan peneliti agar menarik sebagai media pembelajaran. 

 

 

2.1.4.6 Kelebihan Scrapbook sebagai Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berfungsi sebagai salah satu penunjang semangat 

belajar siswa dan menjadi tolok ukur apakah pembelajaran yang dilaksanakan 

dapat berhasil dan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, peneliti memilih salah 

satu media pembelajaran selain video yaitu scrapbook sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer dikarenakan media ini 

memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan scrapbook atau buku tempel antara lain: 

(1) mudah dibuat; (2) lebih menarik bagi siswa SMP; (3) materi yang ada 

didalamnya lebih fokus pada permasalahan; (4) dapat memotivasi siswa dalam 

pembelajaran. Berikut ini merupakan contoh gambar dari media scrapbook: 

Gambar 4 Media Scrapbook sebagai Media Pembelajaran 

2.1.4.7 Kelebihan Penggunaan Media V-Scrap dalam Pembelajaran 
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Media V-Scrap merupakan media pembelajaran yang terdiri dari gabungan 

antara dua media, yaitu video dan scrapbook. Media V-Scrap ini digunakan dalam 

penelitian pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer karena media 

V-Scrap ini memiliki beberapa kelebihan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh 

media V-Scrap adalah sebagai berikut: (1) praktis, karena penggunaan media V-

Scrap dapat diulang-ulang sehingga dapat menambah kejelasan materi; (2) dapat 

dilihat dan didengar sekaligus, karena media V-Scrap ini disajikan secara verbal 

dan nonverbal; (3) efektif, karena pesan yang disampaikan cepat dan mudah 

diingat oleh siswa; (4) mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing 

keterampilan siswa dalam mengeksplorasi gagasannya; (5) mampu meningkatkan 

kompetensi interpersonal siswa, karena media V-Scrap memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mendiskusikan apa yang telah mereka amati dan saksikan.  

Sehingga adanya media V-Scrap dalam pembelajaran ini diharapkan 

mampu meningkatkan keterampilan siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan 

Magelang tahun pelajaran 2014/2015 dalam mengidentifikasi perangkat keras 

komputer. 

2.1.4.8 Penerapan Pendekatan Kontekstual dan Media V-Scrap dalam 

Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras Komputer 

Pembelajaran sangat berkaitan dengan proses interaksi. Proses interaksi 

yang terjadi tersebut adalah antara pengajar dan peserta didik yang dalam hal ini 

sebagai subyek yang saling berhubungan satu sama lain selama proses 

pembelajaran. Media pembelajaran kemudian berperan sebagai penghubung 

antara pengajar dan siswa. Media ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran 
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karena merupakan komponen dalam pembelajaran. Media ini dapat digunakan 

untuk membuat pembelajaran lebih menarik. 

Pemanfaatan media dalam pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer diharapkan dapat mempermudah siswa dalam mengidentifikasi 

perangkat keras komputer dan diharapkan juga agar siswa paham dan tertarik 

untuk memahami pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer. 

Media V-Scrap ini dipilih karena pada kenyataan di lapangan masih banyak 

terdapat siswa yang belum bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan nya dalam 

mengidentifikasi perangkat keras komputer. Kebiasaan dari mereka hanya 

menghafal kalimat demi kalimat sesuai dalam buku paket atau modul.  

Berikut ini akan dipaparkan mengenai sintaks pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual 

dan media V-Scrap. 

Tabel 1. Sintaks Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras Komputer 

Fase  Kegiatan 

Fase-1 

Pendahuluan 

Guru menyampaikan semua kompetensi 

yang ingin dicapai pada pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer 

dan memotivasi siswa. 

Fase-2 

Konstruktivisme 

Guru menyampaikan materi pembelajaran 

dan merangsang pemikiran siswa agar siswa 
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terbiasa belajar dengan cara bekerja sendiri, 

menemukan sendiri, dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya. 

Fase-3 

Bertanya  

Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada siswa sekaligus merangsang siswa 

agar mengajukan pertanyaan. 

Fase-4 

Pemodelan  

Guru memberikan contoh kegiatan 

mengidentifikasi salah satu perangkat keras 

komputer. Siswa menganalisis contoh yang 

diberikan oleh guru untuk menemukan 

hakikat dan karakteristik dari contoh yang 

diberikan. 

Fase-5  

Masyarakat Belajar 

1) Siswa melakukan diskusi berpasangan 

dalam membicarakan peristiwa-

peristiwa yang diberikan oleh guru 

dalam media V-Scrap; 

2) Siswa berdiskusi untuk menemukan ide 

dalam kegiatan mengidentifikasi 

perangkat keras komputer. 

Fase-6 Guru memberikan tes kepada siswa agar 
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Penilaian yang riil siswa dapat mengidentifikasi perangkat keras 

komputer. 

Fase-7 

Menemukan (Inquiry) 

Siswa menuangkan ide yang didapat untuk 

mengidentifikasi perangkat keras komputer. 

Fase-8 

Refleksi 

Guru mengisi catatan guru dan siswa mengisi 

catatan siswa diakhir pembelajaran. 

Fase-9 

Evaluasi  

Guru dan siswa secara bersama-sama 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan pada hari tersebut. 

Fase-10 

Penutup 

Guru dan siswa menutup pembelajaran 

dengan menyimpulkan pembelajaran. 

 

Dari tabel sintaks pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer diatas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran mengidentifikasi perangkat 

keras komputer yang akan dilakukan terdiri dari sepuluh fase yaitu pendahuluan, 

konstruktivisme, bertanya, pemodelan, masyarakat belajar, penilaian yang riil, 

menemukan (inquiry), refleksi, evaluasi dan penutup. Dari kesepuluh fase 

tersebut, masing-masing fase menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Fase tersebut juga mengandung 

ketujuh komponen utama dari pendekatan kontekstual. Dan dalam setiap kegiatan 
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yang dilakukan tersebut merupakan penerapan pendekatan kontekstual dan media 

V-Scrap dalam pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer. 

 

 

 

 

2.2 Penelitian yang Relevan  

Penelitian menggunakan pendekatan kontekstual bukanlah suatu hal yang 

baru dalam dunia pendidikan. Banyak praktisi bidang pendidikan teknologi 

maupun mahasiswa yang telah melakukan penelitian guna memperbaiki 

pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edy Supriyadi (2007) dalam 

artikelnya yang berjudul: Penerapan Pembelajaran Kontekstual pada Mata 

Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Menengah Pertama, 

menyebutkan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang sangat sesuai untuk mata 

pelajaran TIK. Menurut beliau, pengembangan dan penerapan pembelajaran 

kontekstual sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran TIK.  

Sedangakan penilitian yang dilakukan oleh Arum Puji Astuti (2013) dalam 

skripsinya yang berjudul: Peningkatan Keterampilan Menulis Poster dengan 

Pendekatan Kontekstual Menggunakan Media Scrapbook Bertema Konservasi 

Budaya pada Siswa Kelas VIIIB SMP Negeri 2 Mertoyudan Magelang Tahun 

Pelajaran 2012/2013, menyimpulkan bahwa keterampilan menulis poster dengan 
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pendekatan kontekstual dan pemanfaatan media buku tempel bertema konservasi 

bahasa dan budaya mengalami peningkatan, berdasarkan hasil tes pratindakan 

terjadi peningkatan sebesar 3,66 poin atau 5,48% pada tahap I. Sedangkan pada 

tahap II menunjukkan peningkatan sebesar 5,97 poin atau 8,47%. Penilitan yang 

dilakukan oleh Arum Puji Astuti hampir sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan pendekatan kontekstual dan media 

scrapbook yang digunakan. Hanya saja media yang digunakan oleh peneliti 

merupakan media perpaduan antara video dan scrapbook (V-Scrap) sehingga ada 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Arum dan peneliti. Selain itu, 

peningkatan keterampilan serta subjek penelitian yang diteliti oleh Arum dan 

peneliti juga berbeda. 

Dalam penelitian ini peneliti juga menyertakan penelitian yang dilakukan 

oleh Kokom Komalasari (2012) dalam penelitian nya The Effect of Contextual 

Learning in Civic Education on Students’ Civic Skills yang tercantum dalam 

jurnal internasioal yang diunduh pada EDUCARE: International Journal for 

Educational Studies, menjelaskan bahwa penggunaan pendekatan kontekstual 

pada pembelajaran sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah pada subjek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kokom 

Komalasari mengambil subjek siswa SMK sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti memilih subjek siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan. 

 

2.3 Kerangka Pikir 
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Keterampilan dalam mengidentifikasi perangkat keras komputer memang 

tergolong sulit dan belum tentu siswa dapat melakukannya dengan baik dan benar. 

Padahal keterampilan tersebut harus dimiliki oleh siswa Sekolah Menengah 

Pertama terutama siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan dalam mengidentifikasi 

perangkat keras komputer. Hasil yang diharapkan masih kurang memuaskan 

karena nilai rata-rata masih kurang dari KKM yang ditentukan yaitu 75. Sebagian 

siswa masih belum bisa mengidentifikasi perangkat keras komputer dengan baik 

dan benar yang dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan mengidentifikasi 

perangkat keras komputer, yaitu faktor yang berasal dari guru maupun dari siswa. 

Kegiatan mengidentifikasi perangkat keras komputer ini diharapkan dapat 

lebih baik apabila menggunakan sebuah media. Oleh karena itu, peneliti 

berasumsi untuk menggunakan media V-Scrap (Video-Scrapbook) dan 

menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Diharapkan dengan 

adanya media dan pendekatan tersebut siswa dapat belajar sendiri sehingga akan 

terbentuk pemahaman pola pikir siswa agar lebih mudah dalam memahami dan 

mengidentifikasi perangkat keras komputer.  

Berikut ini adalah kerangka berfikir dari peneliti: 
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Gambar 5 Kerangka Berfikir Peneliti 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti adalah bahwa terjadi 

peningkatan keterampilan mengidentifikasi perangkat keras komputer 

menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjwabkan kebenarannya. 

Adapun tujuan dari metode penelitian adalah untuk memberikan gambaran 

mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan, sehingga permasalahan 

yang dihadapi dapat dipecahkan.  

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 

kuantitatif dengan desain pre-experimental design dimana desain penelitian ini 

sangat sederhana karena terdiri dari kelompok tunggal yaitu kelompok 

eksperimen, tanpa memiliki kelompok control, sehingga sering disebut sebagai 

single group experiment. Lebih jelasnya, peneliti menggunakan pre-experimental 

design dengan bentuk one-group pretest-posttest design. Menurut Sugiyono 

(2009:74), hasil perlakuan menggunakan desain ini dapat diketahui lebih akurat, 

karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.  

Alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti melakukan satu 

kali pengukuran atau tes sebelum adanya perlakuan (treatment) dan setelah 

diberlakukan perlakuan. Kelas yang digunakan untuk penelitian (kelas 

eksperimen) diberikan pretest kemudian dilanjutkan dengan pemberian perlakuan 

(treatment) yaitu pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer 



 
 

34 

 

menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap, setelah itu siswa dalam 

kelas 
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eksperimen diberi posttest. Berikut ini merupakan gambaran sederhana dari desain 

penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

Tabel 2. Desain Penelitian One-Group Pretest-Posttest Design 

Pretest Perlakuan (Treatment) Posttest 

O1 X O2 

       Sumber: Sugiyono (2009:75) 

Keterangan: 

O1 = tes awal (pretest) dilakukan sebelum digunakannya pendekatan 

kontekstual dan media V-Scrap pada pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer 

X = perlakuan (treatment) pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap  

O2 = tes akhir (posttest) dilakukan setelah digunakannya pendekatan 

kontekstual dan media V-Scrap pada pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer 

 

3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dua tahap pertemuan. Tahap pertemuan pertama 

pada Kamis, 19 Maret 2015. Sedangkan tahap pertemuan kedua pada Kamis, 26 

Maret 2015. Tempat penelitian ini berada di SMP N 2 Sawangan, yang 

beralamatkan di Jl. Blabak-Boyolali Km. 16 Ketep, Sawangan, Magelang. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

N 2 Sawangan Magelang tahun pelajaran 2014/2015 yang sedang menempuh 

mata pelajaran TIK kompetensi dasar mengidentifikasi perangkat keras komputer.  

Sampel yang digunakan menggunakan teknik pengambilanmsampel 

sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2009:85). Teknik tersebut cocok digunakan dalam penelitian ini 

karena jumlah sampel yang diambil hanya pada siswa kelas VIIB SMP N 2 

Sawangan yang berjumlah 34 siswa.  

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah penggunaan pendekatan 

kontekstual dan media V-Scrap. 

Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah peningkatan keterampilan mengidentifikasi perangkat keras 

komputer.  
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan instrumen 

nontes. 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes merupakan alat pengukur data yang berharga dalam 

penelitian. “Tes ialah seperangkat rangsangan (stimul) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan 

penetapan skor angka” (Kusumah dan Dwitagama, 2012:78). Instrumen tes yang 

digunakan merupakan jenis tes tindakan pada siswa. Instrumen tes ini digunakan 

untuk melihat tingkat keterampilan siswa dalam mengidentifikasi perangkat keras 

komputer. Berikut ini merupakan pedoman penilaian tes mengidentifikasi 

perangkat keras komputer. 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Jawaban Tes 

No. Aspek Penilaian 
Rentang Skor 

Bobot 
Bobot x Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1. Ketepatan Jawaban      6 30 

2. Komposisi Jawaban      5 25 

3. Keefektifan Jawaban      4 20 

4. Penyajian Jawaban      3 15 

5. Kerapian Jawaban      2 10 

Jumlah 100 

 

Aspek penilaian tersebut didasarkan pada kompetensi dasar yang 

dijabarkan dalam indikator. Selain itu, aspek penilaian juga didasarkan pada teori 
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tentang mengidentifikasi perangkat keras komputer. Berikut ini pedoman 

penilaian tes mengidentifikasi perangkat keras komputer. 

Tabel 4. Rubrik Penilaian Tes 

No. Aspek Penilaian Patokan Kategori Skor Bobot 

1. Ketepatan Jawaban 

a. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat input/ 

menempelkan gambar 

perangkat input sesuai 

pada tempatnya. 

b. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat pemrosesan/ 

menempelkan gambar 

perangkat pemrosesan 

sesuai pada tempatnya. 

c. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat output/ 

menempelkan gambar 

perangkat output sesuai 

pada tempatnya. 

d. Tepat dalam 

mengidentifikasi media 

penyimpanan/ 

menempelkan gambar 

media penyimpanan 

sesuai pada tempatnya. 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6 

2. Komposisi Jawaban 

a. Dapat mengenali dan 

mengetahui nama-nama 

perangkat keras 

komputer sesuai dengan 

gambar yang 

ditempelkan. 

b. Dapat menulis nama 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

    

5 

 

4 

 

3 

 

5 
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perangkat keras 

komputer dengan benar 

sesuai dengan gambar 

yang ditempelkan. 

c. Dapat menyebutkan 

fungsi dari perangkat 

keras komputer dengan 

benar, minimal 5 

perangkat benar. 

d. Dapat membuat bagan 

proses kerja komputer 

dengan benar. 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

2 

 

1 

3. Keefektifan Jawaban 

a. Kalimat jawaban jelas 

b. Sesuai tujuan yang 

dimaksud soal 

c. Jawaban mudah 

dipahami 

d. Ringkas dan benar 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4 

4. Penyajian Jawaban 

a.  Sesuai dengan isi yang 

disajikan dalam media 

V-Scrap 

b. Tampilan bersih 

c. Tampilan sederhana 

d. Tampilan menarik 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3 

5. Kerapian Jawaban 

a. Tulisan hasil jawaban 

mudah dibaca 

b. Jawaban bersih (tidak 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

5 

 

2 
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banyak terdapat 

coretan) 

c. Tulisan rapi 

d. Jawaban menarik dari 

segi kerapian  

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Jumlah 

 

Tabel 5. Kategori Penilaian Tes 

No Kategori Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Sangat Baik 

Baik dan Sangat Baik 

Baik 

Cukup dan Baik 

Cukup 

Kurang dan Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

86 – 100 

81 – 85 

71 – 80 

66 – 70 

61 – 65 

56 – 60 

51 – 55 

≤ 50 

 

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bagaimana peneliti mendapatkan 

nilai siswa dalam tes mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan 

pendekatan kontekstual dan media V-Scrap. 

3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes digunakan untuk melihat perubahan tingkah laku dan 

sikap siswa selama pembelajaran, serta tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer. Instrumen nontes ini terdiri dari 

instrumen observasi, instrumen wawancara, catatan harian yang terdiri dari 

catatan guru dan catatan siswa, serta dokumentasi foto. 
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Observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku yang diperlihatkan 

oleh siswa kelas VIIB SMP N 2 Sawangan saat pembelajaran sedang berlangsung. 

“Instrumen observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil 

berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam 

situasi alami” (Sukardi, 2012:78). Oleh karena itu, observasi yang digunakan oleh 

peneliti adalah observasi tertutup yang artinya kegiatan observasi tidak diketahui 

oleh responden atau siswa. Observasi tertutup ini bertujuan untuk mengantisipasi 

agar reaksi siswa dapat berlangsung secara wajar dan tidak dibuat-buat sehingga 

peneliti memperoleh data yang diinginkan.  

“Wawancara adalah metode pengumpulan data yang mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti” (Kusumah dan Dwitagama, 

2012:77). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perpaduan 

antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur karena instrumen 

wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu, namun tidak terstruktur karena 

peneliti dapat memodifikasi jalannya wawancara menjadi lebih santai, tidak 

menakutkan, dan membuat responden ramah dalam memberikan informasi.  

Catatan harian terdiri dari catatan guru dan catatan siswa. Catatan guru 

merupakan catatan yang diberikan oleh guru saat proses observasi berlangsung. 

Sedangkan catatan siswa merupakan umpan balik yang diberikan langsung oleh 

siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Dokumentasi merupakan cara 

lain untuk memperoleh data dari responden. Dokumentasi yang difokuskan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi foto yang menunjukkan beberapa 

kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung.  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Adapun teknik pengambilan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah teknik tes dan teknik nontes. 

3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan teknik pretest 

dan posttest. Pretest diberikan sebelum digunakannya pendekatan kontekstual dan 

media V-Scrap pada pembelajaran. Sedangkan posttest dilakukan pada tahap I dan 

tahap II pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan 

pendekatan kontekstual dan media V-Scrap. Dalam posttest ini siswa akan 

dihadapkan dengan tes tindakan untuk mengidentifikasi perangkat keras 

komputer. Hasil posttest pada tahap I akan dianalisis dan dari hasil analisis 

tersebut dapat diketahui kelemahan siswa dan selanjutnya dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menghadapi posttest tahap II. Kemudian hasil pretest, posttest 

tahap I dan posttest tahap II akan dianalisis dan hasilnya akan dibandingkan 

sehingga dapat diketahui adanya peningkatan keterampilan siswa dalam 

mengidentifikasi perangkat keras komputer.  

3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada 

empat, yaitu: observasi, wawancara, catatan harian (catatan guru dan catatan 

siswa) dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menyiapkan instrumen 
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observasi, melaksanakan observasi selama proses pembelajaran dan mendata hasil 

observasi. Wawancara dimulai dari menyiapkan lembar wawancara yang terdiri 

dari beberapa butir pertanyaan, menentukan narasumber, melaksanakan 

wawancara dan menyimpulkan hasil wawancara tersebut. Catatan harian ini terdiri 

dari catatan guru dan catatan siswa. Catatan guru ini disiapkan oleh guru yang 

berisi daftar pertanyaan yang akan diisi guru di setiap akhir pembelajaran pada 

setiap tahap yang mana lembar pertanyaan ini digunakan sebagai refleksi. 

Sedangkan catatan siswa digunakan untuk mengambil data dengan cara siswa 

mengisi catatan pada akhir pembelajaran di setiap tahap nya. Catatan siswa ini 

terdiri dari beberapa butir pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Dokumentasi 

berupa foto pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh guru dan peneliti.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah (1) teknik kualntitatif dan 

(2) teknik kualitatif. Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data 

kuantitatif dimana data tersebut diperoleh dari hasil pretest dan posttest dalam 

mengidentifikasi perangkat keras komputer yang dilakukan oleh siswa pada tahap 

I dan tahap II. Indikator keberhasilan pada penelitian yang dilakukan ini adalah 

terdapat peningkatan keterampilan mengidentifikasi perangkat keras komputer 

pada siswa menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap. Sedangkan 

Teknik kualitatif dilihat dari hasil observasi, wawancara, catatan harian dan 

dokumentasi. Analisis yang dilakukan yaitu dengan cara memadukan data secara 

keseluruhan dimana bertujuan untuk mengungkapkan semua hasil keterampilan 
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siswa dalam mengidentifikasi perangkat keras komputer dan mengetahui 

perubahan tingkah laku siswa selama proses pembelajaran.  

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data 

kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest 

mengidentifikasi perangkat keras komputer pada tahap I dan tahap II. Analisis 

data pretest dan posttest secara kuantitatif tersebut dihitung melalui langkah-

langkah sebagai berikut: (1) merekap nilai yang diperoleh oleh masing-masing 

siswa pada tiap aspek jawaban; (2) menghitung peningkatan nilai tiap aspek; (3) 

menentukan nilai akhir siswa; (4) menghitung nilai rata-rata kelas disetiap 

tahapnya; (5) menghitung skor gain; dan (6) menghitung skor gain ternormalisasi 

(indeks gain); dan (7) menguji hipotesis. Berikut ini merupakan uraian lengkap 

dari langkah-langkah diatas. 

3.7.1.1 Merekap Nilai Siswa Tiap Aspek Jawaban 

Langkah pertama peneliti merekap nilai masing-masing siswa tiap aspek 

jawaban. Aspek jawaban tersebut terdiri dari (1) ketepatan jawaban; (2) komposisi 

jawaban; (3) keefektifan jawaban; (4) penyajian jawaban; dan (5) kerapian 

jawaban. Rumus yang dipakai untuk mendapatkan nilai tiap aspek jawaban adalah 

sebagai berikut: 

          

Keterangan: 

   = Nilai yang diperoleh siswa tiap aspek 

   = Rentang Skor yang telah ditentukan 

  = Bobot yang telah ditetapkan 
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3.7.1.2 Menghitung Peningkatan Nilai Tiap Aspek 

Setelah didapatkan nilai siswa pada tiap aspeknya, maka setelah itu 

menghitung peningkatan nilai tiap aspeknya. Perhitungan peningkatan ini dihitung 

berdasarkan rumus sebagai berikut. 

           

           

    

Keterangan: 

  = Peningkatan hasil pretest dan posttest pada tahap I 

  = Peningkatan hasil pretest dan posttest pada tahap II 

  = Nilai pretest tiap aspek 

  = Nilai posttest tiap aspek pada tahap I 

  = Nilai posttest tiap aspek pada tahap II 

 

3.7.1.3 Menentukan Nilai Akhir Siswa 

Sebelum menentukan nilai akhir siswa maka sebelumnya peneliti mencari 

skor perolehan siswa yang didapatkan dari hasil penjumlahan nilai yang diperoleh 

siswa tiap aspeknya.  

    ∑  

Keterangan: 

SP  = Skor Perolehan 

∑N = Jumlah nilai yang diperoleh siswa tiap aspeknya 

Sehingga untuk menentukan nilai akhir siswa, peneliti menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SP = Skor Perolehan 

SM = Skor Maksimal 

3.7.1.4 Menentukan Nilai Rata-Rata Kelas 

Dalam menentukan nilai rata-rata kelas, peneliti menggabungkan 

keseluruhan nilai akhir semua siswa kemudian dibagi dengan jumlah siswa seperti 

dalam rumus berikut: 

    
∑  

∑ 
 

Keterangan: 

NR = Nilai Rata-rata 

∑NA = Jumlah Nilai Akhir 

∑S = Jumlah Siswa 

 

3.7.1.5 Menghitung Skor Gain 

Rumus yang digunakan untuk menghitung skor gain adalah sebagai 

berikut: 

           

           

   (Solihat, 2014:37) 

 

Keterangan: 

  = Gain peningkatan pretest dan posttest pada tahap I 

  = Gain peningkatan pretest dan posttest pada tahap II 

   = Skor (Nilai Rata-rata) Pretest 

   = Skor (Nilai Rata-rata) Posttest pada tahap I  

   = Skor (Nilai Rata-rata) Posttest pada tahap II 

 

3.7.1.6 Menghitung Skor Gain Ternormalisasi (Indeks Gain) 
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Rumus untuk menghitung skor gain ternormalisasi (indeks gain) adalah 

sebagai berikut: 

       
    

    
 

       
    

    
 

(Solihat, 2014:37) 

Keterangan: 

     = Indeks gain peningkatan pretest dan posttest pada tahap I 

     = Indeks gain peningkatan pretest dan posttest pada tahap II 

   = Skor (Nilai Rata-rata) Pretest 

    = Skor (Nilai Rata-rata) Posttest pada tahap I 

    = Skor (Nilai Rata-rata) Posttest pada tahap II  

    = Skor Maksimal Pretest 

 

Tingkat perolehan skor gain ternormalisasi (indeks gain) kemudian 

dikategorikan kedalam tiga interpretasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berikut 

ini merupakan tabel ketentuan intepretasi skor gain ternormalisasi (indeks gain). 

Tabel 6. Interpretasi Skor Gain Ternormalisasi (Indeks Gain) 

Skor Gain Ternormalisasi 

(Indeks Gain) 
Interpretasi 

(<g>) > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ (<g>) ≤ 0,7 Sedang 

(<g>) < 0,3 Rendah 

 

Sumber: (Solihat, 2014:37) 

3.7.1.7 Menguji Hipotesis 



47 
 

 

 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum menguji hipotesis adalah 

melakukan pengecekan terhadap normalitas data dari hasil penelitian. Data yang 

akan diuji normalitasnya adalah data hasil posttest I dan posttest II. Dari data 

tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan keterampilan 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual 

dan media V-Scrap. 

Uji normalitas yang digunakan merupakan uji Non Parametrik 

Kolmologrof Smirnov. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Langkah 1. Susun nilai teramati dari yang terkecil sampai terbesar atau 

sebaliknya. Nilai teramati ini dianggap sebagai data x. 

Langkah 2. Tentukan frekuensi dari masing-masing nilai teramati sebagai f(x). 

Langkah 3. Distribusikan frekuensi f(x) kedalam frekuensi kumulatif dengan 

cara menjumlahkan data sebelum dengan sesudahnya. Demikian seterusnya 

sehingga diperoleh jumlah yang sama dengan jumlah nilai teramati. 

Langkah 4. Konversikan frekuensi kumulatif kedalam distribusi frekuensi 

kumulatif S(x) dengan cara membagi tiap nilai f kumulatif dengan banyaknya 

nilai teramati. 

Langkah 5. Hitung nilai Z untuk masing-masing nilai teramati. 

Langkah 6. Selanjutnya cari probabilitas kumulatif untuk setiap nilai teramati 

sebagai Fo(x). 

Langkah 7. Susun Fs(x) yakni selisih antara probabilitas Fo(x) dengan 

frekuensi kumulatif S(x). 
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Langkah 8. Cari nilai terbesar dari Fs(x) dimana nilai tersebut adalah deviasi 

maksimum D sebagai nilai hasil uji Komologrof Smirnov. 

Langkah 9. Dengan mengacu pada tabel D, dapat diketahui apakah data (nilai 

teramati) terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yaitu 

berdasarkan taraf signifikansi. Jika nilai uji kolmologrof smirnov > 0,05 maka 

data terdistribusi normal, begitu juga sebaliknya.  

Langkah 10. Membandingkan hasil perhitungan dengan nilai pada tabel. 

Langkah 11. Setelah data dinyatakan terdistribusi normal, maka langkah 

selanjutnya adalah uji t. Uji t ini dilakukan pertama-tama dengan membuat 

hipotesis awal (Ha) dan negasi hipotesis awal (Ho) dalam bentuk kalimat. 

Langkah 12. Membuat Ha dan Ho dalam model statistic. 

Langkah 13. Menghitung thitung dengan rumus: 

         
      

 

  

 

   (Sugiyono, 2010:250) 

Keterangan: 

    = Nilai Rata-rata 

   = Nilai yang dihipotesis 

  = Standar Deviasi 

  = banyak nilai 

 

Langkah 14. Menentukan kaidah pengujian, yang terdiri dari taraf signifikansi, 

derajat keabsahan, ttabel dan kriteria pengujian. 

Langkah 15. Membandingkan ttabel dengan thitung. 

Dari langkah-langkah tersebut maka akan diketahui hipotesis yang dirancang 

peneliti akan diterima atau ditolak. 
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Hasil mengidentifikasi perangkat keras komputer dari hasil pretest, 

posttest tahap I dan posttest tahap II yang mencakup nilai tiap aspek siswa, nilai 

akhir siswa dan nilai rata-rata kelas akan dibandingkan. Kemudian akan dihitung 

skor gain dan skor gain ternormalisasi (indeks gain) nya. Hasil dari indeks gain 

kemudian diinterpretasikan kedalam tabel intepretasi skor gain ternormalisasi, 

sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan keterampilan 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual 

dan media V-Scrap ataukah tidak. Setelah itu juga dihitung korelasi antar 

variabelnya.  

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan adanya perubahan 

tingkah laku siswa yang berdasarkan pada data nontes, seperti: observasi, 

wawancara, catatan harian (catatan guru dan catatan siswa), dan dokumentasi 

foto. Perubahan tingkah laku tersebut diamati disetiap pertemuan pembelajaran. 

Dalam kegiatan nontes, hanya data observasi saja yang dihitung peningkatannya. 

Sedangkan data nontes lain hanya dideskripsikan. Peningaktan pada data 

observasi dalam bentuk persen (%) sehingga perhitungannya merupakan selisih 

dari hasil observasi tahap II terhadap hasil observasi tahap I. Berikut ini 

merupakan rumus dalam mencari selisih hasil observasi tahap I dan tahap II. 

         ∑      ∑     

Keterangan: 

        = persentase peningkatan observasi 

 ∑     = persentase jumlah siswa dalam tahap I 
 ∑     = persentase jumlah siswa dalam tahap II 
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Teknik nontes lainnya yaitu wawancara, catatan harian (catatan guru dan 

catatan siswa) serta dokumentasi foto, hasil datanya tidak dihitung melainkan 

hanya dideskripsikan saja. Jadi, pada analisis data menggunakan teknik nontes ini, 

peneliti hanya mendeskripsikan hasil yang didapatkan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah diaksanakan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Terjadi peningkatan keterampilan mengidentifikasi perangkat keras komputer 

menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap pada siswa kelas 

VIIB SMP N 2 Sawangan tahun pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian 

diperoleh bahwa nilai rata-rata siswa pada pretest sebesar 68,50; posttest I 

sebesar 71,71 dan posttest II sebesar 78,12. Sehingga peningkatan antara 

pretest-posttest I sebesar 3,21 poin dan peningkatan antara pretest-posttest II 

sebesar 9,62 poin.  

2. Terjadi perubahan tingkah laku yang ditunjukkan siswa kelas VIIB SMP N 2 

Sawangan tahun pelajaran 2014/2015. Perubahan tingkah laku ini diketahui 

dari hasil nontes, yaitu observasi, wawancara, catatan harian (catatan guru dan 

catatan siswa) serta dokumentasi foto. Perubahan tingkah laku siswa 

ditunjukkan dalam hal kesiapan siswa dalam menerima materi pembelajaran 

dari guru. Selain itu peningkatan juga ditunjukkan dalam hal keaktifan siswa, 

semangat siswa, kegiatan siswa saat mengerjakan tes dan ketepatan siswa saat 

mengumpulkan tes dari guru yang semuanya mengarah pada  perubahan 

positif. Jadi, pendekatan kontekstual dan pemanfaatan media V-Scrap dapat 

meningkatkan keterampilan mengidentifikasi perangkat keras komputer. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer diantaranya dengan memanfaatkan 

media V-Scrap untuk meningkatkan keterampilan dan hasil belajar siswa. 

2. Siswa lebih terampil, aktif dan kreatif didalam proses pembelajaran agar lebih 

menguasai materi dalam pembelajaran TIK khususnya kompetensi dasar 

mengidentifikasi perangkat keras komputer.  

3. Peneliti lain hendaknya termotivasi untuk melengkapi penelitian ini dengan 

menggunakan media lain untuk meningkatkan keterampilan mengidentifikasi 

perangkat keras komputer.  

4. Praktisi atau peneliti di bidang pendidikan TIK dapat menggunakan penelitian 

ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain dengan media 

pembelajaran yang berbeda, sehingga didapatkan berbagai alternatif media 

pembelajaran. 
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151 

 

 
 

Lampiran 5. Surat Tugas Panitia Ujian Sarjana 

 

 



152 
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Lampiran 8. Formulir Bimbingan Skripsi 

 



155 

 

 
 

 

 

 

 

 



156 
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Lampiran 10. RPP Tahap I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHAP I 

 

Satuan Pendidikan    : SMP 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 x pertemuan ( 2 x 40 menit ) 

 

A. Standar Kompetensi 

3. Mempraktikkan keterampilan dasar komputer 

B. Kompetensi Dasar 

3.1. mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer 

C. Indikator 

1. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai alat input dengan tepat. 

2. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai alat proses dengan tepat. 

3. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai alat output dengan tepat. 

4. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai media penyimpan 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan kontekstual dan media V-Scrap siswa mampu siswa 

mampu membedakan dan mengidentifikasi dengan tepat perangkat keras 

komputer sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai alat input, pemrosesan, 

output maupun media penyimpanan.  

E. Materi Pembelajaran 

Perangkat keras komputer (hardware) 

 Alat input 

 Alat Proses 

 Alat Output 

 Alat Penyimpanan Data 

F. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme dan inkuiri. 

G. Bahan 

1. Lembar Kerja 



158 

 

 
 

H. Alat 

1. Media V-Scrap (Video-Scrapbook) 

2. Kertas Buffalo 

3. Alat tulis 

4. Lem  

I. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Metode 
Alokasi 

Waktu 
Karakter 

A Kegiatan Awal 

1. Guru mengondisikan 

siswa untuk siap 

mengikuti 

pembelajaran. 

2. Guru menjelaskan 

kegiatan 

pembelajaran yang 

akan dilakukan pada 

hari itu yaitu 

mengidentifikasi 

perangkat keras 

komputer. 

3. Guru mengemukakan 

tujuan pembelajaran 

dari mengidentifikasi 

perangkat keras 

komputer. 

Tanya Jawab 
10 

menit 

Rasa ingin 

tahu 

B Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan dan 

bertanya jawab dengan 

siswa mengenai 

perangkat keras 

komputer serta 

menerapkan 

pendekatan kontekstual 

yaitu pada penjelasan 

mengenai perangkat 

keras komputer sebagai 

alat input, proses, 

 

 

Konstruktivisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 
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output dan media 

penyimpanan. 

2. Peneliti menjelaskan 

media V-Scrap yang 

akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

3. Siswa berkonsentrasi 

dan menyimak media 

yang diperagakan oleh 

peneliti. 

Elaborasi  

4. Siswa berpasangan 

dengan teman 

sebangku mengamati 

media dan mencari ide 

berdasarkan media. 

5. Siswa mengerjakan 

tugas dari guru sesuai 

ide yang sudah 

didapatkan. 

Konfirmasi 

6. Siswa mengerjakan 

tugas dengan cara 

menempelkan gambar 

perangkat keras 

komputer yang di 

dapatkan sesuai dengan 

fungsinya. 

7. Siswa mengumpulkan 

tugas di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

Mandiri 

C Kegiatan Akhir 

1. Guru mengarahkan 

siswa untuk merefleksi 

kegiatan pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan. 

2. Guru dan siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran tentang 

 

Refleksi 

 

10 

menit 

 

Kerja sama 
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mengidentifikasi 

perangkat keras 

komputer. 

 

J. Sumber Pembelajaran 

1. Silabus 

2. Buku Paket SMP kelas VII 

3. Media V-Scrap (Video-Scrapbook) 

K. Penilaian 

1. Jenis Penilaian : perbuatan 

2. Bentuk   : produk hasil identifikasi perangkat keras komputer 

3. Contoh soal  : 

Perhatikan bagan proses kerja perangkat komputer berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasilah bagan di atas sesuai dengan materi yang telah dijelaskan 

dalam media V-Scrap. Gambar ulang bagan tersebut sesuai kreasi 

kalian, kemudian tempelkanlah potongan-potongan gambar perangkat 

yang telah didapatkan ke dalam lembar jawab yang telah disediakan 

sesuai dengan hasil identifikasi kalian. Setelah itu, sebutkan nama-nama 

perangkat tersebut beserta penjelasan fungsinya! 

Potongan gambar untuk soal tahap I: 
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4. Pedoman Penilaian 



162 

 

 
 

Tabel 1. Pedoman Penilaian Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

No. Aspek Penilaian 
Rentang Skor 

Bobot 
Bobot x Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1. Ketepatan Jawaban      6 30 

2. Komposisi Jawaban      5 25 

3. Keefektifan Jawaban      4 20 

4. Penyajian Jawaban      3 15 

5. Kerapian Jawaban      2 10 

Jumlah 100 

 

Tabel 2. Rubrik Penilaian Keterampilan Mengidentifikasi Perangkat 

Keras Komputer 

No. Aspek Penilaian Patokan Kategori Skor Bobot 

1. Ketepatan Jawaban 

a. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat input/ 

menempelkan gambar 

perangkat input sesuai 

pada tempatnya. 

b. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat pemrosesan/ 

menempelkan gambar 

perangkat pemrosesan 

sesuai pada tempatnya. 

c. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat output/ 

menempelkan gambar 

perangkat output sesuai 

pada tempatnya. 

d. Tepat dalam 

mengidentifikasi media 

penyimpanan/ 

menempelkan gambar 

media penyimpanan 

sesuai pada tempatnya. 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6 

2. Komposisi Jawaban    5 
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a. Dapat mengenali dan 

mengetahui nama-nama 

perangkat keras 

komputer sesuai dengan 

gambar yang 

ditempelkan. 

b. Dapat menulis nama 

perangkat keras 

komputer dengan benar 

sesuai dengan gambar 

yang ditempelkan. 

c. Dapat menyebutkan 

fungsi dari perangkat 

keras komputer dengan 

benar, minimal 5 

perangkat benar. 

d. Dapat membuat bagan 

proses kerja komputer 

dengan benar. 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

    

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. Keefektifan Jawaban 

a. Kalimat jawaban jelas 

b. Sesuai tujuan yang 

dimaksud soal 

c. Jawaban mudah 

dipahami 

d. Ringkas dan benar 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4 

4. Penyajian Jawaban 

a.  Sesuai dengan isi yang 

disajikan dalam media 

V-Scrap 

b. Tampilan bersih 

c. Tampilan sederhana 

d. Tampilan menarik 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

3 
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e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

Sangat 

Kurang 

 

1 

5. Kerapian Jawaban 

a. Tulisan hasil jawaban 

mudah dibaca 

b. Jawaban bersih (tidak 

banyak terdapat 

coretan) 

c. Tulisan rapi 

d. Jawaban menarik dari 

segi kerapian  

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2 

Jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Kategori Penilian Tes Keterampilan Mengidentifikasi 

Perangkat Keras Komputer 

Nilai Akhir = Skor Perolehan x 100 

                        Skor Maksimal 
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No Kategori Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Sangat Baik 

Baik dan Sangat Baik 

Baik 

Cukup dan Baik 

Cukup 

Kurang dan Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

86 – 100 

81 – 85 

71 – 80 

66 – 70 

61 – 65 

56 – 60 

51 – 55 

≤ 50 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11. RPP Tahap II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
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TAHAP II 

 

Satuan Pendidikan    : SMP 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 x pertemuan ( 2 x 40 menit ) 

 

A. Standar Kompetensi 

3. Mempraktikkan keterampilan dasar komputer 

B. Kompetensi Dasar 

3.1. mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer 

C. Indikator 

1. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai alat input dengan tepat. 

2. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai alat proses dengan tepat. 

3. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai alat output dengan tepat. 

4. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer yang 

berfungsi sebagai media penyimpan 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan kontekstual dan media V-Scrap siswa mampu siswa 

mampu membedakan dan mengidentifikasi dengan tepat perangkat keras 

komputer sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai alat input, pemrosesan, 

output maupun media penyimpanan.  

E. Materi Pembelajaran 

Perangkat keras komputer (hardware) 

 Alat input 

 Alat Proses 

 Alat Output 

 Alat Penyimpanan Data 

F. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan kontekstual 

komponen konstruktivisme dan inkuiri. 

G. Bahan 

1. Lembar Kerja 

H. Alat 

1. Media V-Scrap (Video-Scrapbook) 

2. Kertas Buffalo 

3. Alat tulis 

4. Lem  
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I. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Metode 
Alokasi 

Waktu 
Karakter 

A Kegiatan Awal 

1. Guru mengondisikan 

siswa untuk siap 

mengikuti 

pembelajaran. 

2. Guru menjelaskan 

kegiatan 

pembelajaran yang 

akan dilakukan pada 

hari itu yaitu 

mengidentifikasi 

perangkat keras 

komputer. 

3. Guru mengemukakan 

tujuan pembelajaran 

dari mengidentifikasi 

perangkat keras 

komputer. 

 

Tanya Jawab 
10 

menit 

Rasa ingin 

tahu 

B Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru menanyakan 

kesulitan yang dialami 

oleh siswa tentang 

mengidentifikasi 

perangkat keras 

komputer, kemudian 

menyuruh siswa untuk 

berdiskusi secara 

perpasangan. 

2. Guru menjelaskan dan 

menerangkan kembali 

mengenai perangkat 

keras komputer serta 

menerapkan 

pendekatan kontekstual 

yaitu pada penjelasan 

mengenai perangkat 

keras komputer sebagai 

alat input, proses, 

output dan media 

 

 

Konstruktivisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 
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penyimpanan. 

3. Peneliti menjelaskan 

tentang penggunaan 

media V-Scrap agar 

siswa tidak salah 

dalam mengamati 

media. 

4. Siswa berkonsentrasi 

dan menyimak media 

yang diperagakan oleh 

peneliti. 

Elaborasi  

5. Siswa berpasangan 

dengan teman 

sebangku mengamati 

media dan mencari ide 

berdasarkan media. 

6. Siswa mengerjakan 

tugas dari guru sesuai 

potongan gambar soal 

yang sudah didapatkan. 

Konfirmasi 

7. Siswa mengerjakan 

tugas dengan cara 

memilih dan  

menempelkan gambar 

perangkat keras 

komputer yang di 

dapatkan sesuai dengan 

fungsinya. 

8. Siswa mengumpulkan 

tugas di depan kelas. 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

Mandiri 

C Kegiatan Akhir 

1. Guru mengarahkan 

siswa untuk merefleksi 

kegiatan pembelajaran 

yang telah 

 

Refleksi 

 

10 

menit 

 

Kerja sama 
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dilaksanakan. 

2. Guru dan siswa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran tentang 

mengidentifikasi 

perangkat keras 

komputer. 

 

J. Sumber Pembelajaran 

1. Silabus 

2. Buku Paket SMP kelas VII 

3. Media V-Scrap (Video-Scrapbook) 

K. Penilaian 

1. Jenis Penilaian : perbuatan 

2. Bentuk   : produk hasil identifikasi perangkat keras komputer 

3. Contoh soal  : 

 Buatlah bagan proses kerja perangkat komputer sesuai dengan 

penjelasan guru menggunakan kreasi dan imajinasi kalian; 

 Pilihlah potongan-potongan gambar yang menurut kalian termasuk 

dalam perangkat keras komputer (masing-masing anak memilih 10 

gambar perangkat keras komputer); 

 Tempelkanlah potongan-potongan gambar perangkat yang telah 

didapatkan ke dalam lembar jawab yang telah disediakan sesuai 

dengan hasil identifikasi kalian; 

 Sebutkan fungsi dari potongan-potongan gambar tersebut; 

 Sebutkan minimal 5 perangkat lain (selain potongan gambar yang 

didapatkan) beserta penjelasan fungsinya! 

Potongan gambar untuk soal tahap II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pedoman Penilaian 

Tabel 1. Pedoman Penilaian Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

No. Aspek Penilaian Rentang Skor Bobot Bobot x Skor 
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1 2 3 4 5 Maksimal 

1. Ketepatan Jawaban      6 30 

2. Komposisi Jawaban      5 25 

3. Keefektifan Jawaban      4 20 

4. Penyajian Jawaban      3 15 

5. Kerapian Jawaban      2 10 

Jumlah 100 

 

Tabel 2. Rubrik Penilaian KeterampilanMengidentifikasi Perangkat 

Keras Komputer 

 

No. Aspek Penilaian Patokan Kategori Skor Bobot 

1. Ketepatan Jawaban 

a. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat input/ 

menempelkan gambar 

perangkat input sesuai 

pada tempatnya. 

b. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat pemrosesan/ 

menempelkan gambar 

perangkat pemrosesan 

sesuai pada tempatnya. 

c. Tepat dalam 

mengidentifikasi 

perangkat output/ 

menempelkan gambar 

perangkat output sesuai 

pada tempatnya. 

d. Tepat dalam 

mengidentifikasi media 

penyimpanan/ 

menempelkan gambar 

media penyimpanan 

sesuai pada tempatnya. 

 

 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6 

2. Komposisi Jawaban 

a. Dapat mengenali dan 

mengetahui nama-

nama perangkat keras 

komputer sesuai 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

 

 

Sangat Baik 

 

 

   

5 
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dengan gambar yang 

ditempelkan. 

b. Dapat menulis nama 

perangkat keras 

komputer dengan benar 

sesuai dengan gambar 

yang ditempelkan. 

c. Dapat menyebutkan 

fungsi dari perangkat 

keras komputer dengan 

benar, minimal 5 

perangkat benar. 

d. Dapat membuat bagan 

proses kerja komputer 

dengan benar. 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

3. Keefektifan Jawaban 

a. Kalimat jawaban jelas 

b. Sesuai tujuan yang 

dimaksud soal 

c. Jawaban mudah 

dipahami 

d. Ringkas dan benar 

 

 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

4 

4. Penyajian Jawaban 

a.  Sesuai dengan isi yang 

disajikan dalam media 

V-Scrap 

b. Tampilan bersih 

c. Tampilan sederhana 

d. Tampilan menarik 

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Sangat 

Kurang 

 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 
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terpenuhi 

5. Kerapian Jawaban 

a. Tulisan hasil jawaban 

mudah dibaca 

b. Jawaban bersih (tidak 

banyak terdapat 

coretan) 

c. Tulisan rapi 

d. Jawaban menarik dari 

segi kerapian  

 

a. Semua aspek 

terpenuhi 

b. Tiga aspek 

terpenuhi 

c. Dua aspek 

terpenuhi 

d. Satu aspek 

terpenuhi 

e. Semua aspek 

tidak 

terpenuhi 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat 

Kurang 

 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

2 

Jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Kategori Penilian Tes Keterampilan Mengidentifikasi 

Perangkat Keras Komputer 

No Kategori Nilai 

Nilai Akhir = Skor Perolehan x 100 

                        Skor Maksimal 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Sangat Baik 

Baik dan Sangat Baik 

Baik 

Cukup dan Baik 

Cukup 

Kurang dan Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

86 – 100 

81 – 85 

71 – 80 

66 – 70 

61 – 65 

56 – 60 

51 – 55 

≤ 50 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12. Daftar Nama Siswa Kelas VIIB 

 



174 

 

 
 

Daftar Nama Siswa Kelas VIIB SMP N 2 Sawangan 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

No. Responden Nama Siswa 

1. R – 1  AFIUDIN 

2. R – 2 AIDA ULYMATHUL FATIMAH 

3. R – 3 ANDIKA RIZKY FEBRIAN 

4. R – 4 ANDRI LISTIAWAN 

5. R – 5 ANIS 

6. R – 6 AYU NUR KHASANAH 

7. R – 7 AZIS YULIANTO 

8. R – 8 DEDI KURNIAWAN 

9. R – 9 DEDY AKBAR MAULANA 

10. R – 10 DENY IKHWANUL MUTAKIM 

11. R – 11 DETI SAFITRI 

12. R – 12 DEVITA SILVIA WURYANDARI 

13. R – 13 DIDIK SHOLIKIN 

14. R – 14 ELMA FITANIA 

15. R – 15 ELSA WULANDARI 

16. R – 16 HANI ALFIAN 

17. R – 17 HANIFFAH PUTERI RAMADHANI 

18. R – 18 ILHAM CHOIRUL HIDAYAT 

19. R – 19 LAURINA NUR SYAFITRIYANA 

20. R – 20 MIFTAHUL HUDA 

21. R – 21 MUHAMMAD IRFAN 

22. R – 22 NISAUL MUNAWAROH 

23. R – 23 REFYNA ARTA ANGGRAENI 

24. R – 24 RISKA NUUR HALISAH 

25. R – 25 RIZAL MAULANA HIMAWAN 

26. R – 26 RIZAL RAMADHAN 

27. R – 27 RIZKI SANTOSO 

28. R – 28 ROHMADHONI 

29. R – 29 SINDY ANNISA PUTRI 

30. R – 30 SITI FATIMAH 

31. R – 31  SUPRIADI 

32. R – 32 TRI IRMAWAN 

33. R – 33  VIKI YUVIANTO 

34. R – 34  WULANDARI 

 

Lampiran 13. Nilai Pretest 
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NILAI PRETEST MENGIDENTIFIKASI PERANGKAT KERAS 

KOMPUTER SISWA KELAS VIIB SMP N 2 SAWANGAN TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Responden NamaSiswa Nilai 

1 R – 1 AFIUDIN 60 

2 R - 2  AIDA ULYMATHUL FATIMAH 48 

3 R – 3 ANDIKA RIZKY FEBRIAN 74 

4 R – 4 ANDRI LISTIAWAN 63 

5 R – 5 ANIS 58 

6 R – 6 AYU NUR KHASANAH 64 

7 R – 7 AZIS YULIANTO 63 

8 R – 8 DEDI KURNIAWAN 78 

9 R – 9 DEDY AKBAR MAULANA 63 

10 R – 10 DENY IKHWANUL MUTAKIM 60 

11 R – 11 DETI SAFITRI 74 

12 R – 12 DEVITA SILVIA WURYANDARI 79 

13 R – 13 DIDIK SHOLIKIN 63 

14 R – 14 ELMA FITANIA 61 

15 R – 15 ELSA WULANDARI 74 

16 R – 16 HANI ALFIAN 65 

17 R – 17 HANIFFAH PUTERI RAMADHANI 63 

18 R – 18 ILHAM CHOIRUL HIDAYAT 64 

19 R – 19 LAURINA NUR SYAFITRIYANA 68 

20 R – 20 MIFTAHUL HUDA 71 
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21 R – 21 MUHAMMAD IRFAN 82 

22 R – 22 NISAUL MUNAWAROH 63 

23 R – 23 REFYNA ARTA ANGGRAENI 66 

24 R – 24 RISKA NUUR HALISAH 75 

25 R – 25 RIZAL MAULANA HIMAWAN 74 

26 R – 26 RIZAL RAMADHAN 77 

27 R – 27 RIZKI SANTOSO 58 

28 R – 28 ROHMADHONI 86 

29 R – 29 SINDY ANNISA PUTRI 63 

30 R – 30 SITI FATIMAH 78 

31 R – 31 SUPRIADI 63 

32 R – 32 TRI IRMAWAN 84 

33 R – 33 VIKI YUVIANTO 79 

34 R – 34 WULANDARI 68 

Jumlah  2329 

Rata-Rata 68,50 

 

 

Guru TIK, 

Sudarto 

NIP. 19580601 198601 1 002 

Magelang,   Maret 2015 

Mahasiswa, 

 

 

Hanifa Larasati 

NIM. 5302411053 

 

Lampiran 14. Nilai Posttest I 
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NILAI POSTTEST I MENGIDENTIFIKASI PERANGKAT KERAS 

KOMPUTER SISWA KELAS VIIB SMP N 2 SAWANGAN TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Responden 
Aspek Penilaian 

Nilai 
1 2 3 4 5 

1 R – 1 30 15 12 9 6 72 

2 R – 2 12 15 16 12 10 65 

3 R – 3 30 15 16 9 6 76 

4 R – 4 12 20 20 9 8 69 

5 R – 5 30 10 16 12 8 76 

6 R – 6 18 15 16 9 8 66 

7 R – 7 24 15 16 12 8 75 

8 R – 8 30 15 12 9 8 74 

9 R – 9 18 20 16 9 10 73 

10 R – 10 18 15 16 12 4 65 

11 R – 11 24 15 12 9 10 70 

12 R - 12 30 15 12 9 6 72 

13 R - 13 12 15 16 12 8 63 

14 R - 14 10 15 12 12 8 57 

15 R - 15 12 20 20 9 10 71 

16 R - 16 30 15 12 9 10 76 

17 R - 17 24 15 20 9 8 76 

18 R - 18 24 15 16 12 6 73 

19 R - 19 18 20 16 9 8 71 

20 R - 20 24 10 16 12 8 70 

21 R - 21 30 25 12 12 10 89 

22 R - 22 30 15 16 12 6 79 

23 R - 23 12 20 20 12 10 74 
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24 R - 24 24 15 16 9 8 72 

25 R - 25 30 15 12 12 2 71 

26 R - 26 24 15 12 15 10 76 

27 R - 27 24 15 16 12 4 71 

28 R - 28 18 20 16 9 8 71 

29 R - 29 18 20 16 9 6 69 

30 R - 30 24 20 12 12 10 78 

31 R - 31 12 15 12 12 8 59 

32 R - 32 30 15 12 9 6 72 

33 R - 33 30 20 12 9 10 81 

34 R - 34 12 20 12 12 10 66 

Jumlah 748 560 504 360 266 2438 

Rata-Rata 71,71 

 

 

Guru TIK, 

Sudarto 

NIP. 19580601 198601 1 002 

Magelang,   Maret 2015 

Mahasiswa, 

 

 

Hanifa Larasati 

NIM. 5302411053 

 

 

 

 

 

Lampiran 15. Nilai Posttest II 
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NILAI POSTTEST II MENGIDENTIFIKASI PERANGKAT KERAS 

KOMPUTER SISWA KELAS VIIB SMP N 2 SAWANGAN TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Responden 
Aspek Penilaian 

Nilai 
1 2 3 4 5 

1 R – 1 30 15 12 12 8 77 

2 R - 2  30 15 12 9 8 74 

3 R – 3 24 15 16 12 10 77 

4 R – 4 24 20 16 9 8 77 

5 R – 5 18 20 20 12 8 78 

6 R – 6 24 20 20 12 8 84 

7 R – 7 30 15 12 9 8 74 

8 R – 8 30 15 8 12 8 73 

9 R – 9 24 15 12 12 8 71 

10 R – 10 24 15 16 9 8 72 

11 R – 11 24 20 20 9 10 83 

12 R – 12 30 15 12 9 8 74 

13 R – 13 24 10 16 12 8 70 

14 R – 14 24 15 16 12 8 75 

15 R – 15 24 20 20 12 8 84 

16 R – 16 24 15 20 12 8 79 

17 R – 17 30 15 16 12 10 83 

18 R – 18 18 20 16 12 8 74 

19 R – 19 24 20 16 12 8 80 

20 R – 20 24 15 16 12 8 75 

21 R – 21 30 15 20 12 10 87 

22 R – 22 30 20 12 12 8 82 

23 R – 23 24 20 16 12 8 80 
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24 R – 24 30 15 8 12 10 75 

25 R – 25 24 15 20 9 10 78 

26 R – 26 30 20 20 12 10 92 

27 R – 27 30 15 20 9 10 84 

28 R – 28 18 15 16 9 10 68 

29 R – 29 24 20 20 12 8 84 

30 R – 30 24 20 12 9 10 75 

31 R – 31 24 20 12 9 8 73 

32 R – 32 30 15 16 12 6 79 

33 R – 33 30 20 16 9 8 83 

34 R – 34 24 20 16 12 10 82 

Jumlah   876 580 536 372 292 2656 

Rata-Rata 78,12 

 

 

Guru TIK, 

Sudarto 

NIP. 19580601 198601 1 002 

Magelang,   Maret 2015 

Mahasiswa, 

 

 

Hanifa Larasati 

NIM. 5302411053 

 

 

 

 

 

Lampiran 16. Rekapitulasi Nilai Siswa 
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NILAI PRETEST, POSTTEST I, DAN POSTTEST II MENGIDENTIFIKASI 

PERANGKAT KERAS KOMPUTER SISWA KELAS VIIB SMP N 2 

SAWANGAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

No. Responden 
Nilai Tes 

Pretest Posttest I Posttest II 

1 R - 1 60 72 77 

2 R - 2  48 65 74 

3 R - 3 74 76 77 

4 R - 4 63 69 77 

5 R - 5 58 76 78 

6 R - 6 64 66 84 

7 R - 7 63 75 74 

8 R - 8 78 74 73 

9 R - 9 63 73 71 

10 R - 10 60 65 72 

11 R - 11 74 70 83 

12 R - 12 79 72 74 

13 R - 13 63 63 70 

14 R - 14 61 57 75 

15 R - 15 74 71 84 

16 R - 16 65 76 79 

17 R - 17 63 76 83 

18 R - 18 64 73 74 

19 R - 19 68 71 80 

20 R - 20 71 70 75 

21 R - 21 82 89 87 

22 R - 22 63 79 82 

23 R - 23 66 74 80 
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24 R - 24 75 72 75 

25 R - 25 74 71 78 

26 R - 26 77 76 92 

27 R - 27 58 71 84 

28 R - 28 86 71 68 

29 R - 29 63 69 84 

30 R - 30 78 78 75 

31 R - 31 63 59 73 

32 R - 32 84 72 79 

33 R - 33 79 81 83 

34 R - 34 68 66 82 

Jumlah 2329 2438 2656 

Rata-Rata 68,50 71,71 78,12 

 

 

Guru TIK, 

Sudarto 

NIP. 19580601 198601 1 002 

Magelang,   Maret 2015 

Mahasiswa, 

 

 

Hanifa Larasati 

NIM. 5302411053 

 

 

 

 

 

Lampiran 17. Hasil Posttest I 
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Lampiran 18. Hasil Posttest II 
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Lampiran 19. Kisi-Kisi Observasi 
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI SISWA 

No. Indikator Deskriptor 

1. Perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru 

 Siswa bersikap tenang saat guru 

menjelaskan materi 

 Siswa memperlihatkan sikap duduk 

yang baik ketika guru menjelaskan 

materi 

 Siswa tidak bercanda atau bergurau 

dengan teman sebangku saat guru 

menjelaskan materi 

2. Antusiasme dan semangat 

siswa saat mengikuti 

pembelajaran 

 Siswa menunjukkan sikap antusias 

ketika pembelajaran berlangsung 

 Siswa semangat dan tidak mengeluh 

ketika pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual dan media V-

Scrap berlangsung 

3. Keterlibatan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

 Siswa berada dikelas dan 

memperhatikan penjelasan guru 

 Siswa melaksanakan diskusi dengan 

teman sebangku 

 Siswa memperhatikan dengan baik 

tugas yang diberikan oleh guru 

4. Keaktifan siswa dalam 

bertanya, menjawab dan 

berkomentar tentang materi 

yang dijelaskan oleh guru 

 Siswa menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan guru 

 Siswa mengajukan pertanyaan 

tentang materi pembelajaran kepada 

guru 

 Siswa berkomentar tentang materi 

yang dijelaskan oleh guru  

5. Respon baik siswa terhadap 

penggunaan media 

 Siswa memperhatikan dan 

menggunakan media pembelajaran 

dengan seksama sesuai dengan waktu 

yang ditentukan 

 Siswa tidak melakukan kegiatan lain 

diluar kegiatan belajar dan diskusi 

ketika mengamati media 

6. Kemandirian, keseriusan, dan 

ketekunan siswa dalam 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

 Siswa mengerjakan tes secara 

mandiri, serius dan tekun 

7. Kedisiplinan siswa dalam 

mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

 Siswa mengumpulkan tugas tepat 

pada waktu yang ditentukan 

Lampiran 20. Pedoman Observasi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Hari, Tanggal  : 

Tempat  : SMP N 2 Sawangan 

Kelas   : VIIB 

No. 

Presensi 

Aspek yang Diamati 
Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

        1. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan baik. 

2. Siswa antusias dan semangat saat 

mengikuti pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan 

pendekatan kontekstual dan 

media V-Scrap. 

3. Siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer 

menggunakan pendekatan 

kontekstual dan media V-Scrap. 

4. Siswa aktif bertanya, menjawab 

dan berkomentar tentang materi 

yang dijelaskan oleh guru. 

5. Siswa merespon baik penggunaan 

media V-Scrap. 

6. Siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan 

mandiri, serius, dan tekun. 

7. Siswa tepat waktu dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

 

Cara Pengisian: 

Beri tanda (v) jika siswa melakukan aspek yang diamati. 

Beri tanda (-) jika siswa tidak melakukan aspek yang diamati. 

Lampiran 21. Hasil Observasi Tahap I 
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HASIL OBSERVASI TAHAP I 

 

Hari, Tanggal  : Kamis, 19 Maret 2015 

Tempat  : SMP N 2 Sawangan 

Kelas   : VIIB 

 

No Responden 
Aspekyang Diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 

1. R – 1  √ √ - - √ √ - 1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan 

baik. 

2. Siswa antusias dan 

semangat saat mengikuti 

pembelajaran 

mengidentifikasi 

perangkat keras komputer 

menggunakan pendekatan 

kontekstual dan media V-

Scrap. 

3. Siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran 

mengidentifikasi 

perangkat keras komputer 

menggunakan pendekatan 

kontekstual dan media V-

Scrap. 

4. Siswa aktif bertanya, 

menjawab dan 

2. R – 2 √ - - - √ √ √ 

3. R – 3 √ √ - - √ √ √ 

4. R – 4 - - √ √ - - √ 

5. R – 5 √ √ - - √ √ √ 

6. R – 6 √ √ √ - √ √ - 

7. R – 7 - - - - √ √ √ 

8. R – 8 √ √ √ - √ √ - 

9. R – 9 - - - - √ - √ 

10. R – 10 √ √ - - √ - √ 

11. R – 11 √ √ - - √ √ √ 

12. R – 12 √ √ - - √ √ √ 

13. R – 13 - - √ - √ - √ 

14. R – 14 √ √ √ - √ - - 

15. R – 15 - √ √ - - √ √ 

16. R – 16 √ √ - - √ - √ 

17. R – 17 √ √ - - √ √ √ 

18. R – 18 √ √ √ √ √ - - 

19. R – 19 √ - - - √ √ - 

20. R – 20 √ √ √ √ √ - √ 
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21. R – 21 √ √ √ √ √ √ √ berkomentar tentang 

materi yang dijelaskan 

oleh guru. 

5. Siswa merespon baik 

penggunaan media V-

Scrap. 

6. Siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru 

dengan mandiri, serius, 

dan tekun. 

7. Siswa tepat waktu dalam 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

22. R – 22 √ √ √ √ √ √ - 

23. R – 23 - √ - - √ √ - 

24. R – 24 √ √ √ √ √ √ √ 

25. R – 25 √ √ √ - √ - √ 

26. R – 26 √ √ √ √ √ √ √ 

27. R – 27 √ - √ √ - - - 

28. R – 28 - - - - √ √ √ 

29. R – 29 √ √ √ √ √ - - 

30. R – 30 √ √ √ - √ √ - 

31. R – 31  - - - - - √ √ 

32. R – 32  √ √ √ - √ √ - 

33. R – 33  √ √ - - √ √ √ 

34. R – 34  √ √ - - √ √ √ 

Jumlah 26 25 17 9 29 23 22 

 

 

Guru TIK, 

Sudarto 

NIP. 19580601 198601 1 002 

Magelang,   Maret 2015 

Mahasiswa, 

 

 

Hanifa Larasati 

NIM. 5302411053 

 

 

 

Lampiran 22. Hasil Observasi Tahap II 

HASIL OBSERVASI TAHAP II 
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Hari, Tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Tempat  : SMP N 2 Sawangan 

Kelas   : VIIB 

 

No Responden 
Aspekyang Diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 

1. R – 1  √ √ √ - √ √ √ 1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

dengan baik. 

2. Siswa antusias dan 

semangat saat mengikuti 

pembelajaran 

mengidentifikasi 

perangkat keras komputer 

menggunakan pendekatan 

kontekstual dan media V-

Scrap. 

3. Siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran 

mengidentifikasi 

perangkat keras komputer 

menggunakan pendekatan 

kontekstual dan media V-

Scrap. 

4. Siswa aktif bertanya, 

menjawab dan 

berkomentar tentang 

2. R – 2 √ - √ - √ √ √ 

3. R – 3 √ √ - - √ √ √ 

4. R – 4 √ √ √ √ - - √ 

5. R – 5 √ √ - √ √ √ √ 

6. R – 6 √ √ √ - √ √ √ 

7. R – 7 - √ - √ √ √ √ 

8. R – 8 √ √ √ - √ √ √ 

9. R – 9 - - - √ √ √ √ 

10. R – 10 √ √ √ - √ √ √ 

11. R – 11 √ √ - - √ √ √ 

12. R – 12 √ √ √ √ √ √ √ 

13. R – 13 √ - √ - √ - √ 

14. R – 14 √ √ √ √ √ √ √ 

15. R – 15 √ √ √ - √ √ √ 

16. R – 16 √ √ √ - √ - √ 

17. R – 17 √ √ √ - √ √ √ 

18. R – 18 √ √ √ √ √ - √ 

19. R – 19 √ - - - √ √ √ 

20. R – 20 √ √ √ √ √ - √ 

21. R – 21 √ √ √ √ √ √ √ 
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22. R – 22 √ √ √ √ √ √ √ materi yang dijelaskan 

oleh guru. 

5. Siswa merespon baik 

penggunaan media V-

Scrap. 

6. Siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru 

dengan mandiri, serius, 

dan tekun. 

7. Siswa tepat waktu dalam 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

23. R – 23 √ √ - - √ √ √ 

24. R – 24 √ √ √ √ √ √ √ 

25. R – 25 √ √ √ - √ √ √ 

26. R – 26 √ √ √ √ √ √ √ 

27. R – 27 - - √ √ - √ √ 

28. R – 28 - - √ - √ √ √ 

29. R – 29 √ √ √ √ √ √ √ 

30. R – 30 √ √ √ √ √ √ √ 

31. R – 31  - - √ - - √ √ 

32. R – 32  √ √ √ √ √ √ √ 

33. R – 33  √ √ - √ √ √ √ 

34. R – 34  √ √ √ - √ √ √ 

Jumlah 29 27 26 17 30 29 34 

 

 

Guru TIK, 

Sudarto 

NIP. 19580601 198601 1 002 

Magelang,   Maret 2015 

Mahasiswa, 

 

 

Hanifa Larasati 

NIM. 5302411053 

 

 

 

Lampiran 23. Format Catatan Siswa 
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FORMAT CATATAN SISWA 

 

Nama Siswa  : 

Hari, Tanggal  : 

Kelas   :  

 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan jujur, pada 

tempat yang telah disediakan! 

1. Apa pendapat kalian mengenai pembelajaran mengidentifikasi perangkat 

keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-

Scrap? 

2. Bagaimana cara guru mengajar? Bagaimana penjelasan yang diberikan 

oleh guru? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? 

3. Bagaimana media V-Scrap yang digunakan oleh guru? Menarik atau tidak 

menarik? 

4. Kesulitan apa yang dialami ketika mengidentifikasi perangkat keras 

komputer dengan bantuan media V-Scrap? 

5. Berikan pesan, kesan dan saran kalian terhadap penggunaan media V-

Scrap dalam pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer! 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 24. Hasil Catatan Siswa Tahap I 
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Lampiran 25. Hasil Catatan Siswa Tahap II 
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Lampiran 26. Format Catatan Guru 
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FORMAT CATATAN GURU 

Nama Guru  : 

Hari, Tanggal  : 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan 

kontekstual dan media V-Scrap? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran 

mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan pendekatan 

kontekstual dan media V-Scrap? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana tanggapan siswa mengenai media V-Scrap yang digunakan 

dalam proses pembelajaran? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan 

media V-Scrap? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan guru dalam 

pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras komputer menggunakan 

pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 27. Hasil Catatan Guru Tahap I 
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Lampiran 28. Hasil Catatan Guru Tahap II 
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Lampiran 29. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Responden  : 

No. Responden : 

Hari, Tanggal  : 

Kelas   : VIIB SMP N 2 Sawangan Tahun Pelajaran 2014/2015 

Topik : Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan 

pemanfaatan media V-Scrap? 

……………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana dengan penjelasan guru? Jelas atau tidak jelas? Berikan 

alasannya! 

……………………………………………………………………………… 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer? 

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaiman perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual media V-

Scrap? 

……………………………………………………………………………… 

5. Apa saran Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 

……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 30. Hasil Wawancara Tahap I 

HASIL WAWANCARA TAHAP I 

 

Responden  : Aida Ulymathul F 

No. Responden : R-2 

Hari, Tanggal  : Kamis, 19 Maret 2015 

Kelas   : VIIB 

Topik : Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan 

pemanfaatan media V-Scrap?  

Jawaban: menarik, karena belum pernah ada guru yang menggunakan 

media V-Scrap terutama scrapbook dalam pembelajaran. 

2. Bagaimana dengan penjelasan guru? Jelas atau tidak jelas? Berikan 

alasannya!  

Jawaban: jelas, karena guru dalam mengajar tidak terburu-buru. 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer? 

Jawaban: masih kesulitan dalam memahami media penyimpanan. 

4. Bagaiman perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual media V-

Scrap?  

Jawaban: senang, karena guru yang mengajar mengajarkan materi dengan 

teliti dan jelas. 

5. Apa saran Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 

Jawaban: seharusnya media V-Scrap bisa lebih baik dan maju. 
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HASIL WAWANCARA TAHAP I 

 

Responden  : Hani Alfian 

No. Responden : R-16 

Hari, Tanggal  : Kamis, 19 Maret 2014 

Kelas   : VIIB 

Topik : Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan 

pemanfaatan media V-Scrap?  

Jawaban: menarik, karena pembelajarannya menyenangkan. 

2. Bagaimana dengan penjelasan guru? Jelas atau tidak jelas? Berikan 

alasannya!  

Jawaban: jelas, karena guru mengajar dengan baik dan menyenangkan 

serta mengajar dengan sabar. 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer? 

Jawaban: tidak ada kesulitan. 

4. Bagaiman perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual media V-

Scrap?  

Jawaban: menyenangkan dan santai. 

5. Apa saran Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 

Jawaban: lebih melengkapi media scrapbook. 
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HASIL WAWANCARA TAHAP I 

 

Responden  : Rohmadhoni 

No. Responden : R-28 

Hari, Tanggal  : Kamis, 19 Maret 2015 

Kelas   : VIIB 

Topik : Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan 

pemanfaatan media V-Scrap?  

Jawaban: menarik, karena gurunya baik. 

2. Bagaimana dengan penjelasan guru? Jelas atau tidak jelas? Berikan 

alasannya!  

Jawaban: jelas. 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer? 

Jawaban: tidak ada kesulitan. 

4. Bagaiman perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual media V-

Scrap?  

Jawaban: senang. 

5. Apa saran Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 

Jawaban: lebih melengkapi medianya. 
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Lampiran 31. Hasil Wawancara Tahap II 

HASIL WAWANCARA TAHAP II 

Responden  : Elma Fitania 

No. Responden : R-14 

Hari, Tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Kelas   : VIIB 

Topik : Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan 

pemanfaatan media V-Scrap?  

Jawaban: menarik, karena saya baru mengetahui tentang berbagai macam 

perangkat komputer. 

2. Bagaimana dengan penjelasan guru? Jelas atau tidak jelas? Berikan 

alasannya!  

Jawaban: saat guru menjelaskan sangat jelas dan menjelaskannya itu 

secara teliti dan tidak terburu-buru. 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer? 

Jawaban: masih kesulitan dalam membedakan gambar-gambar perangkat 

keras komputer. 

4. Bagaiman perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual media V-

Scrap?  

Jawaban: senang, karena gurunya baik dan lucu.  

5. Apa saran Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 

Jawaban: sebaiknya medianya lebih kreatif dan lebih baik. 
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HASIL WAWANCARA TAHAP II 

 

Responden  : Muhammad Irfan 

No. Responden : R-21 

Hari, Tanggal  : Kamis, 26 Maret 2015 

Kelas   : VIIB 

Topik : Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan 

pemanfaatan media V-Scrap?  

Jawaban: menarik, karena media V-Scrap belum pernah digunakan oleh 

guru lain. 

2. Bagaimana dengan penjelasan guru? Jelas atau tidak jelas? Berikan 

alasannya!  

Jawaban: jelas, karena menjelaskannya secara rinci. 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer? 

Jawaban: tidak ada kesulitan. 

4. Bagaiman perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual media V-

Scrap?  

Jawaban: senang, karena guru menjelaskan dengan sabar. 

5. Apa saran Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 

Jawaban: harus lebih melengkapi media nya. 
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HASIL WAWANCARA TAHAP II 

 

Responden  : Refyna Arta A 

No. Responden : R-23 

Hari, Tanggal  : Kamis, 26 Maret 2014 

Kelas   : VIIB 

Topik : Pembelajaran Mengidentifikasi Perangkat Keras 

Komputer 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur! 

1. Bagaimana pendapat Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan 

pemanfaatan media V-Scrap?  

Jawaban: menarik, karena gambar-gambar pada media scrapbook jelas dan 

bagus. 

2. Bagaimana dengan penjelasan guru? Jelas atau tidak jelas? Berikan 

alasannya!  

Jawaban: jelas, karena guru menjelaskannya tidak terburu-buru dan 

dengan suara yang kencang. 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer? 

Jawaban: tidak ada kesulitan. 

4. Bagaiman perasaan Anda saat mengikuti pembelajaran mengidentifikasi 

perangkat keras komputer menggunakan pendekatan kontekstual media V-

Scrap?  

Jawaban: senang, karena saya dapat mengetahui perangkat-perangkat 

keras komputer. 

5. Apa saran Anda terhadap pembelajaran mengidentifikasi perangkat keras 

komputer menggunakan pendekatan kontekstual dan media V-Scrap? 

Jawaban: pembelajarannya lebih diperdalam lagi. 
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Lampiran 32. Pedoman Dokumentasi Foto 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO TAHAP I DAN TAHAP II 

 

1) Aktivitas guru saat menyajikan materi kepada siswa; 

2) Aktivitas siswa saat mengamati media V-Scrap; 

3) Aktivitas siswa saat mengidentifikasi perangkat keras komputer; 

4) Hasil mengidentifikasi perangkat keras komputer. 
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Lampiran 33. Surat Pernyataan Kolaboraator 

 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

 nama  : Sudarto 

 NIP  : 19580601 198601 1 002 

 unit Kerja : SMP N 2 Sawangan Kabupaten Magelang 

 jabatan  : Wakil Kepala Sekolah 

 mengampu : Teknik Informasi dan Komunikasi 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

 nama  : Hanifa Larasati 

 NIM  : 5302411053 

telah mengadakan penelitian “Peningkatan Keterampilan Mengidentifikasi 

Perangkat Keras Komputer Menggunakan Pendekatan Kontekstual dan Media V-

Scrap Pada Siswa Kelas VIIB SMP N 2 Sawangan Tahun Pelajaran 2014/2015”, 

dan saya benar-benar menjadi kolaborator pada penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

Demikian pernyataan saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Magelang, Maret 2015 

Yang Menyatakan, 

 

Sudarto 
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NIP. 19580601 198601 1 002 

Lampiran 34. Surat Pernyataan Perwakilan Siswa 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

 nama  :  

 kelas  : VIIB SMP N 2 Sawangan Tahun Pelajaran 2014/2015 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

 nama  : Hanifa Larasati 

 NIM  : 5302411053 

telah mengadakan penelitian “Peningkatan Keterampilan Mengidentifikasi 

Perangkat Keras Komputer Menggunakan Pendekatan Kontekstual dan Media V-

Scrap Pada Siswa Kelas VIIB SMP N 2 Sawangan Tahun Pelajaran 2014/2015”, 

dan saya benar-benar menjadi peserta didik pada penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

 

Magelang,  Maret 2015 

Perwakilan Kelas VIIB, 

 

 

........................................................... 
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Lampiran 35. Perhitungan Uji Hipotesis  

 Perhitu

ngan 

Normalitas 

Data Posttest I 

dan Uji 

Hipotesis I 

 

 

x f(x) f Cumulative S(x) z Score Fo(x) Fs(x) 

57 1 1 0.029411765 -2.411656033 0.00794 0.021472 

59 1 2 0.058823529 -2.083670813 0.018595 0.040228 

63 1 3 0.088235294 -1.427700372 0.076689 0.011546 

65 1 4 0.117647059 -1.099715151 0.135728 0.018081 

65 1 5 0.147058824 -1.099715151 0.135728 0.011331 

66 1 6 0.176470588 -0.935722541 0.174708 0.001763 

66 1 7 0.205882353 -0.935722541 0.174708 0.031174 

69 1 8 0.235294118 -0.44374471 0.328614 0.093319 

69 1 9 0.264705882 -0.44374471 0.328614 0.063908 

70 1 10 0.294117647 -0.2797521 0.389834 0.095716 

70 1 11 0.323529412 -0.2797521 0.389834 0.066304 

71 1 12 0.352941176 -0.11575949 0.453922 0.10098 

71 1 13 0.382352941 -0.11575949 0.453922 0.071569 

71 1 14 0.411764706 -0.11575949 0.453922 0.042157 

71 1 15 0.441176471 -0.11575949 0.453922 0.012745 

71 1 16 0.470588235 -0.11575949 0.453922 0.016667 

72 1 17 0.5 0.048233121 0.519235 0.019235 

72 1 18 0.529411765 0.048233121 0.519235 0.010177 

72 1 19 0.558823529 0.048233121 0.519235 0.039589 

72 1 20 0.588235294 0.048233121 0.519235 0.069001 

73 1 21 0.617647059 0.212225731 0.584035 0.033613 

73 1 22 0.647058824 0.212225731 0.584035 0.063024 

74 1 23 0.676470588 0.376218341 0.646623 0.029848 

74 1 24 0.705882353 0.376218341 0.646623 0.05926 

75 1 25 0.735294118 0.540210951 0.705474 0.02982 

76 1 26 0.764705882 0.704203562 0.759347 0.005359 

76 1 27 0.794117647 0.704203562 0.759347 0.034771 

76 1 28 0.823529412 0.704203562 0.759347 0.064182 

76 1 29 0.852941176 0.704203562 0.759347 0.093594 

76 1 30 0.882352941 0.704203562 0.759347 0.123006 

78 1 31 0.911764706 1.032188782 0.849008 0.062757 

79 1 32 0.941176471 1.196181393 0.884187 0.056989 

81 1 33 0.970588235 1.524166613 0.936266 0.034322 

89 1 34 1 2.836107495 0.997717 0.002283 

∑ 2438 

n 34 

Rata - 
rata 

71.71 

Nilai 
Tertinggi 

89 

Nilai 
Terendah 

57 

Standar 
Deviasi 

(S) 
6.10 

Varians 
(S2) 

37.18 

Kesimpulan 

D hitung 0.12 

D tabel 0.23 

TERDISDRIBUSI NORMAL 

∑ 2438 

n 34 

    71.71 

∑2 5943844 

t hitung 3.07 ≈ 3 

dk 33 

t tabel 47.40 
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 Perhitungan Normalitas Data Posttest II dan Uji Hipotesis II 

x f(x) 
f 

Cumulative S(x) z Score Fo(x) Fs(x) 

68 1 1 0.029412 -1.89619 0.028968 0.000444 

70 1 2 0.058824 -1.52136 0.064085 0.005261 

71 1 3 0.088235 -1.33395 0.091111 0.002875 

72 1 4 0.117647 -1.14653 0.125788 0.00814 

73 1 5 0.147059 -0.95912 0.16875 0.021691 

73 1 6 0.176471 -0.95912 0.16875 0.007721 

74 1 7 0.205882 -0.7717 0.220145 0.014262 

74 1 8 0.235294 -0.7717 0.220145 0.015149 

74 1 9 0.264706 -0.7717 0.220145 0.044561 

74 1 10 0.294118 -0.7717 0.220145 0.073973 

75 1 11 0.323529 -0.58429 0.279512 0.044017 

75 1 12 0.352941 -0.58429 0.279512 0.073429 

75 1 13 0.382353 -0.58429 0.279512 0.10284 

75 1 14 0.411765 -0.58429 0.279512 0.132252 

77 1 15 0.441176 -0.20946 0.417044 0.024133 

77 1 16 0.470588 -0.20946 0.417044 0.053545 

77 1 17 0.5 -0.20946 0.417044 0.082956 

78 1 18 0.529412 -0.02205 0.491205 0.038207 

78 1 19 0.558824 -0.02205 0.491205 0.067619 

79 1 20 0.588235 0.165365 0.565672 0.022564 

79 1 21 0.617647 0.165365 0.565672 0.051975 

80 1 22 0.647059 0.352779 0.637873 0.009186 

80 1 23 0.676471 0.352779 0.637873 0.038598 

82 1 24 0.705882 0.727607 0.766573 0.060691 

82 1 25 0.735294 0.727607 0.766573 0.031279 

83 1 26 0.764706 0.915021 0.81991 0.055204 

83 1 27 0.794118 0.915021 0.81991 0.025792 

83 1 28 0.823529 0.915021 0.81991 0.00362 

84 1 29 0.852941 1.102435 0.864864 0.011922 

84 1 30 0.882353 1.102435 0.864864 0.017489 

84 1 31 0.911765 1.102435 0.864864 0.046901 

84 1 32 0.941176 1.102435 0.864864 0.076313 

87 1 33 0.970588 1.664676 0.952011 0.018577 

92 1 34 1 2.601746 0.995362 0.004638 

 




