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ABSTRAK 
 

Aulia, Yahyati. 2015. Perencanaan Pembuatan Media Pembelajaran 

menggunakan Metode Computer Based Instruction  pada Pelajaran TIK (Kelas 

VIII SMP N 39 Semarang). Skripsi. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing : Drs. Slamet Seno Adi, M. Pd., M. T. 

 

Kata kunci : Computer Based Instruction (CBI), metode pembelajaran, validasi 

materi, validasi perangkat lunak 

 

Berdasarkan hasil observasi, pelajaran TIK merupakan pelajaran yang 

cukup sulit bagi siswa di SMP N 39 Semarang, dikarenakan kurangnya waktu 

berinteraksi dengan komputer serta materi TIK yang banyak membutuhkan hafalan. 

Metode Computer Based Instruction (CBI) merupakan metode yang memanfaatkan 

komputer sebagai media pembelajaran dan alternatif kemandirian dalam belajar. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang metode CBI menyatakan 

pembelajaran dengan metode ini lebih baik dibandingkan menerapkan pembelajaran 

langsung. Dari paparan tersebut maka perlu adanya perancangan media pembelajaran 

dengan metode CBI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara 

perancangan dan pembuatan media pembelajaran, dan mengetahui apakah media 

pembelajaran cukup efektif apabila diterapkan pada metode pembelajaran CBI.  

Penelitian ini dimulai dengan observasi, desain produk,pembuatan produk, 

validasi produk, dan penarikan kesimpulan. Validasi materi pada media dilakukan 

oleh guru TIK sedangkan siswa melakukan validasi terhadap materi dan perangkat 

lunak selaku pengguna media. 

Hasil validasi menunjukkan kesesuaian materi dengan silabus mencapai 

93%, relevansi menurut guru 82,5% sedangkan menurut siswa 81,41%. Isi materi 

pembelajaran menurut guru sudah mencapai 90% sedangkan menurut siswa 86,41%. 

Validasi perangkat lunak dalam aspek kemudahan pengoperasian mendapat 

persentase 87,50%, menu navigasi 83,75%, dan desain tampilan 95,45%. 

Perangkatyang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran yaitu Microsoft 7, 

Adobe Flash Player, Ispring Suite 7, dan Microsoft Power Point 2010. Sedangkan 

perangkat keras yang digunakan meliputi Processor Intel ® Core 
TM

 i5, memory 

4096 RAM dan available harddisk 500 MB. Kesimpulan yang didapat secara 

keseluruhan media pembelajaran layak dan efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat, termasuk 

teknologi informasi. Adanya perkembangan informasi yang cukup pesat ini 

juga berpengaruh besar pada bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi 

yang cukup maju ini maka harus ada upaya yang perlu dilakukan agar dunia 

pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan yang ada di sekelilingnya. 

Komputer diciptakan untuk membuat semua hal menjadi mudah termasuk jika 

dikaitkan pada bidang pendidikan. Proses pendidikan terutama proses 

pendidikan dewasa ini sudah bergeser kepada dominasi peran dari hasil adopsi 

dari inovasi kajian komunikasi digital atau komunikasi bermedia dengan 

pemanfaatan teknologi pendidikan (Abdulhak dan Darmawan 2013: 15). Proses 

pendidikan tidak lagi hanya sekedar tatap muka dan komunikasi langsung 

namun sudah mulai memanfaatkan teknologi digital. 

Salah satu hambatan yang sering dialami oleh pendidik dalam kegiatan 

pembelajaran adalah menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi lingkungan kegiatan belajar mengajar (Widiastuti 2014: 1). Hal ini bisa                                     
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terjadi seiring dengan perubahan pada lingkungan di masyarakat yang mulai 

beragam dan berfikiran modern. Tuntutan masyarakat yang semakin besar 

terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat 

pendidikan tidak mungkin lagi dikelola hanya dengan pola tradisional (Danim 

2013: 1). Pola pendidikan harus dikelola dengan pola yang kompleks serta 

terpadu dan pendidikan yang berbasis teknologi menjadi salah satu alternatif 

pola pendidikan yang perlu untuk diujicobakan.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMP N 39 Semarang 

pada tanggal 11-12 Februari 2015 tentang metode yang digunakan pada mata 

pelajaran TIK, menurut guru pengampu yaitu Bapak Waluyo merupakan salah 

satu pelajaran yang cukup sulit bagi siswa. Hal ini ditinjau dari banyaknya 

siswa yang remidi saat adanya evaluasi pelajaran TIK. Komputer merupakan 

perangkat yang tidak bisa dibilang murah, sehingga tidak semua siswa 

memiliki komputer. Perbedaan keadaan pada setiap keluarga siswa juga 

menjadi salah satu hambatan yang cukup berpengaruh karena tidak setiap 

keluarga siswa memiliki komputer. Pelajaran komputer perlu diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari karena salah satu pelajaran yang memiliki banyak 

hafalan sehingga akan mudah terlupa bila tidak dipraktikkan. Sedikitnya 

jumlah jam pelajaran pada mata pelajaran ini juga menjadi salah satu kendala 

siswa dalam memahami pelajaran TIK yang membutuhkan pembelajaran 

praktik untuk bisa lebih mudah dimengerti. Dari hasil pengamatan yang 
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dilakukan peneliti, penggunaan metode pembelajaran masih teacher center. 

Guru masih menjadi pusat dalam proses pembelajaran. Siswa dalam proses 

pembelajaran dalam melakukan proses pembelajaran masih bergantung pada 

guru. Pelajaran TIK membutuhkan kemandirian siswa dalam proses 

pembelajarannya, tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja.  

Menurut Hidayat (2014: 1) percobaan penggunaan komputer untuk 

proses belajar dimulai di Amerika Serikat pada akhir tahun 1950-an dan awal 

tahun 1960-an. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harvard 

University bekerja sama dengan IBM  pada tahun 1965 yang mengemukakan 

bahwa komputer sudah menjadi alat bantu pengajaran. Metode pembelajaran 

Computer Based Instruction merupakan salah satu metode yang memanfaatkan 

komputer sebagai salah satu media utama sebagai alat bantu pembelajaran.  

Pada penelitian yang dilakukan Taufik Hidayat dalam program 

pembelajaran interaktif dengan topik bahasan Microsoft Word, metode 

Computer Based Instruction, diperoleh kesimpulan bahwa perancangan sistem 

menggunakan metode ini dapat dijadikan media alternatif untuk kemandirian 

dalam belajar serta meningkatkan penyerapan ilmu yang lebih baik. Sedangkan 

penelitian lain yang dilakukan oleh Dimas Ancylostomi Sholechudin dan I.G.P 

Asto Buditjahjanto pada tahun 2014 tentang pengaruh model pembelajaran CBI 

pada standar kompetensi dasar-dasar elektronika terhadap hasil belajar siswa 

kelas X menyatakan bahwa dengan menerapkan pembelajaran CBI lebih baik 
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daripada hasil belajar siswa menerapkan pembelajaran langsung pada standar 

kompetensi menerapkan dasar-dasar elektronika.   

Dari paparan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Perencanaan Pembuatan Media Pembelajaran menggunakan 

Metode Computer Based Instruction pada Pelajaran TIK (Kelas VIII SMP N 

39 Semarang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat media pembelajaran 

menggunakan metode Computer Based Instrucion? 

2. Apakah rancangan media pembelajaran cukup efektif diterapkan pada 

pembelajaran menggunakan metode Computer Based Instruction mata 

pelajaran TIK kelas VIII?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk merancang dan membuat media pada pembelajaran menggunakan 

metode Computer Based Instruction. 
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2. Untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran yang dibuat dengan 

menggunakan metode Computer Based Instruction pada mata pelajaran 

TIK kelas VIII.  

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan media pembelajaran dengan metode Computer Based 

Instruction hanya terbatas pada kompetensi dasar mata pelajaran TIK 

kelas VIII semester genap dengan mengacu pada Kurikulum Tingkat 

Standar Pendidikan (KTSP). 

2. Pengamatan dilakukan pada media pembelajaran berdasarkan metode 

Computer Based Instruction dengan dilakukan kajian para ahli serta 

evaluasi secara random pada siswa. 

3. Penelitian terbatas dalam tahap respon terhadap media belum mengacu 

pada pengambilan nilai siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Rujukan untuk menerapkan model pembelajaran sehingga memberi 

inovasi baru yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam kegiatan 
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belajar mengajar yang dilakukan serta sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan. 

2. Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman yang baru melalui model pembelajaran 

Computer Based Instruction serta mebantu meningkatkan kemampuan 

pada mata pelajaran TIK. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan bagi sekolah sehingga dapat meningkatkan 

prestasi hasil belajar dan kualitas sekolah. 

4. Bagi Peneliti 

Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat bagi calon guru TIK agar siap melaksanakana 

tugas di lapangan. 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta memahami 

kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam judul, maka perlu dibuat 

penjelasan terhadap sitilah-istilah tersebut, yaitu: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan 

keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, 
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susunan, dst) dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, ekstensifikasi, 

revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dsb) (Sa‟ud & Makmun 2011: 3). 

2. Media Pembelajaran 

Pembelajaran erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Menurut Corey 

(1986) sebagaimana dikutip dalam Abdul Majid (2013: 4) pembelajaran 

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. 

Pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan. Media sendiri 

merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap. Sehingga media 

pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan oleh pengajar atau pendidik dalam melakukan pengelolaan 

tingkah laku dalam dunia pendidikan. 

3. Computer Based Instruction (CBI) 

Menurut Rusman sebagaimana dikutip Sholechudin dan Buditjahjanto 

(2014: 207) model  Computer  Based  Instruction  (CBI) merupakan salah 

satu dari model pembelajaran kooperatif yang dalam penerapannya 

memanfaatkan komputer sebagai sistem pembelajaran individual 

(individual learning). Karena dia berfungsi sebagai sistem pembelajaran 

individual, maka perangkat lunak CBI bisa memfasilitasi belajar kepada 

individu yang memanfaatkannya  serta  berfungsi  sebagai  alat membantu 

guru dalam proses pembelajaran, seperti multimedia, alat bantu presentasi 
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maupun demonstrasi atau  sebagai  alat  bantu  dalam  pelaksanaan 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dari judul penelitian yang 

diambil maksudnya adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang akan 

dilakukan pada pembuatan alat bantu pembelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan komputer 

sebagai sistem pembelajaran individual dengan metode Computer Based 

Instruction dalam mata pelajaran TIK kelas VIII. 

G. Sistematika Penulisan 

Laporan penulisan skripsi ini menggunakan sistematika yang terdiri dari 3 

bagian, yaitu bagian awal (pendahuluan), bagian isi (inti) dan akhir (penutup). 

1. Bagian Awal (Pendahuluan) 

Skripsi terdiri dari halaman judul, abstraksi, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

lampiran. 

2. Bagian Isi (Inti) 

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika penulisan laporan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka meliputi tinjauan tentang belajar dan 

pembelajaran, metode pembelajaran Computer Based Instruction, 

penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan desain produk. 

BAB III Metode Penelitian meliputi: waktu dan tempat penelitian, 

populasi dan sampel, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, teknik analisis data, dan validasi sistem. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil media yang dibuat, 

hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V Penutup berisi simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir (Penutup) 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka untuk memberi informasi 

tentang buku sumber dan lampiran. Lampiran berupa silabus, analisis 

instrumen, angket, RPP, surat penetapan dosen pembimbing skripsi, surat 

izin penelitian, dan dokumentasi.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Proses Belajar Mengajar dan Media Pembelajaran 

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi 

yang ada di sekitar individu (Rusman 2014: 1). Belajar dapat diartikan sebagai 

proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman (Abdulhak dan 

Darmawan 2013: 57). Menurut Bigge (1982: 3) di dalam Abdulhak dan 

Darmawan (2013: 62)  pengertian dari belajar adalah  “A learning theory is a 

systematic integrated outlook in regard to the nature of the process whereby 

people relate to their environment in such a way as enhance their ability to use 

both themselves and their environments more effectively”, yang artinya bahwa 

suatu teori belajar adalah suatu pandangan yang terpadu lagi sistematik dalam 

hubungannya dengan hakikat dari proses dimana orang-orang berhubungan 

dengan lingkungan mereka dalam suatu cara untuk meningkatkan kemampuan 

mereka menggunakan diri mereka sendiri dan lingkunganya secara lebih 

efektif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang didasari dari proses interaksi yang dilakukan oleh 

individu terhadap lingkungannya sehingga bisa meningkatkan kemampuan 

menggunakan diri dan lingkungan secara efektif.  
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Proses belajar erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Pembelajaran 

menurut Majid (2013: 4) bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan 

seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai 

strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan. Berdasarkan UU SPN No. 20 tahun 2003 menyatakan 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Rusman (2014: 1) 

pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: 

tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut harus 

diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model pembelajaran 

apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran 

merupakan upaya membelajarkan seseorang atau kelompok dengan perantara 

pendidik yang mengandung tujuan,materi, metode, dan evaluasi. 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Dalam bahasa arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach 

dan Ely (1971) di dalam Arsyad (2014: 3) mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dari pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa 
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guru, buku teks, dan lingkungan sekolah juga termasuk media. Menurut AECT 

(Association of Educational Communication and Technology, 1977) memberi 

batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan informasi. Istilah “media” bahkan sering dikaitkan 

atau dipergantikan dengan kata “teknologi” yang berasal dari kata latin tekne 

(bahasa Inggris art) dan logos (Bahasa Indonesia “ilmu”) (Arsyad 2014: 4).  

Proses belajar mengajar dengan media pembelajaran merupakan dua hal 

yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Menurut 

Hamalik (1986) dalam Arsyad (2014: 19) bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Dengan media maka suatu pesan dan informasi dalam pembelajaran bisa 

teralurkan dengan baik kepada peserta didik disamping itu juga bisa 

meningkatkan motivasi dan pengaruh psikologis yang baik bagi peserta didik.  

Levie & Lentz (1982) dalam Arsyad (2014: 20) mengemukakan empat 

fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu : 

a. Fungsi Atensi, merupakan inti dari fungsi media visual yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks 

materi pelajaran.  
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b. Fungsi Afektif, yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar (atau membaca) teks bergambar. Gambar atau lambang 

visual bisa menggugah emosi dan sikap siswa. 

c. Fungsi Kognitif, yaitu media visual baik berupa gambar maupun lambang 

dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar, hal ini berdasarkan 

dari temuan-temuan penelitian terkait yang dilakukan. 

d. Fungsi Kompensatori, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memaham 

teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dan teks dan mengingatnya kembali.  

Azhar Arsyad (2014: 29-30) menyatakan ada beberapa manfaat media 

pembelajaran yang telah disimpulkan berdasarkan keterangan dari para ahli 

yaitu : 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 
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3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang, dan waktu; 

a. Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di 

ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, 

atau model; 

b. Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indra dapat 

disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, gambar; 

c. Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau yang terjadi sekali dalam 

puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, dan 

slide secara verbal.  

d. Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat 

ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi 

komputer. 

e. Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat 

disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video; 

f. Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses 

yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong 

menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman 

seperti time-lapse untuk video, film, slide, atau simulasi komputer. 

Media pembelajaran selain bisa menyampaikan informasi kepada siswa 

secara efektif dan menarik, juga bisa menyampaikan pembelajaran yang tidak 

bisa disampaikan secara langsung oleh pendidik di dalam kelas, baik karena 
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faktor ruang maupun waktu. Oleh karena itu media pembelajaran merupakan 

hal yang perlu ada dalam memperlancar proses pembelajaran. 

2. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode menurut J.R. David (1976) dalam Majid (2013: 21) adalah “a 

way in achieving something” (cara untuk mencapai sesuatu). Metode 

merupakan salah satu unsur strategi yang digunakan agar suatu strategi bisa 

tercapai. Strategi menurut Kemp (1995) dalam Rusman (2014: 132)  adalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Upaya 

mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah tersusun agar bisa 

dicapai secara optimal maka memerlukan metode. Metode digunakan agar 

tujuan yang diharapkan bisa tercapai sehingga metode yang berbeda-beda dapat 

digunakan secara bersamaan. Strategi berbeda dengan metode. Strategi 

menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan 

metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi (Rusman 

2014: 132). Metode erat kaitannya dengan media. Metode adalah langkah 

pembelajaran yang dipilih yang membantu pelajar mencapai tujuan atau 

internalisasi pesan, sedangkan media adalah pembawa pesan atau informasi 

antara sumber dan penerima (Abdulhak dan Darmawan 2013: 213). Hubungan 

antara pesan, media, dan metode digambarkan seperti terlihat pada gambar 2.1. 
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Menurut Majid (2013: 21) terdapat beberapa metode pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, 

diantaranya: 1) ceramah; 2) demonstrasi; 3) diskusi; 4) simulasi; 5) 

laboratorium; 6) pengalaman lapangan; 7) brainstorming; 8) debat; 9) 

symposium; dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya guru tidak harus terpaku 

dengan satu metode, namun bisa menggunakan berbagai macam metode yang 

bervariasi agar jalannya proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Namun 

tidak semua metode didukung dengan situasi pembelajaran yang tepat, 

sehingga diperlukan kompetensi guru dalam pemilihan metode yang tepat.  

Penggunaan metode pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa factor. 

Winarno Surakhmad (dalam Djamarah 2006: 78), mengemukakan lima macam 

faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran sebagai berikut: 

a. Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya. 

b. Anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya. 

 

 

 

 

Metode 

Leaner Instruktur 
Medium 

Gambar 2.1 Hubungan antara pesan, media, dan metode 

(dalam Abdulhak dan Darmawan 2014: 213) 
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c. Situasi yang berbagai-bagai keadaannya. 

d. Fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya. 

e. Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda.  

3. Pembelajaran Berbasis Komputer 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua teknologi 

yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, 

penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi, berdasarkan Kementrian 

Negara Riset dan Teknologi (2006). Semua perangkat keras, perangkat lunak, 

kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi tercakup 

dalam definisi TIK atau ICT (Information and Communication Technology).  

Perkembangan teknologi informasi terjadi sedemikian cepatnya seiring dengan 

globalisasi yang terjadi sehingga segala interaksi terjadi begitu mudah. 

Perkembangan teknologi tentu tidak hanya berpengaruh di bidang teknologi 

informasi namun juga berpengaruh pada setiap bidang kehidupan. Bidang 

pendidikan merupakan bidang yang sudah barang tentu terkena dampak dari 

perkembangan teknologi ini.  

Indonesia sebagai negara hukum sudah mengatur penggunaan teknologi 

sehingga tidak menjadi negara yang tertinggal dengan menetapkan kebijakan 

pemerintah dalam pemanfaatan teknologi ini. Kebijakan pemerintah atas 

penggunaan TIK ini didasarkan pada Keppres No. 50/2000 tentang Pengadaan 
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Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Telematika adalah kepanjangan dari 

Teknologi Telekomunikasi, Media, dan Informatika yang mengacu pada 

pemanfaatan TIK atau ICT dalam berbagai sector dan aspek kehidupan 

(Rusman 2014: 285).  

Pemanfaatan teknologi sudah ada sejak zaman dahulu tepatnya dimulai 

dengan adanya penciptaan mesin mengajar atau teaching machine yang dibuat 

oleh Sydney L. Pressey pada tahun 1960. Mesin yang diciptakan oleh Pressey 

digunakan untuk melakukan tes terhadap kemampuan yang dicapai dari hasil 

belajar. Kemudian pada tahun 1964, seorang ahli psikologi dari aliran behavior 

yang bernama B.F. Skiner menciptakan pembelajaran terprogram atau 

programed instruction. Sistem pembelajaran ini diciptakan untuk 

memungkinkan interaksi siswa dengan siswa lain dan interaksi siswa dengan 

guru,yang dilakukan melalui program tulisan, radio, film, mesin mengajar, dan 

sebagainya. Pembelajaran berdasarkan komputer berkembang semakin pesat 

pada tahun 60 dan 70-an. Model yang digunakan dipengaruhi oleh teori belajar 

kognitif model pemrosesan informasi (information processing model) yang 

menampilkan konseptualisasi dari sistem memori pada manusia yang mirip 

dengan sistem memori pada komputer. Hal ini digambarkan seperti terlihat 

pada gambar 2.2. 
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Perkembangan teknologi ini semakin pesat seiring banyaknya metode 

pembelajaran yang mengaplikasikan teori ini, diantaranya yaitu pembelajaran 

berbasis komputer yang mulai berkembang sejak tahun komputer puluhan 

(Rusman 2014: 290). 

Menurut Abdulhak dan Darmawan (2013: 234) pengajaran dengan 

bantuan komputer dipromosikan untuk mengatasi masalah-masalah sebagai 

berikut: 

a. Terbatasnya waktu yang tersedia bagi siswa untuk berkonsultasi dengan 

guru mengenai materi pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

b. Jumlah siswa yang banyak menyebabkan kurang tersedianya komentar atau 

jawaban yang cukup jelas dari guru atas pertanyaan yang diajukan siswa 

secara individual. 

c. Tidak tersedianya bantuan langsung dari guru kepada siswa yang sedang 

menghadapi masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran. 

d. Jumlah siswa yang banyak memiliki kecenderungan terjadinya Plagiasi 

(penjiplakan) yang dilakukan beberapa siswa ketika mereka dihadapkan 

Sensory 

Register 

Short-Term 

Store 

Short-Term 
(Working memory) 

 

Long-Term 

Memory 

 

Gambar 2.2 Model Pemrosesan Informasi (Dalam Rusman 2014: 289) 
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pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk bisa menyelesaikannya 

secara individual. 

e. Minimnya kegiatan praktik secara langsung yang dapat mengasah 

keterampilan siswa. 

f. Menjembatani keterbatasan guru sebagai tenaga pengajar yang mengalami 

hambatan untuk datang dan mengajar sebagaimana mestinya atau jam 

untuk mengajar sangat padat sehingga kegiatan belajar tidak bisa dilakukan 

secara konvensional. 

4. Macam-macam Teknik Pembelajaran Berbasis Komputer 

Penggunaan ICT di dalam dunia pendidikan dikenal dengan e-learning. 

E-learning di Indonesia telah dikembangkan dibawah naungan Program 

Telematika Pendidikan atau program e-education. E-education berhubungan 

dengan pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi, seperti 

komputer, internet, telepon, komputer/video, radio, dan alat bantu audiovisual 

lainnya yang digunakan dalam dunia pendidikan (Rusman 2014: 286). 

Menurut Rusman dalam bukunya yang berjudul “Model-model 

Pembelajaran” bahwa pemanfaatan e-learning difokuskan pada pemanfaatan 

komputer. Diantara pemanfaatannya adalah untuk kepentingan pembelajaran, 

yaitu untuk membantu para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Pembelajaran berbasis komputer (CBI) mempunyai fungsi yang lebih luas. CBI 

bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran namun bisa juga 



21 

 

 

 

dimanfaatkan dalam pembelajaran individual. Karena bisa dimanfaatkan dalam 

pembelajaran individual, maka dalam pengembangannya harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip-prinsip perencanaan 

pendidikan, dan prinsip-prinsip pembelajaran individual. Pada CBI siswa 

berinteraksi langsung dengan media interaktif berbasis komputer, sedangkan 

guru bertindak sebagai desainer dan programmer pembelajaran.  

Azhar Arsyad (2014: 149-157) dan Rusman (2014: 290-320) 

menyatakan bahwa model-model pembelajaran berbasis komputer dibagi 

menjadi empat model, yaitu sebagai berikut: 

a. Model Drills and Practice 

Model Drills adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan 

menanamkan kepada siswa suatu kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan 

(practice). Dengan melakukan latihan terus menerus disertai dengan adanya 

penambahan kecepatan, ketepatan, kesempurnaan dalam mengerjakan, 

maka akan mengasah siswa untuk menjadi terbiasa sehingga siswa bisa 

lebih kuat dalam memberikan tanggapan pada pelajaran.  

b. Model Tutorial 

Model tutorial pada dasarnya sama dengan model bimbingan, yang 

bertujuan memberikan bantuan pada siswa agar dapat mencapai hasil 

belajar secara optimal. Tutorial didefinisikan sebagai bentuk pembelajaran 

khusus dengan pembimbing yang terkualifikasi, penggunaan mikro 
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komputer untuk tutorial pembelajaran dengan memberikan arahan, bantuan, 

petunjuk, dan motivasi agar siswa belajar secara efisien dan efektif. 

Biasanya program ini berisi materi pembelajaran dan soal latihan. 

c. Model Simulasi 

Model simulasi pada dasarnya merupakan strategi pembelajaran yang 

bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui 

penciptaan tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya 

dan berlangsung dengan suasana tanpa resiko. Model simulasi adalah 

model CBI yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang 

menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, 

gambar, audio, gerak dan paduan warna yang serasi dan harmonis.  

d. Model Instructional Games 

Model Instructional Games adalah model pembelajaran yang bertujuan 

untuk memberikan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar 

untuk menambah kemampuan siswa melalui bentu permainan yang 

mendidik. Instructional games tidak menirukan realita namun memiliki 

karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan bagi siswa.  

5. Metode Computer Based Instruction (CBI) 

Pembelajaran CBI merupakan istilah umum untuk segala kegiatan 

belajar yang menggunakan komputer, baik sebagian maupun keseluruhan. 
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Dewasa ini CBI berkembang menjadi berbagai macam model, mulai dari CAI 

(Computer Assist Interaction) kemudian mengalami perbaikan menjadi ICAI 

(Intelligent Computer Assisted Instruction) dengan dasar orientasi aktivitas 

yang berbeda muncul pula CAL (Computer Aided Learning), CBL (Computer 

bassed learning), CAPA (Computer Assisted Personalized Assigment), ITS 

(Intelligent Tutoring System) (Rusman 2014: 300). CBI adalah sebuah 

pembelajaran terprogram yang menggunakan komputer sebagai sarana utama 

atau alat bantu yang mengkomunikasikan materi kepada siswa dalam bentuk 

media pembelajaran yang dikemas dalam program komputer yang bertujuan 

agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien (Siregar 2014: 

1). 

Menurut Brophy (1999) dalam Serin (2011: 183) menyatakan CBI 

adalah penggunaan komputer di dalam aktivitas belajar mengajar. CBI 

memungkinkan siswa untuk melakukan proses belajar dengan melakukan 

evaluasi dan refleksi secara mandiri. CBI bisa memotivasi siswa untuk belajar 

lebih baik dengan menyediakan media yang interaktif dan konsep yang kuat 

yang terbentuk dari game yang menarik. 

a. Konsep Pembelajaran Interaktif dalam CBI 

Pembelajaran interaktif menurut Darmawan (2014: 36) tidak hanya 

sekedar memindahkan teks dalam buku atau modul menjadi pembelajaran 

interaktif, tetapi materi diseleksi yang betul-betul representatif untuk dibuat 
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pembelajaran interaktif. Materi yang ditampilkan tidak hanya sekedar teori 

yang tertulis, namun berisi proses yang sesungguhnya, sehingga mempermudah 

pemahaman bagi siswa tanpa harus menghadapi objek secara nyata.  

b. Konsep Multimedia dalam CBI 

Multimedia menurut sudut pandang ahli media, bahwa multimedia 

dipandang sebagai pemanfaatan “banyak” media yang digunakan dalam proses 

interaksi penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan, salah 

satunya dalam konteks pembelajaran antara guru dan peserta didik (Darmawan 

2013: 32). Darmawan (2013: 32) menyatakan paparan para ahli mengenai 

pengertian multimedia yaitu: 

Menurut Rosch (1996) multimedia dipandang sebagai suatu 

kombinasi antara komputer dan video, sedangkan menurut Mc. 

Cormik (1996) mulitimedia merupakan sebuah kombinasi dari 

tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Robin dan Linda 

(2001) menyebutkan multimedia sebagai alat yang dapat 

menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang 

mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. 

Dalam konteks pembelajaran, menurut Hofsteder (2001) 

menyebutkan bahwa multimedia dapat dipandang sebagai suatu 

pemanfaatan komputer yang membuat dan menggabungkan 

teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) 

dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan 

pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan 

berkomunikasi.  
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Dari paparan para ahli tentang pengertian dari multimedia, maka 

pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif menurut Darmawan 

(2014: 33) harus bercirikan karakteristik sebagai berikut: 

a. Content Representation 

b. Full color and high resolution 

c. Melalui media elektronik 

d. Tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi 

e. Respon pembelajaran dan penguatan 

f. Mengembangkan prinsip self evaluation 

g. Dapat digunakan secara klasikal atau individual.    

CBI sebagai salah satu metode dalam pembelajaran tidak lepas dari 

peran multimedia yang sebagai salah satu penerapan prinsip multimedia dalam 

pembelajaran berbasis komputer. Dalam aplikasinya multimedia harus sesuai 

dengan prosedur pengembangan yang telah ditentukan sebagai pembelajaran 

interaktif yang digambarkan dalam gambar 2.3.  
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Diseminasi

1. Analisis Kurikulum

Penentuan Topik untuk Judul, 

Tinjauan, Materi Sasaran, Tujuan

2. Membuat Flowchart

Memahami alur pembelajaran 

sesuai model interaktif yang dipilih

3. Membuat Storyboard

Organisasi materi dalam bentuk 

frame (tahapan penyajian)

4. Mengumpulkan Bahan

Teks, grafis, animasi, video, audio

5. Pemrograman (produksi)

Mengorganisasi seluruh bahan 

(grafis, animasi, video, audio)

6. Finishing

Uji coba mteri dan revisi

Pemilihan Software 

Pembangunan

Diseminasi

  

 

 

Dalam proses pengembangan program multimedia interaktif, yang 

pertama dilakukan adalah analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan 

untuk menentukan topik untuk judul, tinjauan, materi sasaran, dan tujuan. 

Setelah dilakukan analisis kurikulum maka membuat flowchart sesuai dengan 

alur pembelajaran model interaktif yang dipilih. Selanjutnya yaitu pembuatan 

storyboard. Storyboard melakukan organisasi materi dalam bentuk frame. 

Kemudian langkah selanjutnya mengumpulkan bahan, mulai dari teks, grafis, 

Gambar 2.3 Prosedur Pengembangan Program Multimedia 

Interaktif untuk Pembelajaran (Dalam Darmawan 2014: 34) 
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animasi, video, dan gambar. Setelah dilakukan proses dari nomor 1 sampai 4 

maka kemudian dilakukan pemilihan software untuk proses pembangunan 

media. Selanjutnya dilakukan proses produksi dengan mengorganisasi seluruh 

bahan. Langkah terakhir selanjutnya finishing maka dilakukan uji coba dan 

revisi. 

c. Prosedur Pengembangan CBI 

Metode pembelajaran CBI dalam penerapannya harus selalu 

dikembangkan. Adanya berbagai macam pengembangan metode CBI menjadi 

CAI, ICAI, dan sebagainya merupakan salah satu inovasi yang dilakukan para 

praktisi pendidikan. Dalam penerapan yang dilakukan guru, guru harus 

memiliki inovasi dan pengembangan di bidang pendidikan dan pembelajaran 

baik itu dari segi desain, produksi, implementasi, dan evaluasi. Kajian dalam 

pengembangan metode pembelajaran berbasis komputer dimulai dengan 

konsep multimedia interaktif karena dalam penerapannya konsep metode CBI 

tidak lepas dari peran multimedia dalam menunjang materi yang diberikan. 

Pengembangan CBI secara umum berdasarkan Darmawan (2014: 37) memiliki 

prosedur yang sama dengan prosedur Mutimedia Interaktif yang digambarkan 

dalam gambar 2.4. 
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 Identifikasi program.

· Pokok Bahasan/Subpokok 

bahasan, sasaran, tujuan.

 Pembuatan Flowchart

 Pengumpulan Bahan

 Hunting foto, scanning, pengetikan  

dokumen, shooting

 Pembuatan Animasi

 Pemrograman

 Need Asessment

Pra-Produksi

Produksi

Produksi

 

 

Menurut Arsyad (2014: 93) proses instruksional dari penggunaan 

komputer sebagai media pembelajaran secara umum sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan, dan menjadwalkan 

pengajaran; 

b. Mengevaluasi siswa; 

c. Mengumpulkan data mengenai siswa; 

d. Melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran; 

e. Membuat catatan pengembangan pembelajaran (kolompok atau 

perseorangan).  

Gambar 2.4 Prosedur Pengembangan Multimedia Interaktif 

untuk Pembelajaran 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan tentang pengaruh model pembelajaran 

Computer Based Instruction adalah penelitian yang dilakukan oleh Solechudin 

dan Buditjahjanto (2014), yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan dari hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran 

Computer Based Instruction dengan siswa yang memakai metode pembelajaran 

langsung. Didapatkan hasil belajar siswa di SMK YPM 1 Taman yang 

menerapkan pembelajaran Computer Based Instruction lebih baik daripada 

hasil belajar siswa yang menerapkan pembelajaran langsung. 

Menurut Akcay (2006) dalam penelitiannya menyatakan siswa lebih 

mudah tertarik dan perhatian dalam penggunaan aplikasi multimedia di 

komputer. Selain itu materi yang diajarkan di komputer tidak lebih mudah 

dilupakan karena penggunaan indra meningkat dalam proses belajar. 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Marten, Klein, dan Sullivan 

(2007) menerangkan bahwa pembelajaran yang menggunakan praktek 

komputer dalam proses pembelajarannya secara signifikan lebih baik saat 

melakukan posttest daripada pembelajaran langsung tanpa melakukan praktik 

di dalam komputer. Siswa-siswa yang menerima praktik pada saat 

pembelajaran juga memiliki sikap yang lebih baik dibandingkan siswa-siswa 

yang tidak menerima praktik. 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Serin (2011) menyatakan adanya 

perbedaan yang signifikan dari penggunaan pembelajaran dengan metode 

Computer Based Instruction dari segi pencapaian dan keterampilan 

memecahkan masalah. Penggunaan media komputer yang berisi tentang video, 

slide, kaset CD, suara, dan animasi di dalam pembelajaran membuat proses 

belajar tersebut semakin interaktif. Materi pembelajaran yang terkandung di 

dalam komputer memiliki lebih banyak materi yang bisa dilihat sehingga 

meningkatkan materi yang bisa dipahami siswa. Pembelajaran Computer Based 

Instruction juga meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

secara mandiri. Metode pembelajaran Computer Based Instruction memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih banyak dan mandiri. 
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dari penelitian secara ringkas terdapat dalam bagan 

yang ditunjukkan dalam gambar 2.5. 

Fakta yang ditemui

· Materi TIK merupakan materi pelajaran 

yang cukup sulit

· Kurang adanya variasi metode dan media 

dalam pembelajaran

· Tidak semua siswa memiliki perangkat 

komputer

· Kurangnya interaksi siswa dengan 

komputer

· Guru kesulitan mencari metode yang tepat 

untuk belajar TIK

· Siswa harus menunggu istruksi guru saat 

pembelajaran

Pemecahan masalah

Memperbaiki sistem pembelajaran dengan :

· Menggunakan metode pembelajaran baru 

bagi siswa yang mengutamakan 

kemandirian siswa

· Pembuatan media pembelajaran 

menggunakan Computer Based Instruction

· Media bisa menjadi alat bantu guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran 

Computer Based Instruction

· Siswa merasa nyaman dan bisa memahami 

materi secara mandiri

Hasil yang diharapkan

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu dan tempat penelitian adalah : 

Waktu : Tanggal 13 Mei 2015 s/d selesai 

Tempat : SMP N 39 Semarang yang beralamat di Jl. Sompok 43A Semarang 

B. Populasi dan Sampel 

Menurut Sumanto (2014: 159) yang dimaksud dengan populasi adalah 

seluruh subjek di dalam wilayah penelitian dijadikan subjek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 39 

Semarang tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 9 kelas. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 118). Sampel dalam penelitian ini diambil 

dengan teknik random sampling yaitu berdasarkan undian (untung-untungan). 

Pada kertas kecil-kecil, dituliskan dari kelas VIII A – VIII I kemudian kertas 

digulung selanjutnya diambil secara acak. Dengan demikian peneliti memberi 

hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan (chance) 

dipilih menjadi sampel. Berdasarkan teknik random sampling ini diperoleh dua 

kelas sebagai kelas sampel yaitu kelas B dan kelas D.
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C. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam perencanaan pembuatan media 

pembelajaran menggunakan metode Computer Bassed Instruction dibagi 

menjadi dua yaitu tahapan secara bagan dan flowchart tahap penelitian. Bagan 

tahapan penelitian bisa dilihat pada gambar 3.1 dan flowchart tahapan 

penelitian dapat dilihat pada gamba 3.2. 

1. Bagan Tahapan Penelitian 

 

 

 
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

  

  
• Observasi 

• Desain Produk 

  
• Pembuatan Produk 

  
• Validasi Produk 

• Kesimpulan 
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2. Flowchart Tahapan Penelitian 

 

Observasi

Desain 

Produk

Pembuatan 

Produk

Revisi Produk

Validasi 

Produk

Kesimpulan

Apakah sudah 

memenuhi kriteria 

dan saran ahli?

Belum

Sudah

Konsultasi 

ahli media

Mulai

Selesai

 
 

                 Gambar 3.2 Flowchart tahapan penelitian 
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a. Observasi 

Obsevasi dilakukan untuk memperoleh data dan keadaan sistem 

pembelajaran di lapangan. Data yang didapat yaitu terkait  permasalahan dalam 

pembelajaran mata pelajaran TIK yang dihadapi oleh siswa kelas VIII SMP N 

39 Semarang. 

b. Desain Produk 

Sebelum produk tersebut dihasilkan maka terlebih dahulu mendesain 

produk dengan cara mengadaptasi langkah-langkah pembelajaran dengan 

metode CBI ke dalam sebuah desain arsitektur sebuah media pembelajaran. 

Tahapan desain produk meliputi desain arsitektur dan desain 

antarmuka.  

1. Desain Arsitektur 

Pada tahap desain arsitektur ini dihasilkan sebuah desain pembelajaran 

Computer Based Instruction. Desain arsitektur seperti pada gambar 3.3.
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Menu 

Utama

Referensi Materi SK/KD Tentang saya

Pertemuan 

ke-1

Pertemuan 

ke- 2
Pertemuan 

ke- 16
…..

Pretest 

Materi 

Pembelajaran

Posttest

Pretest 

Materi 

Pembelajaran

Posttest

Standar 

Kompetensi

Kompetensi dasar:

KD 1

KD 2

KD 3

KD 4

· TIK SMP kelas VIII

· LKS TIK “Intensif”

· LKS TIK “Canggih”

Identitas 

Pembuat 

Media

 

Gambar 3.3 Arsitektur Media Pembelajaran berbasis CBI
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Pada tahapan perancangan ini terdapat beberapa tahapan, berikut 

penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut : 

a. Pembukaan 

Bagian pembuka media merupakan tampilan awal ketika media berbasis 

CBI dijalankan. Setelah tampilan pembuka muncul secara otomatis akan 

menuju pada menu utama.  

b. Menu Utama 

Menu utama adalah tampilan utama dari media yang berisi beberapa 

submenu, meliputi standar kompetensi/kompetensi dasar (SK/KD), menu 

materi, referensi dan tentang saya yang berisi profil pembuat media 

berbasis CBI. Pada semua submenu terdapat tombol navigasi untuk kembali 

ke menu utama. 

c. SK/KD 

Berisi standar kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dan kompetensi 

dasar yang berisi pelajaran yang akan dipelajari dan dikuasai selama 

semester genap pada mata pelajaran TIK kelas VIII semester 2. SK/KD 

didapatkan dari perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru mata 

pelajaran.  
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d. Materi  

Menu materi menyajikan pilihan materi pelajaran yang akan disampaikan 

pada suatu pertemuan. Materi dirancang berdasarkan pertemuan mengajar, 

setiap pertemuan berisi pretest, penjelasan materi, dan soal evaluasi atau 

posttest. Total pertemuan sebanyak 16 pertemuan sesuai dengan silabus 

yang telah ditentukan. Penjelasan materi yang ditampilkan sesuai dengan 

konsep dari metode CBI dengan mengedepankan kemandirian siswa dalam 

proses penyerapan materi pembelajaran. Dalam materi yang ditampilkan, 

siswa bebas menentukan materi apa yang ingin dipelajari dalam setiap 

pertemuan. Perbedaan kemampuan yang dimiliki membuat siswa bisa 

mengukur materi apa yang akan lebih dikuasai tanpa harus menunggu 

perintah dari guru. 

e. Referensi  

Referensi mencantumkan daftar-daftar buku mata pelajaran TIK yang 

digunakan dalam pembuatan media serta buku yang dapat digunakan siswa 

untuk acuan sumber belajar. 

f. Tentang saya 

Berisi identitas penyusun media pembelajaran berbasis CBI.  

2. Desain Alur Pembelajaran 

Desain alur pembelajaran menentukan proses pembelajaran yang 

dilakukan. Desain alur pembelajaran digambarkan dalam gambar 3.4. 
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Pertemuan 1

· Pretest

· Materi

· Postest

Pertemuan 2 Pertemuan ke-..

· …

· …

· ...

· Pretest

· Materi

· Postest

Pertemuan 16

· Pretest

· Materi

· Postest

 
Gambar 3.4 Alur Pembelajaran 

c. Pembuatan Produk 

Setelah dilakukan desain produk, maka langkah selanjutnya adalah 

pembuatan produk sesuai dengan desain yang dihasilkan. Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang digunakan 

untuk pembelajaran dengan metode CBI mata pelajaran TIK untuk siswa SMP 

kelas VIII. Dalam proses pembuatan produk, setiap perkembangan sistem 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sebagai staff ahli. Apabila masih 

ada kekurangan maka dilakukan revisi terhadap media yang dibuat. 

d. Validasi Produk 

Validasi produk dilakukan untuk mengetahui kesesuaian konsep dengan 

media yang telah dibuat. Proses validasi dilakukan terhadap siswa kelas VIII 

serta guru TIK. 
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e. Kesimpulan 

Setelah semua proses telah dilakukan maka diambil kesimpulan dari 

hasil validasi yang dilakukan, apakah media pembelajaran yang telah dibuat 

sudah memenuhi kriteria untuk pembelajaran dengan menggunakan metode 

Computer Based Instruction atau belum. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data. Teknik yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Kajian Dokumen 

Kajian dokumen dilakukan saat proses perencanaan pembuatan media. 

Dari kajian dokumen maka didapatkan informasi kurikulum yang digunakan 

dan silabus dari pembelajaran. 

2. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien (Sugiyono 2010: 199). Hasil kuesioner akan diangkakan 

(kuantifikasi), disusun tabel-tabel dan dianalisa secara statistik untuk menarik 

kesimpulan penelitian. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk 
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memperoleh informasi yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dan 

untuk memperoleh informasi dengan validitas tinggi. 

E. Instrumen Penelitian 

Bentuk instrumen yang digunakan adalah angket dengan skala 

bertingkat, yaitu sebuah pertanyaan diikuti oleh kolom-kolom yang 

menunjukkan tingkatan, misalnya mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat 

setuju. Intrumen digunakan baik untuk responden guru selaku ahli materi 

maupun siswa.  

Penilaian validitas materi dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan 

diantaranya pembuatan kisi-kisi instrumen yang terdiri dari aspek penilaian, 

parameter, dan indikator yang nantinya akan menghasilkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan digunakan sebagai instrumen penilaian. Setelah data 

didapatkan maka hasil penelitian dianalisis dan dihitung untuk penentuan 

kategori penilaian ahli. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

ditunjukkan dari instrumen yang digunakan dalam penelitian. Data yang 

diperoleh adalah data kualitatif.  
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F. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 2) variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel merupakan suatu konsep yang memiliki nilai yang beragam.  

Variabel dalam penelitian ini ada 2, yaitu aspek materi media, dan aspek 

perangkat lunak media.  

1. Aspek Materi Media 

Uji validitas aspek materi pada media dilakukan untuk mendapatkan 

hasil validasi media ditinjau dari aspek materi yang terkandung di dalam 

media. Aspek materi dilakukan peninjauan dengan 2 responden yang berbeda. 

Validitas aspek materi ditinjau dari kelompok responden guru melakukan 

validasi terhadap materi media ditinjau dari kesesuaian isi materi dengan 

kurikulum yang  berlaku di sekolah, kesesuaian materi dengan silabus, desain 

pembelajaran, dan proses pembelajaran yang dilalui oleh siswa. Validitas aspek 

materi ditinjau dari kelompok responden siswa melakukan validasi terhadap 

kemudahan dalam pemahaman materi, komunikasi dalam media, dan 

kesesuaian desain pembelajaran. 

Adapun kisi-kisi instrumen materi media dengan responden guru 

terdapat pada tabel 3.1. 
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 Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen materi untuk responden guru 

Aspek 

Penilaian 
Indikator 

Jumlah 

butir soal 
Nomor soal 

Isi materi 

Kesesuaian materi 

dengan silabus 
3 1, 2, 3 

Relevansi materi 4 4, 5, 6, 7, 

Isi materi 

pembelajaran 
8 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 

 

Sedangkan kisi-kisi instrumen media dengan responden siswa terdapat 

dalam tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen materi untuk responden siswa 

Aspek Penilaian Indikator 
Jumlah 

butir soal 

Nomor 

soal 

Isi materi 
Relevansi materi 2 1, 4,  

Isi materi pembelajaran 4 2, 3, 5, 6,  

  

2. Aspek Perangkat Lunak Media 

Uji validitas aspek perangkat lunak pada media dilakukan untuk 

mendapatkan hasil validasi media ditinjau dari aspek teknis yang terkandung di 

dalam media. Validasi aspek perangkat lunak dilakukan oleh siswa sebagai 

pengguna dalam menjalankan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar. Uji validitas aspek perangkat lunak ditinjau dari kemudahan 

pengoperasian, navigasi, dan desain tampilan sistem. Kisi-kisi instrumen 

perangkat lunak responden siswa terdapat dalam tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen perangkat lunak untuk responden siswa 

No Aspek  Indikator 
Jumlah butir 

soal 

Nomor 

soal 

1 
Teknik 

Operasional  
Kemudahan pengoperasian 1 7 

2 
Komunikasi 

visual 

Menu navigasi 1 8 

Desain tampilan sistem 2 9, 10 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang telah didapat dari responden guru dan siswa kemudian 

dianalisis. Analisis data menggunakan skala Linkert. Sugiyono (2010: 134) 

menyatakan skala Linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban 

setiap item instrumen yang menggunakan skala Linkert mempunyai gradasi 

dari sangat setuju sampai tidak setuju. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi 

skor. Pembagian skor terhadap jawaban responden ditunjukkan pada tabel 

3.4. 

Jawaban Responden Skor 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju4 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Tabel 3.4 Pembagian skor terhadap jawaban responden 
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Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Skor yang diperoleh dari data tentang instrumen validasi materi media dan 

perangkat lunak media dianalisis untuk diperoleh interval kelasnya.   

Rentang = data terbesar – data terkecil  

= 5 – 1 

= 4     (Sudjana 2005: 91) 

Setelah memperoleh rentang, langkah selanjutnya adalah menentukan 

panjang interval kelas (P) (Sudjana 2005: 47) 

Interval kelas (P) =  
       

                      
 

=  
 

 
 

= 0,8 

Berdasarkan hasil interval kelas di atas, maka kriteria kelayakan media 

pembelajaran oleh guru dikonversikan dengan rumus : 
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Apabila interval kelas disusun dalam tabel maka dapat ditunjukkan 

dalam tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Interval kelas validasi materi media dan perangkat lunak media 

Rentang Skor Interval Kriteria 

     4,20 < skor  ≤ 5  

     3,40 < skor  ≤ 4,20  

     2,60 < skor  ≤ 3,40  

     1,80 < skor  ≤ 2,60  

     1      ≤ skor  ≤ 1,80  

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

 

Apabila dijadikan persentase maka akan menggunakan rumus : 

 

  
             

                      
      

Dari rumus diatas maka interval kelas validasi materi media dan 

perangkat lunak media secara persentase dapat digambarkan dalam tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Interval persentaTabel 1Tabel 2se skor instrumen 

No Interval Penilaian Kriteria 

1 84% < presentase ≤ 100% Sangat setuju 

2 68% < presentase ≤ 84% Setuju 

3 52% < presentase ≤ 68% Sedang 

4 36% < presentase ≤ 52 % Kurang Setuju 

5 20% ≤ presentase ≤ 36 % Tidak Setuju 
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H. Validasi Sistem 

Validasi sistem dilakukan dengan membandingkan isi instrumen yang 

ada pada tabel 3.1 dan 3.2 dengan materi yang diberikan di dalam media lalu 

kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapat kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan dan pembuatan media pembelajaran dimulai dari tahap 

observasi untuk mendapatkan data kurikulum dan silabus yang digunakan, 

kemudian pembuatan desain yang dibagi menjadi desain arsitektur dan 

desain pembelajaran, lalu tahap pembuatan media dengan dilakukan 

validasi terhadap perangkat lunak media yang dilakukan oleh dosen 

pembimbing dan telah dilakukan revisi sesuai dengan saran yang 

diberikan, dan setelah selesai maka dilakukan tahap validasi media yang 

dilakukan oleh guru selaku ahli materi dan siswa sebagai pengguna media.  

2. Perangkat aplikasi aktual yang digunakan dalam proses pembuatan media 

berbasis CBI seperti Microsoft Windows 7, Adobe Flash Player, Ispring 

Suite 7, dan Microsoft Power Point 2010. Perangkat keras yang 

dibutuhkan dalam pembuatan media pembelajaran yaitu Processor Intel ® 

Core
TM 

i5, memory 4096MB RAM, dan available harddisk 500MB. 

3. Media permbelajaran yang dibuat sudah termasuk layak dan efektif 

sebagai media pendamping pada metode pembelajaran Computer Based
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Instruction.  

4. Hasil validasi yang telah didapat dibagi menjadi dua yaitu validasi materi 

dan validasi perangkat lunak. Validasi materi dengan indikator kesesuaian 

materi dengan silabus mendapatkan persentase skor sebesar 93%, indikator 

relevansi materi sebesar 82,5%, dan  isi materi pembelajaran di dalam 

media mendapat persentase skor sebesar 90%. Validasi perangkat lunak 

dengan indikator kemudahan dalam pengoperasian mendapat persentase 

skor 87,5%, menu navigasi sebesar 83,75% dan desain tampilan sistem 

mendapat persentase skor 95,45%.  

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diajukan saran penelitian 

lanjutan sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap media pembelajaran 

berbasis CBI dan kajian lebih dalam apabila akan diterapkan untuk seluruh 

sekolah tidak hanya tertumpu pada SMP N 39 Semarang. 

2. Pembentukan minat siswa perlu terus ditingkatkan supaya siswa semakin 

akrab dengan komputer dan lebih mudah dalam menjalankan metode ini. 
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LAMPIRAN 1 

SILABUS 

Sekolah : SMP N 39 SEMARANG 

Kelas/Semester : VIII (delapan)/ 2 (dua) 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

    

Standar Kompetensi :  2. Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi 
 

 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/Pembelajara

n 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Nilai 
Karakter Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

2. 1. 
Mengidentifikasi 
menu dan ikon 
pada perangkat 
lunak pengolah 
angka 
 

Tampilan menu dan 
ikon 
 Tampilan menu 

dan ikon pada 
menu bar 

 Tampilan menu 
dan ikon pada 
toolbar 

 
 

 
 Mengamati tampilan 

menu dan ikon pada 
perangkat lunak 
pengolah angka 
dengan sungguh-
sungguh dan 
berpikir logis 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Menemukan nama 

menu dan icon pada 
menu bar, menu  
dan icon-icon pada 
Toolbar secara 
mandiri 

 
 Mengidentifikasi 

menu dan ikon 
pada menu bar : 
a  Menu File 
b. Menu Edit 
c. Menu View 
d. Menu Insert.  
e. Menu 

Format 
f. Menu Tools 
g. Menu Data 
h. Menu 

windows 
i.  Menu Help 

 
 Mengidentifikasi 

icon-icon pada 
Toolbar 
a. Standard 
b. Formatting 
c. Drawing 

 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
Tes 
identifikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
identifikasi 
 
 
 
 
Tes 

 
Tunjukkan dan 
sebutkan nama 
perintah pada menu 
bar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunjukkan dan 
sebutkan nama 
perintah menu dan 
ikon pada Toolbar 
Standard 
 
Tunjukkan dan 

 
 4 x 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komputer
,  
buku 
paket, 

lembar 
kerja 

 

· Cermat/teli
ti 

· berfikir 
logis 

· bekerjasa
ma 

·  
mengharg
ai 
pendapat 

· Santun 

· demokratis 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/Pembelajara

n 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Nilai 
Karakter Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan simulasi 

mencocokkan menu 
dan ikon sesuai 
dengan toolbarnya 
dengan kerjasama 
dan menghargai 
orang lain 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

identifikasi 
 
 
 
 
 
Tes 
identifikasi 
 

sebutkan nama 
perintah menu dan 
ikon pada Toolbar 
Formating 
 
 
Tunjukkan dan 
sebutkan nama 
perintah menu dan 
ikon pada Toolbar 
Drawing 

2.2. Menjelaskan 
fungsi menu dan 
ikon pada 
perangkat lunak 
pengolah  angka 
 

Fungsi  Menu dan 
Ikon 
 Fungsi menu 

dan ikon pada 
menu bar 

 Fungsi menu 
dan ikon pada 
Toolbar 

 

 
 Melakukan studi 

pustaka tentang 
Fungsi  menu dan 
ikon pada Menu bar 
dan Toolbar untuk 
program pengolah 
angka secara santun 
dan berpikir logis 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 Menjelaskan 

fungsi menu bar 
 
 
 Menjelaskan 

menu dan fungsi 
ikon pada 
Toolbar 
a. Standard 
b. Formatting 
c. Drawing 
 
 
 
 

 

 
Tes 
tertulis 
 
 
 
Tes 
tertulis 
 
 
 
Tes 
tertulis 
 
 
 
 

 
Tes uraian 
 
 
 
Tes uraian 
 
 
 
Tes uraian 
 
 
 
 
Tes uraian 
 
 

 
Jelaskan fungsi dari 
menu  Format cell 
pada menu bar! 
 
Jelaskan fungsi dari 
ikon Auto Sum pada 
Toolbar Standard!  
 
Jelaskan fungsi dari 
ikon Merge and 
Center pada Toolbar 
Formatting!  
 
Jelaskan fungsi dari 
ikon Arrow pada 
Toolbar Drawing! 

 
 8 x 40 

 
Komputer
,  
buku 
paket, 

lembar 
kerja 

 

· Cermat/teli
ti 

· berfikir 
logis 

· bekerjasa
ma 

·  
mengharg
ai karya 
orang lain 

· santun 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/Pembelajara

n 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Nilai 
Karakter Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

 
 

 
 Menjodohkan menu 

dan ikon sesuai 
dengan fungsinya 
secara bekerjasama 
dengan teman 

 
 

 

 
 
 Menjodohkan 

menu dan ikon 
sesuai dengan 
fungsinya 

 
 

Tes 
tertulis 
 
 
 
Tes 
tertulis 

 
Tes 
menjodohkan 
 
 
 

 
Jodohkanlah fungsi 
dari menu  Format 
cell pada menu bar! 
 
Jodohkanlah fungsi 
dari ikon Auto Sum 
pada Toolbar 
Standard!  
 
Jodohkanlah fungsi 
dari ikon Merge and 
Center pada Toolbar 
Formatting!  
 
Jodohkanlah fungsi 
dari ikon Arrow pada 
Toolbar Drawing 
 

2.3. 
Menggunakan 
menu dan ikon 
pokok pada 
perangka lunak 
pengolah  angka 

Cara menggunakan 
Menu dan Ikon 
 Cara 

menggunakan 
menu dan Ikon 
pada menu bar 

 
 Cara 

menggunakan 
menu dan Ikon 
pada Toolbar 

 
 

 
 Mempraktikkan cara 

menggunakan menu 
dan ikon pada menu 
bar  secara mandiri 
dan bekerjasama 
dengan teman 

 
 Mempraktikkan cara 

menggunakan menu 
dan ikon pada 
Toolbar dengan 
teliti/cermat dan 

 
 Menggunakan 

sub menu pada 
menu bar 

 
 
 
 Menggunakan 

menu dan ikon-
ikon pada 
Toolbar : 
a. Standard 
b. Formatting 

 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
Tes 

 
Uji  prosedur  
 
 
 
 
 
Uji  prosedur  
 
 
 
 
Uji  prosedur  

 
Praktikkanlah cara 
menggunakan sub 
menu pada menu bar! 
 
 
 
Praktikkanlah cara 
menggunakan menu 
dan ikon pokok pada 
Toolbar Standard! 
 
Praktikkanlah  

 
  4 x 40 

 
Komputer
,  
buku 
paket, 

lembar 
kerja 

 

· Cermat/teli
ti 

· berfikir 
logis 

· bekerjasa
ma 

· mengharg
ai karya 
orang lain 

· santun  

· Mandiri 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/Pembelajara

n 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Nilai 
Karakter Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

 mandiri 
 

  
 

c. Drawing 
 
 
 
 

unjuk 
kerja 

 
 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 

 
 
 
 
 
Uji  prosedur 

cara menggunakan 
menu dan ikon pokok 
pada pada Toolbar 
Formatting! 
 
Praktikkanlah cara 
menggunakan menu 
dan ikon pokok pada 
Toolbar Drawing! 
 

2.4. Membuat 
dokumen 
pengolah  angka  
sederhana 

 Membuat 
dokumen baru 

 
 
 Pengaturan 

width column 
dan  high row 

 
 
 
 
 
 Letak data  
 
 
 
 
 
 
 Pengaturan 

tampilan Border 
 

 Membuat dokumen 
baru secara mandiri 
dan logis 

 
 
 Membuat dokumen 

dengan mengatur 
width column dan  high 
row secara mandiri 

 
 
 
 
 Meletakkan data pada 

dokumen secara 
cermat/teliti 

 
 
 
 
 
 Mengatur border pada 

 Membuat 
dokumen baru 

 
 
 Mengatur  width 

column dan  high 
row 

 
 
 
 
 
 Meletakan data 

a. pada 
worksheet 
yang 
dikehendaki 

b. pada folder 
yang 
dikehendaki 

 
 Mengatur 

Tes 
unjuk 
kerja 

 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
 
 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 

Uji    
prosedur dan 
produk 
 
 
Uji    
prosedur dan 
produk 
 
 
 
 
 
Uji    
prosedur dan 
produk  
 
 
 
 
 
Uji   prosedur 

Buatlah dokumen 
baru berupa tabel 
sederhana! 

 
 Lakukanlah 

pengaturan width 
column dan  high 
row sehingga 
dapat sesuaikan 
dengan datanya! 

 
Letakkan data pada 
sheet yang 
dikehendaki! 
 
 

 
 
Letakan data sesuai 
dengan jenis 
datanya! 

 

16 x 40 
 

Komputer
,  
buku 
paket, 

lembar 
kerja 

· Cermat/teli
ti 

· berfikir 
logis 

· bekerjasa
ma, 

· mengharg
ai karya 
orang lain 

· santun 

· Tanggung 
jawab 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/Pembelajara

n 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Nilai 
Karakter Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

 
  Pengeditan 

column dan row 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penyisipan 

Objek 
 
 
 
 
 Format Angka 
 
 
 
 
 
 Rumus dan 

Fungsi 
 
 
 
 
 Pengaturan 

dokumen secara 
mandiri 

 
 
 Mengedit column dan 

row  pada worksheet 
secara mandiri dan 
logis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Membuat spreadsheet 

dengan menyisipkan 
objek secara mandiri 
dan teliti 

 
 
 Membuat dokumen 

dengan berbagai 
format Angka secara 
mandirir 

 
 
 
 Membuat dokumen 

dengan berbagai 

tampilan Border 
 
 
 Mengedit 

column dan row  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Menyisipkan 

objek 
 
 
 
 
 Mengatur format 

Angka 
 
 
 
 
 Menggunakan 

rumus dan 
fungsi  

 
 

Tes 
unjuk 
kerja 

 
Tes 
unjuk 
kerja 

  
 
 
 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

  

dan produk  
 
 
Uji   prosedur 
dan produk  
 
 
Uji   prosedur  
 
 
 
 
 
 
 
Uji   prosedur 
dan produk 
 
 
 
Uji    
prosedur dan 
produk 
 
 
 
 
Uji    
prosedur dan 
produk 
 
 

 
Buatlah garis tabel 
sesuai dengan 
datanya! 

 
Hapuslah coloumn 
yang tidak diperlukan 
pada sebuah tabel 
dan sisipkan column 
baru untuk 
menambarh data 
kolom pada tabel 
tersebut! 
 
Buatlah karya tabel 
dengan menyisipkan 
berbagai objek untuk 
dapat dipublikasikan! 
 
Formatlah kolom 
”jumlah” yang 
terdapat pada tabel 
dengan 
menggunakan format 
mata uang rupiah! 
 
Buatlah Daftar gaji 
karyawan dengan 
menggunakan rumus 
dan fungsi! 
 
Lakukanlah 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/Pembelajara

n 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Nilai 
Karakter Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

Halaman 
 
 
 
 
 
 Mencetak 

dokumen 
 

rumus dan fungsi 
matematika secara 
mandiri dan 
menghargai karya 
teman 

 
 Mengatur halaman 

pada dokumen secara 
cermat/teliti 

 
 
 
 
 Mencetak dokumen 

secara mandiri dan 
tanggung jawab 

 
 Mengatur 

Halaman 
 
 
 

 
 
 Mencetak 

dokumen 

 
 
Tes 
unjuk 
kerja 

 
 

 
Uji    
prosedur dan 
produk 
 
 
 
 
Uji    
prosedur dan 
produk 
 

pengaturan halaman 
dari karya yang telah 
dibuat disesuaikan 
dengan ukuran 
kertasnya! 
 
Lakukanlah 
pengaturan 
pencetakan sesuai 
dengan jenis printer 
dan cetaklah karya 
yang telah dibuat 
 

 
 

 

Mengetahui,     

 Semarang, Januari 2015 

Kepala Sekolah   Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Drs. Siminto,  M.Pd Waluyo 

NIP. 19670430199703 1 001 NIP. 19570607 198703 1 006 
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LEMBAR EVALUASI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS CBI 

 

Judul Penelitian : Perencanaan Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan 

Metode Computer Based Instruction Pada Pelajaran TIK (Kelas 

VIII SMP N 39 Semarang) 

Tujuan :   Melakukan validasi tentang keefektifan dari media 

Peneliti :   Yahyati Aulia 

Pembimbing :   Drs. Slamet Seno Adi, M. Pd., M. T. 

Responden :   Guru Mata Pelajaran TIK 

Petunjuk :   Berikan pendapat bapak/ibu dengan membubuhkan tanda cetang 

(√) pada kolom dibawah bilangan 1,2,3, 4, dan 5 untuk setiap 

pernyataan yang tersedia. 

 

Contoh: 

No Pernyataan 
Skor  

1 2 3 4 5  

1 Kesesuaian dengan standar kompetensi     √  

Saran : 

 

2 Kemudahan memahami materi    √   

Saran : 

Perlu bahasa yang lebih komunikatif 

 

Keterangan skala : 

5 : Sangat setuju 

4 : Setuju 

3 : Ragu-ragu  

2 : Tidak setuju 

1 : Sangat tidak setuju 

 

Saran untuk tiap pernyataan mohon ditulis dibawah pernyataan dan saran serta komentar untuk 

keseluruhan sistem mohon ditulis pada bagian komentar dan saran. 

  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
Gedung E6 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 

Telepon: 8508104 

LAMPIRAN 2  
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LEMBAR EVALUASI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS CBI 

 

Judul Penelitian : Perencanaan Pembuatan Media Pembelajaran 

Menggunakan Metode Computer Based Instruction 

Pada Pelajaran TIK (Kelas VIII SMP N 39 

Semarang) 

Tujuan :   Melakukan validasi tentang keefektifan dari media 

Peneliti :   Yahyati Aulia 

Pembimbing :   Drs. Slamet Seno Adi, M. Pd., M. T. 

Responden :   Siswa kelas VIII 

Petunjuk :   Berikan pendapat anda dengan membubuhkan tanda 

cetang (√) pada kolom dibawah bilangan 1,2,3, 4, 

dan 5 untuk setiap pernyataan yang tersedia. 

 

Contoh : 

No Pernyataan 
Skor  

1 2 3 4 5  

1 
Kesesuaian dengan standar 

kompetensi 

    
√ 

 

Saran : 

 

2 Kemudahan memahami materi    √   

Saran : 

 

 

Keterangan skala : 

5 : Sangat setuju 

4 : Setuju 

3 : Ragu-ragu  

2 : Tidak setuju 

1 : Sangat tidak setuju 

 

Saran untuk tiap pernyataan mohon ditulis dibawah pernyataan dan saran serta 

komentar untuk keseluruhan sistem mohon ditulis pada bagian komentar dan saran. 

  

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS TEKNIK 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
Gedung E6 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 

Telepon: 8508104 

LAMPIRAN 3  
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Lampiran 4 

Penilaian Siswa Pada Tahap Validasi Media 
 

Hasil angket yang diisi oleh siswa 

No Nama 

Poin Ke- 

a b c d e 

1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 Ad Diena Islamy 
Haq 

4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 

2 Afreza 
Ramadhan 

4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 

3 Agus Kristiana 4 2 5 3 3 4 4 3 5 4 

4 Ananda Regina 
Prayitno 

4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 

5 Ardiani 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 

6 Bagus Setyo Adi 4 2 3 4 3 4 4 3 4 5 

7 Bella Meilina P 3 3 5 5 3 4 3 3 5 5 

8 Bima Digantara 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

9 Christofer 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 

10 Danang 
Rachman 

5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

11 Darma 
Gunawan 

5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

12 Della Shandia P 3 3 5 5 3 5 4 3 5 5 

13 Ditya Pramesti 4 3 5 4 2 4 3 4 4 3 

14 Ekki Taufik 
Maulana 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 

15 Erlina Risqita 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 

16 Esterlita Dona 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 Fadilla Rika 
Wibowo P 

4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 

18 Fairuz Zulfa A.P 4 3 4 5 4 3 3 5 5 4 

19 Faisha Azra 
Pramevia P 

3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 

20 Faix Anwar 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

21 Fina Nur Aini P 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

22 Firmanda 
Reyhan Yanuar  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 Gabriel Valent 4 2 3 5 2 3 3 4 5 5 
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24 Hana Tri F 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 

25 Ignasisus 
Sevatio 

4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 

26 Ira Puspitasari 4 3 5 4 3 3 4 5 5 5 

27 Jodi Rantung  5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 

28 Kartika Sindy S 4 3 4 5 4 3 3 5 5 4 

29 Khamim Bagus 
Prehatin 

4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 

30 Kukuh Raharjo 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 

31 Lilis rahmawati 4 3 5 4 3 3 4 5 5 5 

32 Loardo Chlovis 4 2 3 4 1 3 5 4 5 5 

33 Luthfi Reyhan 4 2 4 5 2 3 5 4 5 5 

34 M. Arnafida 
Ariyadi 

5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 

35 Michael 
Indragana 

5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 

36 Miftakhul Huda 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

37 Muhammad Roy 
Aditra 

4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 

38 Nanda 
Kurniawati 

5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

39 Novi Diyaa' 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

40 Novita  5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 

41 Nur Hidayat 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 

42 Oka Rajar Rani 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 

43 Oktaviola  5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 

44 Onik S 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 

45 Pratama Widya 
asmara 

4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 

46 Rafita 
Muawwanah 

4 3 4 5 1 4 4 5 4 5 

47 Rara Azzahra 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

48 Restu Biana 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

49 Retno Dwi 
Praptiningrum 

5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 

50 Rifki Ardianto 4 3 5 5 2 4 5 4 5 5 

51 Rindian 
Abimatama 

5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 

52 Rozzaq Basith 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 

53 Selly Arsita Dewi 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 
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54 Septiawan 
Hendra  

4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 

55 Shafa Bidari P 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

56 Shafira Putri S. 4 3 4 5 4 5 4 3 5 5 

57 Sindy Friska R 3 3 4 5 3 4 5 4 5 4 

58 Stefany Mutiara 
Hastuti 

4 3 5 4 3 5 4 4 4 5 

59 Suhita 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 

60 Vivi Suryani 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 

61 Yahya Maulana 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 

62 Yohanes 
Danendra 

4 2 3 5 5 4 3 4 5 5 

63 Yolanda 
Vreliana 

5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 

64 Yunita Eka 
Prihananti 

4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 

Skor Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Jumlah 278 243 285 295 251 275 280 268 310 301 

Persentase 86,86 75,94 89,06 92,19 78,44 85,94 87,50 83,75 96,86 94,06 

 

 

  

Keterangan :  

Aspek a : Relevansi materi 

 b : Isi materi pembelajaran 

 c : Kemudahan pengoperasian 

 d : Menu navigasi 

 e : Desain tampilan sistem 

 

Keterangan skor : 

5 : Sangat setuju 

4 : Setuju 

3 : Sedang   

2 : Kurang setuju 

1 : Tidak setuju 

 

Keterangan nomor : 

1 : Pemahaman materi 

2 : Penggunaan bahasa 

3 : Kesesuaian gambar 

4 : Diskusi dengan teman 

5 : Diskusi dengan guru 

6 : Instruksi media 

7 : Pengoprasian media 

8 : Sistem navigasi 

9 : Pembacaan teks 

10 : Animasi interaktif 
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Lampiran 5 

Penilaian Ahli Materi Pembelajaran 

 
No Nama Poin Ke- Total 

a b c 

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

1 Waluyo 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 63 

2 Diah Wulaningrum,  
S. Pd., S. Kom. 

5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 70 

skor maksimal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

jumlah 9 9 10 8 8 9 8 9 9 8 9 10 9 8 10  

persentase 90 90 100 80 80 90 80 90 90 80 90 100 90 80 100  

  
Keterangan :  

Aspek a : Kesesuaian materi dengan silabus 

 b : Relevansi Materi 

 c : Isi materi pembelajaran 

 

Keterangan skor : 

5 : Sangat Baik / sangat setuju 

4 : Baik / setuju 

3 : Ragu-ragu 

2 : Kurang baik / kurang setuju 

1 : Sangat tidak baik /sangat tidak setuju 

 

Kolom Komentar Ahli Materi Pembelajaran 

No Nama Komentar 

1 Waluyo Materi disesuaikan perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

2 Diah Wulaningrum, 

S. Pd., S. Kom. 

Sebelum siswa membuka file media pembelajaran 

perlu diberi pengarahan terlebih dahulu sehingga 

siswa paham dalam menggunakan media tersebut 

 

  



97 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 SMP/ MTs : SMP Negeri 39 Semarang 

 Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 2. Menggunakan perangkat lunak pengolah 

angka untuk menyajikan informasi 

Kompetensi Dasar : 2.4. Membuat dokumen pengolah angka 

sederhana 

Indikator : J. Menggunakan rumus dan fungsi 

Alokasi Waktu : 4x40 menit (2 kali pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu : 

1. Menjelaskan persiapan-persiapan dalam pembuatan dokumen Ms. Excel 

2. Membuat dokumen sederhana dengan menggunakan rumus dan fungsi 

dari Ms. Excel 

B. Materi Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi setiap menu Ms. Excel 

2. Membuat dokumen sederhana 

3. Menerapkan rumus dan fungsi Ms. Excel 

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Computer Based Instruction 

Model : Pembelajaran berbasis komputer 

D. Karakter siswa yang diharapkan 

1. Bersemangat membuat dokumen Ms. Excel 

2. Serius mempelajari materi tentang rumus dan fungsi Ms. Excel 

3. Menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi 

4. Mandiri dalam menyerap ilmu yang diberikan 

LAMPIRAN 6 
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E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 2x40 menit 

1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum dilaksanakan 

pelajaran 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru menanyakan kabar siswa, dan mereview materi apa saja yang diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya. 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

e. Mengamati 

Setelah guru memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan ini maka siswa dipersilahkan untuk membuka Ms. Excel 

f. Menanya 

1) Peserta didik dipandu oleh gurunya untuk merumuskan pertanyaan, misalnya : 

a) “Apa saja yang bisa dilakukan menggunakan Ms. Excel?” 

b) “Bagaimana mempermudah perhitungan dengan menggunakan rumus?” 

g. Mencoba/ mengumpulkan informasi atau data 

Peserta didik masing-masing membuka media pembelajaran dengan metode 

Computer Based Instruction yang ada di komputer dan mulai mempelajari 

dengan mengunakan metode tersebut. 

h. Mengasosiasi / menganalisi data atau informasi 

1) Siswa dibimbing untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dengan 

membuat dokumen sederhana yang mengandung unsur angka yang bisa dihitung. 

Misalkan membuat daftar gaji karyawan suatu perusahaan. 

2) Setelah membuat dokumen maka siswa mempraktekkan apa yang sudah 

dipelajari lewat media yang ada dengan memasukkan rumus dan fungsi. 

i. Mengkomunikasikan 
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Peserta didik menunjukkan hasil kerjanya untuk diperiksa oleh guru dan guru 

memberi arahan serta penilaian tentang pekerjaan yang sesuai apabila pekerjaan 

siswa belum sesuai dengan apa yang diarahkan. 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

j. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap seluruh aktifitas yang 

dilakukan dan menyimpulkan konsep tentang rumus dan fungsi yang sudah 

dipelajari 

k. Peserta menerima rancangan materi untuk pertemuan selanjutnya 

l. Guru menunjuk seorang siswa untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran. 

 

Pertemuan Kedua 2x40 menit 

4. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum dilaksanakan 

pelajaran 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru menanyakan kabar sisa, dan mereview materi apa saja yang diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

5. Kegiatan Inti (60 menit) 

m. Mengamati 

Setelah guru memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan ini maka siswa dipersilahkan untuk membuka dokumen Ms. Excel 

yang kemarin dikerjakan. 

n. Menanya 

2) Peserta didik dipandu oleh gurunya untuk merumuskan pertanyaan, misalnya : 

c) “Bagaimana cara mengunakan fungsi IF?” 

d) “Bagaimana cara menggunakan kombinasi fungsi AND dan fungsi?” 

o. Mencoba/ mengumpulkan informasi atau data 
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Peserta didik masing-masing membuka media pembelajaran dengan metode 

Computer Based Instruction yang ada di komputer dan mulai mempelajari 

dengan mengunakan metode tersebut. 

p. Mengasosiasi / menganalisi data atau informasi 

Siswa dibimbing untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dengan 

membuka dokumen yang sudah dikerjakan kemarin, lalu kemudian guru 

memberikan pertanyaan seputar fungsi. Misakan menambah fungsi AND pada 

data yang dibuat. 

q. Mengkomunikasikan 

Peserta didik menunjukkan hasil kerjanya untuk diperiksa oleh guru dan guru 

memberi arahan serta penilaian tentang pekerjaan yang sesuai apabila pekerjaan 

siswa belum sesuai dengan apa yang diarahkan. 

6. Kegiatan Penutup (10 menit) 

r. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap seluruh aktifitas yang 

dilakukan dan menyimpulkan konsep tentang rumus dan fungsi yang sudah 

dipelajari 

s. Peserta menerima rancangan materi untuk pertemuan selanjutnya 

t. Guru menunjuk seorang siswa untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran. 

 

F. Penilaian  Hasil Belajar 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

Penilaian 

Instrumen 
Teknik Bentuk 

Instrum

en 

Menggunakan rumus dan fungsi  

 

Tes Unjuk 

kerja   

Uji 

prosedur  

dan 

produk 

Terlampir 

 

Lampiran  Instrumen   : 

 Uji prosedur 

1. Buatlah Daftar gaji karyawan dengan menggunakan rumus dan fungsi! 

2. Lakukanlah penjumlahan pada total gaji karyawan yang ada! 
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3. Lakukan hitungan rata-rata gaji karyawan! 

4. Berdasarkan besar gaji, tentukan berapa jumlah karyawan yangsudah termasuk 

kategori sejahtera. 

 

 Rubrik Uji prosedur dan produk 

Berilah tanda centang pada nomor kolom di bawah ! 

 

Aspek yang dinilai 

Skala 

Kuantitatif 

JM

L 

Sk

or 

Nilai 

(Jml 

Skor/20)*100 
4 3 2 1 

Praktikkanlah cara :       

1 Penggunaan rumus dan 

fungsi sesuai pada 

tempatnya 

      

2 Menulis rumus dengan 

benar 

      

3 Menulis fungsi aritmatika 

dengan benar 

      

4 Menulis fungsi logika 

dengan benar 

      

5 Menulis fungsi statistika 

dengan benar 

      

 Jumlah    

 

Keterangan : 

4 = Jawaban sangat baik 

3 = Jawaban Baik 

2 = Jawaban Cukup 

1 =  Jawaban Kurang 

  

 

Mengetahui,        Semarang, April 

2015 

Kepala Sekolah        Peneliti 

 

 

Drs. Siminto, M.Pd      Yahyati Aulia 

NIP. 19670430 199703 1 001     NIM. 

5302411020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 SMP/ MTs : SMP Negeri 39 Semarang 

 Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 2. Menggunakan perangkat lunak 

pengolah angka untuk menyajikan 

informasi 

Kompetensi Dasar : 2.4. Membuat dokumen pengolah angka 

sederhana 

Indikator : K. Mengatur halaman   

Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 kali pertemuan) 

 

 

G. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu : 

3. Mengatur halaman secara cermat/teliti 

4. Mengaplikasikan pengaturan halaman pada kehidupan sehari-hari 

 

H. Materi Pembelajaran 

4. Mengidentifikasi setiap menu Ms. Excel yang berhibingan dengan 

pengaturan halaman 

5. Membuat dokumen yang sudah dilakukan pengaturan halaman 

 

I. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Computer Based Instruction 

Model : Pembelajaran berbasis komputer 

 

J. Karakter siswa yang diharapkan 
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5. Bersemangat membuat dokumen Ms. Excel 

6. Serius mempelajari materi tentang cara mengatur halaman 

7. Menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi 

8. Mandiri dalam menyerap ilmu yang diberikan 

 

K. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 2x40 menit 

7. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

u. Guru mengucapkan salam 

v. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum 

dilaksanakan pelajaran 

w. Guru mengecek kehadiran siswa 

x. Guru menanyakan kabar sisa, dan mereview materi apa saja yang 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

8. Kegiatan Inti (60 menit) 

y. Mengamati 

Setelah guru memberikan gambaran tentang materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan ini maka siswa dipersilahkan untuk 

membuka Ms. Excel 

z. Menanya 

3) Peserta didik dipandu oleh gurunya untuk merumuskan 

pertanyaan, misalnya : 

e) “Bagaimana cara membuat dokumen agar lebih menarik?” 

f) “Bagaimana cara mengatur halaman pada dokumen?” 

aa. Mencoba/ mengumpulkan informasi atau data 

Peserta didik masing-masing membuka media pembelajaran dengan 

metode Computer Based Instruction yang ada di komputer dan mulai 

mempelajari dengan mengunakan metode tersebut. 
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bb. Mengasosiasi / menganalisi data atau informasi 

3) Siswa dibimbing untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari 

dengan membuka dokumen yang pernah dibuat oleh siswa, lalu 

kemudian siswa mulai mengatur halaman dokumen. 

4) Setelah membuat dokumen maka siswa mempraktekkan apa yang 

sudah dipelajari lewat media yang ada. 

cc. Mengkomunikasikan 

Peserta didik menunjukkan hasil kerjanya untuk diperiksa oleh guru 

dan guru memberi arahan serta penilaian tentang pekerjaan yang 

sesuai apabila pekerjaan siswa belum sesuai dengan apa yang 

diarahkan. 

9. Kegiatan Penutup (10 menit) 

dd. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap seluruh aktifitas 

yang dilakukan dan menyimpulkan konsep tentang rumus dan fungsi 

yang sudah dipelajari 

ee. Peserta menerima rancangan materi untuk pertemuan selanjutnya 

ff. Guru menunjuk seorang siswa untuk memimpin doa mengakhiri 

pembelajaran. 

 

 

L. Penilaian  Hasil Belajar 

Indikator pencapaian kompetensi 

Penilaian 

Instrumen Teknik Bentuk 

Instrumen 

Mengatur halaman pada dokumen 

secara cermat/teliti  

 

Tes Unjuk kerja   Uji prosedur  

dan produk 

Terlampir 

 

Lampiran  Instrumen   : 

 Uji prosedur 

5. Lakukan pengaturan halaman berdasarkan ukuran kertas! 

6. Lakukanlah pengaturan margin dokumen! 

7. Tambahkan header dan footer pada dokumen! 
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8. Bagi tiap halaman agar sudah sesuai dengan apa yang akan dicetak 

 

 Rubrik Uji prosedur dan produk 

Berilah tanda centang pada nomor kolom di bawah ! 

 

Aspek yang dinilai 
Skala Kuantitatif 

JML 

Skor 

Nilai 

(Jml Skor/16)*100 
4 3 2 1 

Praktikkanlah cara :       

1 Pengaturan ukuran kertas       

2 Mengatur margin dokumen       

3 Menambah header dan footer 

dengan benar 

      

4 Membagi sheet menjadi 

beberapa halaman 

      

 Jumlah    

 

Keterangan : 

4 = Jawaban sangat baik 

3 = Jawaban Baik 

2 = Jawaban Cukup 

1 =  Jawaban Kurang 

  

 

Mengetahui,        Semarang, April 

2015 

Kepala Sekolah        Peneliti 

 

 

Drs. Siminto, M.Pd      Yahyati Aulia 

NIP. 19670430 199703 1 001     NIM. 

5302411020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 SMP/ MTs : SMP Negeri 39 Semarang 

 Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 2. Menggunakan perangkat lunak 

pengolah angka untuk menyajikan 

informasi 

Kompetensi Dasar : 2.4. Membuat dokumen pengolah angka 

sederhana 

Indikator : L. Mencetak dokumen 

Alokasi Waktu : 2x40 menit (1 kali pertemuan) 

 

 

M. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu mencetak dokumen 

secara mandiri dan bertanggung jawab 

 

N. Materi Pembelajaran 

6. Mengidentifikasi setiap menu Ms. Excel yang berhibingan dengan 

pengaturan halaman untuk siap dicetak 

7. Mencetak dokumen 

 

O. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Computer Based Instruction 

Model : Pembelajaran berbasis komputer 

 

P. Karakter siswa yang diharapkan 

9. Bersemangat membuat dokumen Ms. Excel 
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10. Serius mempelajari materi tentang cara mencetak halaman 

11. Menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi 

12. Mandiri dalam menyerap ilmu yang diberikan 

 

Q. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 2x40 menit 

10. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 

gg. Guru mengucapkan salam 

hh. Guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum 

dilaksanakan pelajaran 

ii. Guru mengecek kehadiran siswa 

jj. Guru menanyakan kabar sisa, dan mereview materi apa saja yang 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

11. Kegiatan Inti (60 menit) 

kk. Mengamati 

Setelah guru memberikan gambaran tentang materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan ini maka siswa dipersilahkan untuk 

membuka Ms. Excel 

ll. Menanya 

4) Peserta didik dipandu oleh gurunya untuk merumuskan 

pertanyaan, misalnya : 

g) “Bagaimana cara mencetak dokumen yang sudah dibuat?” 

h) “Bagaimana cara mengatur halaman agar sudah siap untuk 

dicetak?” 

mm. Mencoba/ mengumpulkan informasi atau data 

Peserta didik masing-masing membuka media pembelajaran dengan 

metode Computer Based Instruction yang ada di komputer dan mulai 

mempelajari dengan mengunakan metode tersebut. 
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nn. Mengasosiasi / menganalisi data atau informasi 

5) Siswa dibimbing untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari 

dengan membuka dokumen yang pernah dibuat oleh siswa, lalu 

kemudian siswa mulai mengatur halaman dokumen untuk 

kemudian dicetak. 

6) Setelah mengatur dokumen maka siswa mepraktekkan cara 

mencetak dokumen menggunakan printer. 

oo. Mengkomunikasikan 

Peserta didik menunjukkan hasil kerjanya untuk diperiksa oleh guru 

dan guru memberi arahan serta penilaian tentang pekerjaan yang 

sesuai apabila pekerjaan siswa belum sesuai dengan apa yang 

diarahkan. 

12. Kegiatan Penutup (10 menit) 

pp. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap seluruh aktifitas 

yang dilakukan dan menyimpulkan konsep tentang rumus dan fungsi 

yang sudah dipelajari 

qq. Peserta menerima rancangan materi untuk pertemuan selanjutnya 

rr. Guru menunjuk seorang siswa untuk memimpin doa mengakhiri 

pembelajaran. 

 

R. Penilaian  Hasil Belajar 

Indikator pencapaian kompetensi 

Penilaian 

Instrumen Teknik Bentuk 

Instrumen 

Mencetak dokumen secara mandiri 

dan tanggung jawab 

Tes unjuk kerja   Uji prosedur  

dan produk 

Terlampir 

 

Lampiran  Instrumen   : 

 Uji prosedur 

9. Lakukan pengaturan halaman berdasarkan ukuran kertas untuk dicetak! 

10. Lakukanlah pengaturan print preview! 

11. Lakukan pengaturan jenis printer 
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 Rubrik Uji prosedur dan produk 

Berilah tanda centang pada nomor kolom di bawah ! 

Aspek yang dinilai 
Skala Kuantitatif 

JML 

Skor 

Nilai 

(Jml Skor/15)*100 
4 3 2 1 

Praktikkanlah cara :       

1 Pengaturan ukuran kertas       

2 Penggunaan print preview       

3 Melakukan pengaturan jenis 

printer 

      

 Jumlah    

 

Keterangan : 

4 = Jawaban sangat baik 

3 = Jawaban Baik 

2 = Jawaban Cukup 

1 =  Jawaban Kurang 

  

 

Mengetahui,        Semarang, April 

2015 

Kepala Sekolah        Peneliti 

 

 

Drs. Siminto, M.Pd      Yahyati Aulia 

NIP. 19670430 199703 1 001     NIM. 

5302411020 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Transkip wawancara dengan Bapak Waluyo  

(Guru TIK SMP N 39  Semarang) 

Tempat : Depan Ruang Guru SMP N 39 Semarang 

Waktu : Rabu, 11 Februari 2015 Pukul  10.00-10.40 

 

P: Sudah berapa tahun bapak mengajar TIK? 

N: 

Sudah 5 tahun ini mbak dari 2010 pas TIK disini kekurangan guru, mengajar di 

SMP 39 sudah 10 tahun 

P: 

Bagaimana materi pelajaran TIK yang diajarkan sekarang dibandingkan yang 

dulu? 

N: 

Tentu ada banyak perubahan, mulai dari office dan sebagainya, apalagi materi 

sekarang juga sudah mulai berkembang tapi secara keseluruhan bisa diatasi 

P: Menggunakan media pembelajaran apa saja untuk mata pelajaran TIK? 

N: 

Untuk sekarang masih biasa mengajar di kelas untuk teori lalu kemudian 

praktik di lab. 

P: 

Apakah sudah mendukung dari sarana prasarana yang disediakan sekolah 

untuk mapel TIK pada khususnya? 
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N: 

Iya sekolah sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan komputer, kan disini 

sudah ada 2 lab, kelas VIII jatahnya diatas, sudah sangat mencukupi 

P: 

Kemudian berkaitan dengan nilai yang didapat siswa, bagaimana pencapaian 

nilai selama ini? 

N: 

Ya.. nilai siswa selama ini masih mencukupi standar KKM yang diwajibkan. 

Kadang ada beberapa siswa yang harus remidi berkali-kali untuk mencapai 

KKM yang diharuskan. 

P: Kira-kira menurut bapak apa sebabnya bisa terjadi perbedaan antar siswa? 

N: 

Jadi begini mbak, keadaan siswa disini kan golongan menengah kebawah, jadi 

ya banyak yang buruh, dan sebagainya, memang yang orang berada juga ada 

namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Dari situ bisa kelihatan mana yang 

biasa pegang komputer mana yang tidak, itu juga mempengaruhi saat siswa 

praktik. 

P: Kira-kira apa yang paling tidak dipahami siswa dalam mata pelajaran TIK ini? 

N: Untuk kelas berapa? 

P: Kelas VIII khususnya pak 

N: 

Kalau untuk kelas VIII itu kan materinya Excel, jadi banyak sekali 

menghapalkan ikon ikon. 

P: Apakah ada kendala lain? 

N: 

Ya itu tadi masalah hapalan, anak-anak susah sekali untuk menghapalkan 

fungsi dan rumus, apalagi kan komputer tidak digunakan sering-sering, jarang 
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juga menggunakan komputer, paling anak-anak buat game, internetan, ndak 

buat belajar, susah jadinya 

P: 

Untuk masalah waktu, apakah dirasa cukup banyaknya mata pelajaran sekarang 

ini dalam 1 minggu? 

N: 

Itu juga jadi masalah, waktu seminggu Cuma pertemuan sekali, minggu depan 

ketemu lupa lagi 

P: Apakah perlu jika dilakukan penambahan waktu pelajaran? 

N: Susah kalo solusinya harus seperti itu, tidak memungkinkan 

P: 

Saya amati beberapa pertemuan, bapak tidak selalu menggunakan lab komputer 

dalam pembelajarannya, boleh tahu kenapa? 

N: 

Ya kalau memang ada teori saya ajarkan saja di kelas, kemudian sekitar 2 

minggu di kelas baru kemudian praktik, kalau tidak 1 minggu di kelas lalu di 

lab 

P: Bukankah laboratorium sudah mencukupi untuk 1 orang 1 komputer pak? 

N: 

Iya sudah tapi kan anak sukanya rame sendiri kalo praktik, lalu supaya ada 

catatan maka ya kadang di kelas 
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