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SARI 

 

Achad Ramadhani, Tommi. 2014. Perbedaan hasil belajar pokok bahasan merakit 

PC, kelas X TKJ antara siswa yang diajar dengana metode Inkuiri Terbimbing dengan 

metode Demonstrasi, di SMK N 1 Tulung, Kabupaten Klaten tahun pelajaran 

2014/2015. Skripsi, Jurusan Teknik Elektro, Progam Studi Pendidikan Teknik 

Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. FR. Sri Sartono, M.Pd 

Kata Kunci: Perbandingan hasil belajar, Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing,                 

Model Pembelajaran Demonstrasi. 

 Mengatasi kejenuhan siswa belajar merakit PC membutuhkan adanya 

kreativitas guru dalam menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan dan 

sesuai dengan karakteristik materi pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. Proses 

belajar mengajar perlu diterapkan dengan berbagai model pembelajaran yang tepat 

sehingga mampu membekali siswa ketrampilan belajar dengan penerapan model 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Demonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing dengan model pembelajaran Demonstrasi pada kompetensi dasar 

merakit PC nsiswa kelas X TKJ SMK N 1 Tulung, Kabupaten Klaten.   

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X TKJ di SMK N 1 

Tulung tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 108 siswa yang terbagi dalam tiga kelas. 

Sampel yang digunakan sebanyak dua kelas, kelas X TKJ C sebagai kelas eksperimen  

(Inkuiri Terbimbing) dan kelas X TKJ A sebagai kelas kontrol (Demonstrasi). Teknik 

pengambilan data yang digunakan adalah teknik tes. Analisa data dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap awal (pre test) untuk memadankan kelompok 

eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan uji normalitas, uji kesamaan dua 

varian, dan uji kesamaan dua rata-rata. Tahap akhir (post test) dilakukan untuk 

menguji hipotesis dengan menggunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar setelah 

perlakuan dengan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Demonstrasi dilihat 

dari rata-rata nilai pre-test yaitu 6,34 dan post-test sebesar 7,76 pada kelas 

eksperimen. Begitu juga kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

Demonstrasi rata-rata nilai pre test 6,38 setelah post test menjadi 7,44. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil rata-

rata nilai post-test kelas eksperimen (Inkuiri Terbimbing) lebih tinggi dibandingkan 

post-test kelas kontrol (Demonstrasi), penyusun menyarankan agar guru merakit PC 

menggunakan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing karena terbukti lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran 

Demonstrasi. 
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ABSTRACT 

 

Achad Ramadhani, Tommi. 2014. The difference in learning outcomes subject to 

assemble a PC, a class X TKJ between students taught Guided Inquiry method and 

Demonstration method, in SMK N 1 Tulung, Klaten school year 2014/2015. Thesis, 

Department of Electrical Engineering, Education Study Program Information and 

Computer Engineering, Faculty of Engineering, Semarang State University. 

Advisors: Drs. FR. Sri Sartono, M.Pd 

Keywords: Comparison of learning outcomes, Guided Inquiry Learning Model, 

Model Learning Demonstration. 

Overcoming saturation students learn to assemble a PC requires the creativity 

of teachers in creating an enjoyable learning model and according to the 

characteristics of the subject matter that is difficult to be understood by the students. 

Learning process needs to be applied to a variety of appropriate learning models so as 

to equip students with the application of skills learned Guided Inquiry learning model 

and Demonstration. The purpose of this study was to determine whether there are 

differences in learning outcomes between learning models Guided Inquiry learning 

model demonstration on the basis of competence to assemble a PC class X TKJ SMK 

N 1 Tulung, Klaten. 

The population in this study were all students of class X TKJ in SMK N 1 

Tulung 2014/2015 school year as many as 108 students were divided into three 

classes. The samples are two classes, class X TKJ C as the experimental class 

(Guided Inquiry) and Class X TKJ A as a control class (Demonstration). Data 

retrieval technique used is the technique of testing. Analysis of the data in this study 

is divided into two phases: early stage (pre-test) to match the experimental group and 

control group by using the normality test, the similarity of two variants, and test the 

equality of two on average. The final phase (post-test) was performed to test the 

hypothesis by using t test. 

The results showed that there was an increase in learning outcomes after 

treatment with Guided Inquiry learning model and Demonstration seen from the 

average value of the pre-test is 6.34 and the post-test at 7.76 in the experimental class. 

Likewise, the control class that uses learning model Demonstration average value of 

6.38 after the pre-test post-test becomes 7.44. 

Based on the results of the study, showed that there are differences in the 

average yield value of the post-test experimental class (Guided Inquiry) higher than 

the post-test control group (Demonstration), authors suggest that teachers assemble a 

PC using Guided Inquiry learning model proved to be more effective for improving 

learning outcomes compared to using learning model demonstration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam UU Nomor 2 tahun 1989 secara jelas disebutkan tujuan 

Pendidikan Nasional, yaitu "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan". Demikian juga sesuai Permen Diknas No. 

22 Tahun 2006 menyatakan bahwa; Pendidikan kejuruan bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara 

efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan 

(Depdiknas, 2006: 17). Berdasarkan tujuan tersebut, maka setiap lulusan 

pendidikan kejuruan (SMK) diharapkan memiliki kemampuan dan 

keterampilan sebagai tenaga kerja siap pakai. Dalam hal ini untuk dapat

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=UU_Nomor_2_tahun_1989&action=edit&redlink=1
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 mempersiapkan lulusan SMK yang berkualitas diperlukan efektifitas dalam 

memberikan materi pembelajaran di kelas.  

Di dalam memberikan materi pembelajaran guru harus menggunakan 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan 

guru dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran berjalan dengan 

efektif dan efisien dan tujuan  pembelajaran dapat tercapai. Ada berbagai 

macam metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Penggunaan metode pembelajaran pun disesuaikan dengan materi 

yang akan diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan agar 

pembelajaran dapat berjalan efektif (Sri Anitah, dkk,2008: 12).  

Berdasarkan data observasi langsung ke lapangan di kelas X Teknik 

Komputer Jaringan (TKJ) A  dan B SMK Negeri 1 Tulung, Kabupaten Klaten 

pada mata pelajaran merakit Personal Computer (PC) guru masih 

menggunakan metode ceramah yaitu transfer pengetahuan dari guru ke siswa 

dan jarang menggunakan metode lain. Hal ini mengakibatkan nilai yang 

didapatkan oleh peserta didik banyak yang tidak memenuhi Kriteria 

`Ketuntasan Minimal (KKM). Pembelajaran merakit PC masih bersifat 

teacher centered atau berpusat oleh guru  dan kelas masih didominasi pada 

guru sebagai sumber pengetahuan utama. Guru berceramah di depan kelas dan 

siswa dibiarkan pasif mendengarkan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

kegiatan wawancara dengan siswa, bahwa siswa menyatakan guru 

menggunakan metode ceramah saat pembelajaran. 
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Berdasarkan tes awal hasil belajar mata pelajaran merakit PC pada 

siswa kelas X TKJ A dan TKJ B di SMKN 1 Tulung, tahun sebelumnya 

bahwa penguasaan materi tentang pelajaran merakit PC masih sangat kurang. 

Capaian prestasi hasil belajar yang diperoleh siswa untuk nilai rata-rata kelas 

adalah 73 untuk kelas X TKJ A dan 72 untuk TKJ B dari jumlah siswa 

sebanyak 36 untuk TKJ A dan 36 untuk TKJ B. Siswa yang mendapat nilai 

lebih dari 71 sebanyak 24 siswa untuk kelas X TKJ A dan 22 untuk kelas X 

TKJ B. Sedangkan siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 12 

untuk TKJ A dan 14 untuk TKJ B. Padahal KKM untuk mata pelajaran 

merakit PC adalah 71. Dengan hasil ini maka siswa kelas X TKJ A dan TKJ B 

dalam pelaksanaan pembelajaran hanya mampu menyerap 66.67 % untuk TKJ 

A dan 61.6 % untuk TKJ B. Sedangkan yang diharapkan adalah nilai rata-rata 

71 keatas atau diatas nilai KKM.  

Nilai rendah tersebut kemungkinan karena kurangnya pemahaman 

konsep yang disebabkan karena penggunaan metode pembelajaran merakit PC 

dengan metode ceramah. Kelemahan yang timbul dengan penggunaan metode 

ceramah antara lain kurangnya motivasi belajar anak dalam konsep 

pemahaman dan rendahnya keberanian untuk mengetahui materi yang 

disajikan melalui pengamatan, diskusi maupun pengalaman langsung. 

Mengacu pada hasil tersebut banyak metode pembelajaran yang bisa 

digunakan guru dalam proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan 
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karakteristik materi yang akan diajarkan dan karakteristik siswa, sehingga 

nilai siswa bisa sesuai dengan KKM. Penggunaan metode pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar merupakan kunci keberhasilan seorang guru dalam 

memberikan materi kepada murid-muridnya. Dan metode pembelajaran yang 

masih jarang diterapkan dalam proses belajar mengajar yaitu metode inkuiri 

terbimbing dan metode demonstrasi. 

Menurut Moh. Amien, 1987: 137 metode inkuiri terbimbing yakni 

guru memberikan bimbingan yang cukup luas kepada siswa, sebagian 

perencanaan dibuat oleh guru dan siswa tidak merumuskan masalah. Melalui 

pembelajaran yang menggunakan metode inkuiri terbimbing ini diharapkan 

siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, mengalami langsung dan 

pembelajaran dapat bermakna bagi siswa dengan adanya bimbingan dari guru. 

Tetapi dalam kenyataannya metode inkuiri terbimbing masih jarang 

digunakan oleh para guru di dalam proses belajar mengajar. Sebagai 

dampaknya siswa kurang memahami materi yang diberikan oleh guru dan 

setelah dilakukan penelitian menggunakan metode ini dilakukan maka hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran merakit PC akan meningkat. 

Sedangkan metode demonstrasi menurut Mulyani Sumantri dan Johar 

Permana (1998: 154) berpendapat “metode demonstrasi diartikan sebagai cara 

penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada 

siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang yang dipertunjukkan oleh 
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guru atau ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan”. Seperti 

penggunaan Cisco IT Essential Virtual Desktop, dengan software tersebut 

guru bisa menunjukkan secara langsung bentuk-bentuk komponen untuk 

merakit PC. Contohnya seperti RAM, VGA Card, Processor  dll. Penggunaan 

metode demonstrasi dapat membuat siswa lebih mudah memahami karena 

objek dihadirkan secara langsung dan semua siswa dapat mengamati dengan 

jelas objek tersebut.. Melalui metode ini diharapkan siswa dapat lebih 

memahami konsep atau informasi yang abstrak menjadi lebih konkret tetapi 

dalam kenyataanya metode demontrasi masih jarang digunakan oleh guru. 

Sebagai dampaknya siswa kurang memahami materi yang diberikan oleh guru 

dan setelah dilakukan penelitian menggunakan metode ini dilakukan maka 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran merakit PC akan meningkat. 

Maka dari itu saya ingin membuat penelitian tentang penerapan kedua 

metode tersebut, apakah dengan metode inkuiri terbimbing dan metode 

demonstarsi para siswa bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM atau 

tidak? Serta diharapkan hasil belajar dari metode inkuiri terbimbing dan 

metode demonstrasi, nilai dari mata pelajaran merakit PC bisa meningkat. 

Menyadari akan manfaat metode inkuiri terbimbing dan metode 

demonstrasi  maka perlu kiranya diadakan penelitian untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang perbedaan hasil belajar merakit PC antara kelas yang diajar 
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dengan menggunakan metode inkuiri terbimbing dan metode demonstrasi di 

kelas X TKJ SMKN 1 Tulung, Kabupaten Klaten 2014/2015 

 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut kemungkianan rendahnya nilai 

siswa dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu: 

a. Masalah dari guru: 

1) Guru masih menggunakan metode ceramah yang bersifat 

teacher centered. Hal ini menyebabkan para siswa kurang 

memahami materi apa yang diberikan oleh guru, sehingga 

nilai dari siwa tersebut tidak memenuhi KKM 

2) Guru berceramah di depan kelas dan siswa dibiarkan pasif 

mendengarkan dan tidak mengalami langsung 

3) Masih jarang guru yang menggunakan metode inkuiri 

terbimbing dan metode demonstrasi dalam kegiatan belajar 

mengajar 

b. Masalah dari siswa: 

1) Siswa kurang mampu memahami materi merakit PC hanya 

dengan mendengarkan penjelasan dari guru tanpa ada alat 
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praktek untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari 

guru. 

2) Kurangnya minat dan motivasi belajar siswa dalam 

mengikuti pelajaran merakit PC sehingga mendapat nilai 

rendah 

3) Hampir kebanyakan siswa tidak memiliki buku pelajaran 

seperti buku paket tentang pelajaran merakit PC 

c. Masalah dari segi sarana dan prasarana: 

1) Di SMKN 1 Tulung, Kabupaten Klaten alat-alat komputer 

belum terlalu lengkap untuk bahan pembelajaran. Ini 

dikarenakan sekolah yang masih baru 

2) Tidak adanya media pembelajaran yang khusus untuk 

mempelajari pelajaran merakit PC 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dengan melihat kondisi, 

waktu, tenaga dan dana, maka penelitian ini akan dibatasi pada 

penggunaan metode inkuiri terbimbing dan metode demonstrasi 

terhadap hasil belajar merakit PC bagi siswa kelas X TKJ di SMKN 1 

Tulung, Kabupaten Klaten  
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang, identifikasi, dan batasan 

masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang dapat 

saya ajukan adalah “Apakah terdapat perbedaan hasil belajar merakit 

PC antara kelas yang diajar dengan menggunakan metode Inkuiri 

Terbimbing dan metode Demonstrasi?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan hasil belajar antara metode inkuiri terbimbing dengan metode 

demonstrasi pada standar kompetensi Merakit PC. Tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa menggunakan metode 

Inkuiri Terbimbing. 

2. Mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa menggunakan metode 

Demonstrasi. 

3. Mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar yang menggunakan 

metode Inkuiri Terbimbing terhadap hasil belajar yang menggunakan 

metode Demonstrasi pada penelitian yang dilakukan di SMKN 1 

Tulung, Kabupaten  Klaten  dengan standar kompetensi merakit PC 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan  memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi guru: 

a. Dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran 

melalui hasil belajar siswa sehingga memotivasi guru untuk 

lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. 

b. Dapat memperbaiki kinerja guru 

c. Dapat meningkatkan profesionalitas guru 

d. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih 

model pembelajaran inkuiri terbimbingg atau demonstrasi 

sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa 

e. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengadakan 

variasi metode pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar 

siswa 

2. Bagi siswa: 

 Siswa dapat mengetahui hasil belajar mereka, sehingga mereka 

lebih termotivasi dan meningkatkan kreatifitas belajar siswa dalam 

belajar merakit PC  

3. Bagi pihak sekolah: 

a. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah 
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b. Meningkatkan citra kelulusannya karena adanya peningkatan 

kompetensi guru dan pendidikan disekolah pada umumnya. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Skripsi   akan  lebih  sistematis   jika  disusun dengan  sistematika 

sesuai   dengan   kaidah   yang   baik,   maka   dalam   skripsi   ini saya akan 

mencantumkan sistematika dalam penulisan skripsi: 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah   

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB  II Kajian Pustaka  

Membahas   tentang   pengertian  hasil belajar, pengertian metode  

inkuiri terbimbing dan metode demonstrasi, kekurangan dan kelebihan 

metode inkuiri terbimbing dan demonstrasi, pelajaran merakit PC, serta 

hipotesis penelitian 

BAB III Metodologi Penelitian  

Disini akan menjelaskan tentang subyek dan obyek penelitian, waktu 

dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian Teknik Pengumpulan 

Data  Instrumen Penelitian 
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BAB  IV  Hasil penelitian dan pembahasan 

Disini akan menjelaskan tentang analisis   data   terhadap  hasil 

penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan metode inkuiri terbimbing dan 

demonstrasi. 

 BAB V   Penutup 

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran. 

Yang terakhir dalam skripsi ini adalah daftar pustaka serta lampiran-

lampiran yang peneliti peroleh selama penelitian 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

A. Pembelajaran  

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain (2002:11), bahwa 

belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. 

Artinya, tujuan kegiatan pembelajaran adalah perubahan tingkah laku, baik 

yang menyangkut pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, bahkan meliputi 

segenap aspek organisme atau pribadi. Sedangkan menurut Nana Sudjana 

(2000:28) pengertian belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada diri individu yang sedang belajar.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha perubahan tingkah laku sehingga menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, nilai dan sikap yang dlakukan oleh seorang 

individu melalui latihan dan pengalaman dalam interaksnya dengan 

lingkungan yaitu perubahan tingkah laku baik yang berupa kognitif, afektif 

dan psikomotor. Perubahan-perubahan tersebut bersifat kontinyu, positif, 
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berarah dan bertujuan serta terdapat dua aspek yang sama yaitu adanya 

perubahan tingkah laku dan pengalaman yang mempengaruhi beberapa faktor, 

baik yang disadari maupun yang timbul sendiri akibat praktek, pengalaman, 

latihan dan bukan secara kebetulan. Belajar diharapkan terjadi perubahan-

perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya pada 

pengetahuan saja akan tetapi dalam kecepatan, penguasaan diri, sikap, 

kebiasaan, dan keterampilan yang didapat dari hasil proses belajar yang 

diberikan 

Istilah “pembelajaran” merupakan pengganti istilah “mengajar” yang 

cukup lama dipakai dalam dunia pendidikan. Menurut para pakar pendidikan, 

praktek mengajar di sekolah-sekolah pada umumnya lebih banyak berpusat 

pada guru. Artinya bila guru mengajar ia lebih mempersiapkan dirinya supaya 

berhasil dalam menyampaikan materi pelajaran. Ia harus menguasai materi, 

harus menguasai metode mengajar, mampu melakukan evaluasi belajar dll, 

tanpa memperhatikan bahwa siswa-siswanya dapat belajar atau tidak. Jadi 

siswa hanya sebagai obyek, padahal siswa adalah subyek pendidikan. Oleh 

karena itu istilah mengajar yang dianggap berkonotasi “teacher centered” 

diganti dengan istilah pembelajaran. Dengan ini guru diharapkan selalu ingat 

bahwa tugasnya adalah membelajarkan siswa atau dengan kata lain membuat 

siswa dapat belajar untuk mencapai hasil yang optimal. 
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Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah 

Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu cara untuk 

dapat merangsang, memelihara dan meningkatkan terciptanya proses berfikir 

dari setiap individu yang belajar. Sesuai dengan pengertian pembelajaran, 

yaitu usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik, agar mereka 

dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Guru berfungsi sebagai 

fasilitator, yaitu orang yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi 

yang mendukung agar siswa dapat mewujudkan kemampuan belajarnya. (Tim 

MKDK, 1996 : 10) 

2. Ciri-ciri Pembelajaran  

Menurut Oemar Hamalik (1995:66) memaparkan tiga ciri khas yang 

terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu: 

a. Rencana pembelajaran ialah penataan ketenagaan, material, dan 

prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam 

suatu rencana khusus. 

b. Kesaling tergantungan, antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang 

serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, dan 

masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem 

pembelajaran. 
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c. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. Tujuan utama sistem pembelajaran ialah agar siswa belajar 

3. Tujuan Pembelajaran 

Menurut Robert F. Mager (1962) mengatakan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan 

oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Sedangkan menurut 

Henry Ellington (1984) tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang 

diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sementara itu. Oemar Hamalik 

(2005) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi 

mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah 

berlangsung pembelajaran. 

Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang 

beragam, tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama bahwa: 

a. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

b. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau 

deskripsi yang spesifik. 
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B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu gambaran prestasi belajar peserta didik 

dalam mengikuti proses belajar mengajar pada suatu jenjang yang diikutinya. 

Hasil belajar sangat tergantung pada proses belajar yang dilaksanakan. Hasil 

belajar tesebut akan terlihat setelah diberikan perlakuan pada proses belajar 

yang dianggap sebagai proses pemberian pengalaman belajar. Nana Sudjana 

(1995:22) berpendapat bahwa: “hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar”. Ciri 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik ditunjukkan oleh 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik ditunjukkan oleh 

sejumlah kemampuan memahami dan menguasai hubungan-hubungan antara 

bekal kemampuan peserta didik dengan materi pelajaran yang diajarkan dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Bloom dalam Rudi Susilana (2006: 102), 

“prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 

(tiga) kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Ranah kognitif 

meliputi : tipe hasil belajar pengetahuan hafalan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis dan evaluasi. (Sularyo 2004:9). Ranah afektif, berkenaan 

dengan sikap dan nilai yang meliputi lima jenjang kemampuan yaitu 

menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan 

suatu nilai atau kompleks nilai. Ranah psikomotor, meliputi keterampilan 
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motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi neuromuscular 

(menghubungkan, mengamati). 

Hasil belajar akan terlihat setelah diberi perlakuan pada proses belajar 

yang dianggap sebagai proses pemberian pengalaman belajar. Hasil belajar 

mengharapkan terjadinya perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri siswa. 

Maka yang dimaksud dengan hasil belajar adalah kemampuan siswa setelah 

memperoleh pengalaman belajar dalam proses belajar agar terjadi perubahan 

tingkah laku pada diri siswa dalam bentuk penguasaan dan pemahaman 

pelajaran yang dipelajarinya. Didalam penelitian ini hasil belajar yang akan di 

ukur adalah hasil belajar kawasan kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan 

perilaku berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Cathariina Tri 

Anni, (2004:11-12) meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi 

internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan tubuh, kondisi psikis, 

seperti kemampuan intelektual, emosional. Kondisi sosial seperti kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Pada kualitas kondisi internal yang dimiliki 

peserat didik akan berpenagrauh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Faktor-faktor internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, 

pengalamn belajar, dan perkembangan. Sedangkan kondisi eksternal 
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mencakup variasi model pembelajaran dan derajat materi (stimulus) yang 

dipelajari , tempat belajar, suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat 

akan mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil belajar. Berdasarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar diatas, peneliti menggunakan faktor 

eksternal berupa penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

demonstrasi pada mata pelajaran merakit PC kelas X TKJ SMK N 1 Tulung 

C. Kajian tentang Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa. model pembelajaran dirancang oleh 

guru untuk mendesain suasana dan kondisi kelas agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Sehingga guru harus mampu memilih dengan tepat metode 

pembelajaran mana yang akan digunakan agar siswa mendapatkan hasil belajar 

yang baik setelah mengalami proses pembelajaran.  

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu 

strategi, atau prosedur. Model pembelajaran dimaksudkan sebagai pola interaksi 

siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, 

dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di kelas (Tim MKPBM, 2001). Beberapa model pembelajaran menurut 

Suprijono (2011:27) antara lain model pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran langsung dan model pembelajaran berbasis masalah. Salah satu 
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model pembelajaran alternatif yang dapat membantu siswa mengkonstruksikan 

pengalaman belajarnya sendiri adalah model pembelajaran kooperatif.  

Menurut Joyce dan Weil dalam (Rusman 2012:133) model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas 

atau yang lain. Menurut Rusman (2012:133) model pembelajaran dapat dijadikan 

pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan 

efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. 

Ciri-ciri model pembelajaran menurut Rusman (2012:136) sebagai berikut: (1) 

Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu, (2) 

Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, (3) Dapat dijadikan pedoman 

untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, (4) Memiliki bagian-bagian 

model yang dinamakan: urutan langka-langkah pembelajaran (syntax), adanya 

prinsip-prinsip rekasi, system sosial, dan system pendukung, (5) Memiliki dampak 

sebagai akibat terapan model pembelajaran, yaitu hasil belajar, (6) Membuat 

persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model pembelajaran 

yang dipilihnya. 
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D. Metode Inkuiri Terbimbing 

1. Pengertian Metode Inkuiri Terbimbing 

Metode inkuiri bisa disebut juga metode “penemuan” merupakan 

metode yang relatif baru yang diperkenalkan kepada guru-guru bersamaan 

dengan meluasnya CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Menurut Moh. Amien 

(1987: 126-127) mengemukakan bahwa “inkuiri merupakan suatu perluasan 

proses-proses dari discovery. Berikut pendapat yang dikemukakan oleh 

Mulyani Sumantri dan Johar Permana (1998/1999: 164) bahwa “metode 

penemuan adalah cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bimbingan guru”. 

Mextode inkuiri melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

dalam rangka menemukan konsep konsep tentang cara merakit  PC. 

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode inkuiri 

terbimbing (quided inquiry), dimana masih ada bimbingan dari guru yang luas 

untuk siswa dalam proses menemukan konsep-konsep, informasi informasi 

dan sebagainya. 

Inkuiri terbimbing yakni guru memberikan bimbingan yang cukup luas 

kepada siswa, sebagian perencanaan dibuat oleh guru dan siswa tidak 

merumuskan masalah (Moh. Amien, 1987: 137). Melalui pembelajaran yang 



21 

 

 

 

menggunakan metode inkuiri terbimbing ini diharapkan siswa dapat terlibat 

aktif dalam pembelajaran, mengalami langsung dan pembelajaran dapat 

bermakna bagi siswa dengan adanya bimbingan dari guru. 

Mengacu penjelasan-penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa metode inkuiri terbimbing adalah salah satu metode pembelajaran 

dimana siswa berperan dan berpikir aktif, belajar secara mandiri untuk 

memecahkan suatu masalah dan menemukan konsep-konsep atau informasi-

informasi sendiri dengan bimbingan dari guru. 

2. Tujuan dan alasan penggunaan metode Inkuiri Terbimbing 

Tujuan utama penggunaan metode inkuiri terbimbing menurut 

Moedjiono dan Moh.Dimyati (1992/1993: 87) yakni meningkatkan 

keterlibatan siswa secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan 

belajar. 

Tujuan selanjutnya yakni mengarahkan para siswa sebagai pelajar 

seumur hidup. Siswa tidak hanya belajar di sekolah dasar melainkan para 

siswa melakukan belajarnya sepanjang hayat. Selain itu juga bertujuan untuk 

mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber 

informasi yang diperlukan oleh para siswa. Siswa dapat memanfaatkan 

lingkungan yang ada di sekitarnya sebagai sumber belajarnya. Serta dapat 
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melatih para siswa mengeksplorasi atau memanfaatkan lingkungannya sebagai 

sumber informasi yang tidak akan pernah tuntas digali 

Salah satu alasan menggunakan metode inkuiri terbimbing menurut 

Mulyani Sumantri dan Johar Permana (1998/1999: 165) yakni karena 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat. Guru dituntut 

untuk mengembangkan metode pembelajaran dari yang bersifat tradisional 

menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian belajar tidak 

hanya dapat diperoleh di sekolah tetapi juga lingkungan sekitar sehingga 

lingkungan sekitar dapat menjadi sumber belajar. Metode inkuiri terbimbing 

juga melatih siswa untuk memiliki kesadaran sendiri kebutuhan belajarnya. 

Serta melatih siswa untuk penanaman kebiasaan untuk belajar berlangsung 

seumur hidup. 

Serupa dengan paragraf sebelumnya bahwa metode inkuiri terbimbing 

sangatlah penting dimana metode tersebut mampu memberikan tujuan yang 

positif terhadap meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 

Metode inkuiri terbimbing diterapkan karena beberapa alasan salah 

satunya yakni pembelajarannya dapat melatih siswa untuk belajar secara 

mandiri sehingga tidak bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber 

belajar 
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3. Prosedur penerapan metode Inkuiri Terbimbing 

Menurut Gilstrap, dkk (Moedjiono dan Moh. Dimyati, 1992: 89) ada 

beberapa langkah pemakaian metode inkuiri terbimbing. Langkah-langkah 

tersebut yaitu (a) mengidentifikasi kebutuhan siswa; (b) pemilihan 

pendahuluan (c) pemilihan bahan dan masalah; (d) mempersiapkan tempat 

dan alat; (e) mengecek pemahaman siswa; (f) memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melaksanakan penemuan; (g) membantu siswa dengan informasi 

atau data yang diperlukan; (h) membimbing para siswa menganalisis sendiri; 

(i) membesarkan hati dan memuji siswa; (j) membantu siswa merumuskan 

kaidah, prinsip, ide, generalisasi, atau konsep berdasarkan hasil penemuannya. 

Metode inkuiri terbimbing memiliki beberapa prosedur atau langkah-

langkah kerja. Pelaksanaan metode tersebut masih terdapat bimbingan dari 

guru sehingga siswa tidak melakukan penemuan sendiri. Guru masih ikut 

berperan sebagai motivator, fasilitator, serta memberikan bimbingan kepada 

siswa sehingga siswa dapat melakukan penemuan terbimbingnya 

4. Kelebihan dan kekurangan metode Inkuiri Terbimbing 

Metode inkuiri terbimbing memiliki keunggulan diantaranya melalui 

metode ini, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi 

sifatnya dan memungkinkan sebagai pengetahuan yang melekat erat pada diri 

siswa. Metode penemuan dapat ditimbulkan gairah belajar pada diri siswa, 

karena siswa merasakan jerih payah penemuannya membuahkan hasil. Siswa 
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akan lebih termotivasi dan tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Siswa 

berlatih mandiri untuk maju berkelanjutan sesuai dengan kemampuannya 

sendiri. 

Metode ini juga menyebabkan siswa mengarahkan belajarnya sendiri, 

sehingga ia merasa lebih terlibat dan termotivasi dengan sendirinya untuk 

belajar. Selain itu dapat memperkuat konsep diri siswa dengan bertambahnya 

rasa percaya diri selama proses-proses kerja penemuan. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru sudah tidak diterapkan lagi 

dalam pembelajaran dengan penerapan metode inkuiri terbimbing. Metode 

inkuiri terbimbing berpusat pada siswa, guru hanya berperan sebagai 

fasilitator, pembimbing dan pendinamisator dari penemuan. Siswa dapat 

belajar dengan arahan dan bimbingan dari guru sehingga pembelajaran dapat 

bersifat student centered. Apabila menerapkan metode inkuiri terbimbing 

maka proses pembelajaran pun akan berubah dari proses pembelajaran 

sebelumnya yang masih bersifat tradisional menjadi berpusat pada siswa. 

Serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran sehingga dapat menghasilkan siswa yang lebih mandiri dan 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

Selain memiliki kelebihan dalam menerapkan metode inkuiri 

terbimbing juga ada kelemahannya. Kelemahan metode inkuiri terbimbing 

diantaranya (a) tidak sesuai untuk kelas yang besar jumlah peserta didiknya; 
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(b) memerlukan fasilitas yang memadai; (c) menuntut guru mengubah cara 

mengajarnya yang selama ini bersifat tradisional; (d) sangat sulit mengubah 

cara berpikir peserta didik dari kebiasaan menerima informasi dari guru 

menjadi aktif mencari dan menemukan sendiri; (e) kebebasan yang diberikan 

kepada peserta didik tidak selamanya dapat dimanfaatkan secara optimal, 

kadang peserta didik malah kebingungan memanfaatkannya. Guru harus 

pintar mengatasi kelemahan dalam menerapkan metode inkuiri terbimbing 

agar hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Serta kendala-kendala yang terjadi sebelum maupun saat proses 

pembelajaran dapat diantisipasi dengan segera. 

 

E. Metode Demonstrasi 

1. Pengertian Metode Demonstrasi  

Menurut Sri Anitah W, dkk (2008: 25) tentang metode demonstrasi 

yakni “metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan 

bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek”. Sementara 

menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (1998: 154) berpendapat 

“metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau 

benda tertentu yang yang dipertunjukkan oleh guru atau ahli dalam topik 

bahasan yang harus didemonstrasikan”. Sedangkan menurut Suprihadi 
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Saputro, dkk (2000: 189) “metode demonstrasi merupakan metode 

pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya?, bagaimana 

prosesnya?, bagaimana proses mengerjakannya?”. Selanjutnya Winarno 

(Moedjiono dan Moh. Dimyati, 1992: 73) mengemukakan bahwa metode 

demonstrasi adalah adanya seorang guru, orang luar yang diminta, atau siswa 

memperlihatkan suatu proses kepada seluruh kelas. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

metode demontrasi yaitu salah satu metode pembelajaran yang menghadirkan 

objek atau alat peraga langsung tentang suatu cara kerja atau suatu proses 

untuk mengkonkretkan suatu konsep atau prosedur yang abstrak, sehingga 

siswa dapat memahami, melihat, mengamati, dan mendengarkan apa yang 

dipertunjukkan guru. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

metode demonstrasi ini adalah posisi siswa seluruhnya harus bisa 

memperhatikan (mengamati) objek yang akan didemonstrasikan. Selama 

proses demonstrasi, guru sudah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan 

dalam demonstrasi tersebut terlebih dahulu. 

2. Tujuan dan alasan penggunaan metode Demonstrasi 

Tujuan penggunaan metode demonstrasi yakni untuk (a) mengajarkan 

suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki siswa, (b) mengkonkretkan 

informasi atau penjelasan yang bersifat abstrak, (c) mengembangkan 
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kemampuan pengamatan pendengaran dan penglihatan para peserta didik 

secara bersama-sama. 

Terdapat beberapa alasan mengapa seorang guru menggunakan 

metode demonstrasi diantaranya (a) tidak semua topik dapat diterima melalui 

penjelasan atau diskusi, (b) sifat pelajaran yang menuntut diperagakan, (c) 

tipe belajar peserta didik yang berbeda ada yang kuat visual, tetapi lemah 

dalam auditif dan motorik ataupun sebaliknya, (d) memudahkan mengajarkan 

suatu cara kerja atau prosedur. 

3. Prosedur penerapan metode Demonstrasi 

Menurut Sri Anitah W, dkk (2008: 5.26) ada beberapa prosedur 

penggunaan metode demonstrasi. Prosedur yang harus dilakukan dalam 

pembelajaran demonstrasi yakni  (a) mempersiapkan alat, (b) memberikan 

penjelasan tentang topik yang akan didemontrasikan, (c) pelaksanaan 

demonstrasi, (d) penguatan (diskusi, tanya jawab, dan atau latihan) terhadap 

hasil demonstrasi; dan (e) kesimpulan. 

Mengacu pada pendapat tersebut prosedur penggunaan metode 

demonstrasi yakni ada lima langkah. Apabila langkah-langkah tersebut 

disiapkan dan dilakukan dengan sebaik mungkin, pembelajaran pun dapat 

berjalan dengan optimal. Serta kendala-kendala maupun hambatan-hambatan 

yang mungkin terjadidapat diminimalisir dan diantisipasi oleh guru. 
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4. Kelebihan dan kekurangan metode Demonstrasi 

Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (1999: 155-156) ada 

beberapa kelebihan metode demonstrasi. Kelebihan-kelebihan tersebut yaitu 

(a) pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkrit; (b) memudahkan 

peserta didik memahami bahan pelajaran; (c) proses pembelajaran akan lebih 

menarik; (d) merangsang siswa untuk lebih aktif mengamati dan dapat 

mencobanya sendiri dan (e) dapat disajikan bahan pelajaran yang tidak dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode yang lain. Lebih lanjut Sri Anitah W, 

dkk (2008: 5.26) juga berpendapat tentang kelebihan metode demonstrasi. 

Kelebihan-kelebihan tersebut yakni (a) siswa dapat memahami bahan 

pelajaran sesuai dengan objek yang sebenarnya; (b) mengembangkan rasa 

ingin tahu siswa; (c) melakukan pekerjaan berdasarkan proses yang sistematis; 

(d) mengetahui hubungan yang struktural atau urutan objek; dan (e) 

melakukan perbandingan dari beberapa objek. 

Selain memiliki kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki 

kelemahan. Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (1998/1999: 156) 

ada beberapa kelemahan metode demonstrasi. Kelemahan penggunaan metode 

demonstrasi yaitu (a) memerlukan ketrampilan guru secara khusus, (b) 

keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus 

dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikannya, (c) memerlukan waktu 

yang banyak (d) memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan. 
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Mengacu pada pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

metode demonstrasi mempunyai beberapa kelebihan. Pembelajaran dengan 

menggunakan demonstrasi diharapkan mampu mempermudah guru untuk 

menyampaikan bahan pelajaran yang sulit untuk dijelaskan dengan metode 

konvensional dan mempermudah siswa untuk memahami bahan ajar yang 

diberikan. Metode demonstrasi tidak hanya mempunyai kelebihan tetapi juga 

mempunyai kelemahan. Guru diharapkan mampu mempertimbangkan segala 

hal yang dibutuhkan saat pembelajaran agar kelemahan metode demonstrasi 

dapat diminimalisir dengan baik. Guru harus benar-benar memahami prosedur 

pelaksanaan metode demonstrasi agar pembelajaran dapat optimal dan 

kelemahan metode demonstrasi dapat diantisipasi sehingga dapat menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, efektif dan efisien. 

 

F. Materi Pokok Merakit PC 

Mata pelajaran ini merupakan materi yang harus didapatkan oleh siswa 

sebelum lebih jauh mengenal tentang jaringan dan sebagainya. Mata pelajaran 

ini merupakan mata pelajaran kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

program keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ). 

Peralatan/komponen pada personal komputer (PC) meliputi unit input, 

unit proses, dan unit output. Supaya komputer dapat digunakan untuk 

mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan 
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sistem komputer. Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling 

berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan 

pokok dari sistem tersebut. 

Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk 

menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang 

terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan 

brainware. Perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri, perangkat 

lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses 

tertentu, dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam 

mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. 

Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan 

membentuk satu kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak 

akanberarti apa-apa, hanya berupa benda mati. Kedua perangkat keras dan 

lunak juga tidak dapat berfungsi jika tidak ada manusia yang 

mengoperasikannya. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari 

tiap komponen saling terkait. Sedangkan fungsi komputer didefinisikan 

sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur.  

Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Input Device (Alat Masukan)  

Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai 

alat untuk memasukan data atau perintah ke dalam komputer. Input device 

adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem, dan 

dapat berupa signal input atau maintenance input. Alat input langsung 

dapat berupa papan ketik (keyboard), pointing device (misalnya mouse, 

touch screen, light pen, digitizer graphics tablet), scanner (misalnya 

magnetic ink character recognition, optical data reader atau optical 

character recognition reader), sensor (misalnya digitizing camera), voice 

recognizer (misalnya microphone). 

2. Output Device (Alat Keluaran)  

Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk 

menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat 

berupa hard- copy (ke kertas), soft-copy (ke monitor) ataupun berupa 

suara. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 

empat bentuk, yaitu tulisan (huruf, angka, simbol khusus), image (dalam 

bentuk grafik atau gambar), suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh 

mesin (machine-readable form).  
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3. I/O Ports  

Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar 

sistem. I/O Port juga biasa disebut dengan bagian interface (antar muka) 

karena peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. 

4. CPU (Central Processing Unit)  

CPU merupakan otak sistem komputer, dan memiliki dua bagian 

fungsi operasional, yaitu: ALU (Arithmetical Logical Unit) sebagai pusat 

pengolah data, dan CU (Control Unit) sebagai pengontrol kerja komputer. 

5. Memori 

a) Random Access Memory (RAM)  

Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat input 

akan disimpan terlebih dahulu di memori utama, khususnya 

RAM, yang dapat diakses secara acak (dapat diisi/ditulis, diambil, 

atau dihapus isinya) oleh pemrogram. 

b) Read Only Memory (ROM) 

Dari namanya, ROM hanya dapat dibaca sehingga pemrogram 

tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. ROM sudah diisi oleh 

pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari 

program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, 

seperti misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di 
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layar, pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan 

kontrol tertentu, dan bootstrap program 

c) Harddisk 

Harddisk merupakan komponen komputer yang akan 

digunakan untuk menyimpan data-data yang diperlukan oleh user. 

Data-data yang tersimpan dapat dibuka kembali jika diperlukan 

dapat pula diedit (ditambah, dikurangi, diperbaiki, dsb). Besar-

kecilnya kapasitas harddisk dapat mempengaruhi jumlah data 

yang bisa di simpan user 

Diatas merupakan ringkasan materi tentang merakit PC. Di dalam 

penelitian ini saya menggunakan metode inkuiri terbimbing dan metode 

demonstrasi dalam penyampaian materi tersebut. 

Untuk langkah-langkah pembelajaran merakit PC menggunakan 

metode inkuiri terbimbing, siswa diharapkan dapat mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut dengan guru sebagai pembimbing kegiatan siswa : 

1. Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan 

membuat Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

sesuai dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

2. Setelah semua dipersiapkan kemudian siswa melakukan pembelajaran 

secara mandiri dimana guru hanya sebagai pembimbing yaitu dimulai 
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dengan siswa mengambil motherboard dan letakkan di tempat yang aman. 

Persiapkan peralatan dan buku manual dari masing komponen PC. Baut 

motherboard dengan papan casing, sehingga akan lebih kuat dan aman. 

3. Pasanglah processor pada tempatnya (soket-nya) perhatikan tanda pada 

processor harus ditempatkan sesuai dengan tanda yang ada pada soket 

tersebut (tidak boleh terbalik). Kuncilah tangkai pengunci yang biasanya 

terdapat disisi soket processor. Perhatikan kode titik atau sisi processor 

dengan bentuk miring merupakan petunjuk agar bagian processor itu 

dipasang pada bagian slot yang memiliki tanda sama.  

4. Setelah memasang prosessor pasanglah memori RAM pada tempatnya 

dengan baik, perhatikan sudut memori yang biasanya berlekuk harus 

ditempatkan pada tempatnya secara hati-hati. Apabila anda terbalik 

memasangnya, maka memori akan sulit dimasukan. Pada jenis memori 

SDRAM, dudukan memori di motherboard memiliki pengunci yang akan 

bergerak mengunci bersamaan dengan masuknya memori ke dalamnya 

5. Kemudian masukan motherboard ke dalam cashing (kotak komputer), 

kaitkanlah pengait plastik yang biasa disediakan oleh pabrik cashing, ke 

dalam lubang yang terdapat pada motherboard. Pada sudut yang 

memungkinkan anda tempatkan baut, bautlah motherboard tersebut pada 

cashing untuk menghindarkan terjadinya pergeseran motherboard pada 

waktu anda memindah-mindahkan CPU nantinya.  
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6. Pasanglah kabel khusus catu daya motherboard yang ada pada prower 

suply (biasanya dituliskan P8 dan P9), kabel berwarna hitam dari kedua 

konektornya harus dipasang berdampingan. 

7. Pasanglah hard disk, floppy drive pada tempat yang telah tersedia dalam 

cashing CPU, kencangkan dudukannya dengan baut secara hati-hati. Bila 

ada CD ROM drive, pasangkan pula alat ini secara hati-hati dan 

dikencangkan dengan baut.  

8. Sambungkan kabel dari power suply ke slot power yang terdapat di hard 

disk, flopy drive dan CD ROM drive. Perhatikan sudut konektor 

plastiknya pada kabel tersebut biasanya sudah dirancang pas sesuai 

dengan dudukan yang terdapat pada hard disk, flopy drive atau CD ROM 

drive. 

9. Kemudian sambungkan kabel pita (kabel data) pada dudukan hard disk, 

flopy drive dan CD ROM drive. Kabel ini berfungsi untuk 

menghubungkan peralatan tersebut ke motherboard. Kabel yang terpasang 

ke flopy drive lebih sempit bila dibandingkan kabel penghubung hard disk 

ataupun CD ROM drive. Kabel penghubung hard disk dan CD ROM drive 

sama ukurannya. Untuk kabel Pita strip merah pada pinggir kabel 

menandakan no:1. 

10. Sambungkan kabel dari flopy drive ke slot flopy drive untuk, demikian 

pula sambungkan kabel dari hard disk ke slot IDE nomor 1, dan kabel dari 
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CD ROM ke slot IDE nomor 2. Anda bisa melihat keterangan yang 

tertulis di motherboard ataupun di manual motherboard 

11. Pasanglah VGA card pada slotnya, bila anda memiliki card dari jenis ISA, 

anda harus menempatkan card tersebut pada ISA slot bus di motherboard. 

Bila anda memiliki card VGA jenis PCI, anda harus pasangkan card 

tersebut pada slot bus PCI di motherboard. Tetapi jika VGA berupa VGA 

onboard, tinggal mengatur dalam BIOS. 

12. Pasang expansion card tambahan pada PCI maupun ISA. Expansion card 

dapat berupa LAN card sound card , TV tunner card, video capture dan 

lain-ain. Setelah itu kencangkan dengan baut denag dudukan casing PC 

13. Hubungkan konektor kabel penghubung tombol "Reset" ke pin "Reset" 

yang terdapat pada motherboard. Hubungkan pula konektor kabel 

penghubung speaker ke pin bertuliskan speaker yang ada pada 

motherboard. Sering ditulis dengan kode LS. 

14.  Pasanglah kabel data dari monitor ke slot yang terdapat di card VGA, 

perhatikan konektornya memiliki 3 deretan kaki yang tersusun rapi, 

dengan konektor berbentuk trapesium.  

15. Pasangkan konektor keyboard ke slot keyboard yang terdapat di 

motherboard. Dan perangkat yang lain. 

16. Pasangkan kabel listrik (power) dari layar monitor ke slot power yang 

terdapat di bagian belakang power suply yang telah terpasang pada 
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cashing CPU. Pasangkan kabel listrik untuk CPU ke slot yang terdapat 

pada power suply di bagian belakang cashing CPU. 

Sekarang sebuah personal komputer sudah bisa terakit, tetapi komputer 

tersebut belum bisa dipergunakan. Anda masih harus mengatur program BIOS, 

dan memasang (menginstal) program sistem operasi dan program aplikasi ke 

dalam hard disknya. Setelah itu guru membantu siswa merumuskan kaidah, 

prinsip, generalisasi, atau konsep berdasarkan hasil praktek siswa tersebut 

dalam merakit komputer. 

Di dalam kegiatan pembelajaran tersebut guru hanya bersifat sebagai 

pembimbing siswa dalam melakukan praktikum merakit PC sehingga 

pembelajarannya dapat melatih siswa untuk belajar secara mandiri sehingga 

tidak bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. 

Sedangkan metode demonstrasi guru memiliki peran yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar, karena sumber belajar semua berasal 

dari guru. Untuk langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode 

demonstarsi adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan segala perlengkapan demonstrasi dalam kelas termasuk 

semua hardware yang diperlukan untuk merakit PC. 

2. Guru memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemontrasikan. 
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3. Guru menunjukkan materi dan topik yang akan dibahas serta alat-alat yang 

akan dipakai untuk mendemostrasikannya. 

4. Para siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi, pokok bahasan, dan 

perlengkapan yang akan dipakai berdemonstrasi. Guru menjawab 

pertanyaan-pertanyaan ini. 

5. Guru mulai mendemonstrasikan topik merakit PC yaitu dengan 

menggunakan software Cisco IT Virtual Desktop dimana di dalam software 

tersebut akan dijelaskan bagaimana cara memasang bagian-bagian 

hardware komputer secara detail. 

6. Memberi kesempatan para siswa bertanya. Guru menjawab setiap 

pertanyaan dari para siswa. Dalam situasi seperti ini ada kalanya terjadi 

tanya-jawab segitiga, yaitu antara guru dengan siswa dan antara siswa 

dengan siswa yang lain. 

7. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang cukup sukar dan penting guru memberi 

penjelasan kepada kelas agar diketahui dan dipahami oleh semua siswa. 

8. Beberapa menit terakhir guru menyimpulkan atau membuat ikhtisar 

jalannya demonstrasi. 

Pembelajaran dengan menggunakan demonstrasi diharapkan mampu 

mempermudah guru untuk menyampaikan bahan pelajaran yang sulit untuk 

dijelaskan dengan metode konvensional dan mempermudah siswa untuk 

memahami bahan ajar yang diberikan. 
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G. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pembelajaran yaitu 

metode inkuiri terbimbing dan metode demonstrasi, pada dua kelas 

eksperimen yaitu kelas eksperimen  dan kelas kontrol. Penerapan metode 

inkuiri terbimbing pada kelas eksperimen  sedangkan pada kelas kontrol 

digunakan metode demonstrasi dan berikut adalah kerangka berpikirnya: 

1. Model pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing di kelas 

eksperimen  dengan melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran 

membuat siswa akan terbiasa untuk mengemukakan pendapat dan 

menerima pendapat teman dalam mendiskusikan sesuatu yang 

berkaitan dengan materi pelajaran Dalam metode pembelajaran inkuiri 

terbimbing mengalihkan proses pembelajaran dari sistem teacher 

center menjadi student center karena siswa lebih aktif sedang guru 

berperan sebagai fasilitator. Keterlibatan guru dalam pembelajaran 

dengan memberikan motivasi sangat diperlukan. Motivasi diperlukan 

untuk meningkatkan semangat dan minat siswa dalam belajar. 

Melalui metode inkuiri terbimbing ini diharapkan siswa dapat 

terlibat aktif dalam pembelajaran, mengalami langsung dan 

pembelajaran dapat bermakna bagi siswa dengan adanya bimbingan 

dari guru. Metode inkuiri terbimbing diterapkan karena beberapa 
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alasan salah satunya yakni pembelajarannya dapat melatih siswa untuk 

belajar secara mandiri sehingga tidak bergantung pada guru sebagai 

satu-satunya sumber belajar. Terjadinya peningkatan keaktifan siswa 

ini akan meningkatkan aktifitas belajar siswa yang selanjutnya 

diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman dan nilai hasil 

belajar pada siswa. 

2. Model pembelajaran Demonstrasi 

Sedangkan penerapan model pembelajaran metode demonstrasi 

pada kelas kontrol dilakukan dengan memperagakan atau 

mempertunjukan kepada siswa sesuatu yang sedang dipelajari, setelah 

dilakukan demonstrasi guru memnberikan pengutaan seperti diskusi, 

tanya jawab ataupun latihan soal terhadap hasil materi yang tadi sudah 

di demonstrasikan oleh guru tersebut. Salah satu yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan metode demonstrasi ini adalah posisi 

siswa seluruhnya harus bisa memperhatikan (mengamati) objek yang 

akan didemonstrasikan. 

Guru disini memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar, karena sumber belajar semua berasal dari guru. Dan 

dari kegiatan tersebut dapat diketahui seberapa besar hasil belajar 

siswa dengan menggunakan metode demonstrasi yang akan 

meningkatkan aktifitas belajar siswa, selanjutnya diharapkan dapat 
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mendorong peningkatan pemahaman dan nilai hasil belajar pada siswa 

tersebut bisa meningkat. 

 

Dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

demonstrasi menjadikan aktivitas belajar siswa menjadi lebih tinggi sehingga 

meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar juga akan meningkat. 

Hasil belajar siswa dinyatakan berhasil jika siswa paham terhadap materi 

pelajaran dan ketuntasan klasikal siswa dalam pembelajaran mencapai 71%. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan demonstarsi efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Dari kedua kegiatan pada kelas eksperimen dan kelas control diatas 

maka dapat diambil asumsi adanya peningkatan hasil belajar siswa materi 

pokok bahasan merakit PC dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dan model pembelajaran demonstrasi efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Asumsi tersebut dapat dikatakan benar apa bila nilai yang diperoleh 

siswa bisa meningkat, peningkatan nilai siswa tersebut dapat diketahui dengan 

cara guru memberikan metode yang tepat untuk melakukan pembelajaran 

merakit PC, baik secara metode inkuiri terbimbing maupun dengan cara 

metode demonstrasi. Serta hasil belajar manakah yang lebih baik antara siswa 

yang diberikan pengajaran menggunakan metode inkuiri terbimbing dengan 
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metode demonstrasi pada materi Merakit PC di SMK N 1 Tulung, Kabupaten 

Klaten 

 

Secara ringkas gambaran penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2 Kerangka berpikir 

 

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

 
Tes awal (Pre Test) Tes awal (Pre Test) 

 
Pembelejaran dengan metode 

inkuiri terbimbing 

 

Kegiatan dilakukan secara mandiri 

Diharapkan terjadi peningkatan 
pemahaman 

Kegiatan dilakukan secara mandiri 

 

Tes akhir ( Post Test) Tes akhir ( Post Test) 

Pembelejaran dengan metode 
demonstrasi 

 

Hasil Belajar Hasil Belajar 

Dibandingkan 

Uji Hipotesis 

Diharapkan terjadi peningkatan 
pemahaman 
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H. Hipotesis 

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu 

adanya dugaan sementara. Dugaan sementara kemudian lebih dikenal dengan 

istilah hipotesis. Dengan demikian hipotesis sering diartikan sebagai satu 

jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbuktinya data. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dengan landasan 

teori maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Penerapan metode 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembelajaran Demonstrasi pada 

pokok bahasan Merakit PC siswa kelas X TKJ SMK N 1 Tulung, Kabupaten 

Klaten” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X TKJ SMKN 1 Tulung, Kabupaten Klaten 

dengan dua kelas sebagai kelas penelitian. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dan 

satu kelas sebagi kelas kontrol. 

B. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimental Design, 

yaitu jenis eksperimen yang tidak sebenarnya karena belum memenuhi 

persyaratan seperti cara eksperimen yang dapat dikatakan ilmiah 

mengikuti peraturan-peraturan tertentu (Suharsimi, 2006 :86). Penelitian 

ini untuk mengujikan keabsahan suatu metode pembelajaran. Pada 

penelitian ini metode yang digunakan adalah metode inkuiri terbimbing 

dan metode demonstrasi. 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen (Control Group 

Pretest-Postest). Dalam desain penelitian ini dilihat perbedaan pencapaian 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sampel diambil sebanyak dua 
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kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai 

kelas kontrol. Pre-test diberikan untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.Untuk 

pelaksanaannya, metode inkuiriterbimbingditerapkan pada kelas 

eksperimen dan metode demonstrasi diterapkan pada kelas kontrol. 

Setelah kedua treatment tersebut dilakukan maka akan dibandingkan hasil 

pembelajaran antara kedua moetode pembelajaran tersebut. 

Dan berikut ilustrasi skema desain penelitiannya: 

Gambar 3.1 Skema desain penelitian. 

 

Keterangan: 

T1 E: Treatment kelas Eksperimen tahap 1 menggunakan Inkuiri 

terbimbing 

T2 E: Treatment kelas Eksperimen tahap 2 menggunakan Inkuiri 

terbimbing 

T1 C: Treatment kelas Kontrol tahap 1 menggunakan metode demonstrasi 
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T2 C: Treatment kelas Kontrol tahap 2 menggunakan metode demonstrasi 

C. Populasi dan Sampel  

Menurut Suharsimi (2009:130) Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian yang memiliki ciri-ciri yang akan diteliti 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TKJ SMKN 1 Tulung, 

Kabupaten Klaten dengan rincian 3 kelas X TKJ dan jumlah total siswa kelas 

X TKJ adalah 108 siswa. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Kelas Siswa 

1 X TKJ A 36 

2 X TKJ B 36 

3 X TKJ C 36 

Jumlah 108 

 

Menurut Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Agar sampel yang diambil mewakili data penelitian, 

maka perlu adanya perhitungan besar kecilnya populasi. Di dalam penelitian 
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ini sampel yang digunakan adalah X TKJ C sebagai kelas eksperimen dan X 

TKJ A sebagai kelas kontrol. 

D. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian eksperimen ini melalui tiga tahap, yakni : tahap 

persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap evaluasi. Berikut 

prosedur penelitiannya : 

1. Tahap Persiapan 

a. Memilih populasi, mengumpulkan data nama siswa kemudian 

setelah populasi terkumpul langkah selanjutnya yaitu penentuan 

sampel penelitian dengan melakukan uji normalitas dan 

homogenitas dari seluruh jumlah populasi. Setelah diketahui 

populasi berdistribusi normal dan homogen kemudian dilakukan 

pengundian secara acak. Hasil pengundian terpilih kelas X TKJ C 

sebagai kelas eksperimen (Inkuiri Terbimbing) dan kelas X TKJ A 

sebagai kelas kontrol (Demonstrasi)  

b. Menyusun  instrumen penelitian berupa soal yang digunakan untuk 

pre-test dan post test, dengan langkah-langkah: 

1) Menetukan materi, materi yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah kompetensi merakit PC 

2) Menentukan bentuk soal tes, bentuk soal tes yang 

digunakan adalah tes berbentuk objektif berupa pilihan 
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ganda yang terdapat lima alternative jawaban dan satu 

jawaban yang benar. 

3) Menetukan alokasi waktu, jumlah waktu yang 

dialokasiakn utuk mengerjakan tes adalh 60 menit. 

4) Menyusun kisi-kisi soal tes, kisi-kisi tes disusun 

berdasarkan kurikulum yang berlaku disekolah 

5) Menyusun butir-butir soal tes sesuai denga kisi-kisi yang 

teakh ditetapkan. 

c. Analisis uji coba perangkat tes, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. 

Jika ada soal yang tidak valid, maka soal tidak akan digunakan 

dalam pre-test dan post-test. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Proses pembelajaran dilakukan selama 4 (empat) kali pertemuan 

termasuk pre-test dan post-test. Pada setiap pertemuan terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutup. 

Alokasi waktu pembelajaran adalah 90 menit di setiap pertemuan, 

sedangkan alokasi waktu untuk pre-test dan post-test masing-masing 

selama 60 menit. 
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3. Tahap Evaluasi 

 Tahap evaluasi yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa, baik 

pembelajaran di kelas eksperimen  maupun kelas kontrol. Pelaksanaan pre 

test dan post test pada kedua kelas dengan soal yang sama. Kemudian, 

hasil dari evaluasi tersebut dibandingkan dengan uji parametrik, antara 

lain uji paired sample tes untuk mengetahui metode inkuiri terbimbing 

dan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar merakit PC 

pada siswa kelas X TKJ di SMKN 1 Tulung, Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Selain itu, dilakukan pula uji independent sample tes 

untuk mengetahui perbandingan (komparasi) model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar lebih tinggi dengan membandingkan 

model pembelajaran metode inkuiri terbimbing dan metode demonstrasi 

dalam meningkatkan hasil belajar merakit PC pada siswa kelas X TKJ di 

SMKN 1 Tulung, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa yang diambil dengan menggunkan alat evaluasi yang 

berupa soal atau tes. Tes ini dilakukan setiap selesai proses pembelajaran. 

Selain tes, dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data 

lainnya yaitu sebagai berikut: 
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1. Tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

 Pelaksanaan metode tes dalam penelitian ini ditujukan untuk 

mengukur hasil belajar siswa sebelum mendapat tindakan (pre-test) dan 

setelah mendapatkan tindakan (post-test) dalam penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan demonstrasi. Pre-test digunakan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum dilakukannya proses 

pembelajaran. Sedangkan post-test digunkan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang diajar selama 

proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. 

Alat yang digunakan untuk melakukan tes ini adalah berupa tes lembar 

evaluasi individu yang berupa tes objektif pilihan ganda. Tes terdiri atas 

40 butir pilihan ganda dengan durasi pengerjaan selama 60 menit.  

2. Observasi  

 Pengamatan atau observasi (observation) adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan 

pencatatan secara sistematis . 
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 Alat untuk melakukan pengamatan ini menggunakan lembar observasi 

siswa yang berisi aktivitas siswa yang didalamnya mencakup aspek afektif 

dan psikomotorik dalam pembelajaran di kelas. Observasi dilakukan pada 

saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dari mulai awal proses 

pembelajaran sampai dengan akhir proses pembelajaran 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya. 

 Dalam penelitian ini menggunkan  metode dokumentasi untuk mencari 

data berkaitan dengan keadaan siswa dan prestasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah dilakukan tindakan penelitian.Sedangkan alat yang digunakan 

yaitu menggunakan kamera digital. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua yaitu : 

1. Instrumen dalam pelaksanaan penelitian yaitu berupa silabus ,RPP, soal 

evaluasi dan lembar observasi. 

2. Instrumen dalam pengambilan data yaitu tes kemampuan awal (Pre-test)   

dan tes prestasi belajar siswa (Post-test). 
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 Sebelum tes dilaksanakan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan derajat kesukaran dari tes tersebut. 

a. Uji Validitas 

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 

valid atau sahih memiliki validitas yang tinggi, sedangkan yang 

tidak atau kurang valid memiliki validitas yang rendah. Uji 

validitas soal dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi 

product moment, dengan persamaan: 

 

                       

(Suharsimi Arikunto, 2009: 72) 
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Kemudian harga Rxy dikonsultasikan dengan tabel r product 

moment 5%. Yang dimaksud dengan r produsct moment 5% yaitu taraf 

signifikan 5%, dimana taraf kesalahan 5% dan taraf kebenaran 95%. 

Jika Rxy > r tabel, maka butir soal tersebut dapat dikatakan valid. 

Kriteria validitas terlihat pada tabel 3.2 di bawah: 

Tabel 3.2 Kriteria Validitas instrumen 

Nilai validitas Kriteria 

0,800-1,000 Sangat tinggi 

0,600-0,800 Tinggi 

0,400-0,600 Cukup 

0,200-0,400 Rendah 

0,000-0,200 Sangat rendah 

   (Suharsimi Arikunto, 2009: 75) 

  Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang 

mempunyai nilai Rxy > r tabel, dan r tabelyang digunakan adalah 0,362.  

Soal yang memiliki kriteria validasi sangat rendah berjumlah 10, 

kriteria validasi rendah berjumlah 10, kriteria validasi cukup berjumlah 

30, kriteria validasi tinggi berjumlah 10. Dan soal yang dipakai dalam 

penelitian adalah soal pada kriteria validasi cukup dan tinggi berjumlah 

40 soal 
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b. Tingkat Kesukaran (TK) 

Soal yang baik adalah soal yang mempunyai derajat kesukaran 

memadai dalam arti tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Untuk 

mengukur derajad kesukaran soal digunakan rumus sebagai berikut : 

 
Js

B
DK     (Suharsimi Arikunto, 2009:208) 

Keterangan : 

DK : indeks kesukaran 

B : banyaknya siswa yang menjawab soali itu dengan benar 

JS : jumlah pesera seluruh siswa tes 

 

Indeks kesukaran soal (P) diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Indeks Kesukaran Soal 

Interval Indeks Kesukaran 

(P) 
Kriteria 

0.00 - 0.30 Sukar 

0.30 - 0.70 Sedang 

0.70 - 1.00 Mudah 

Suharsimi Arikunto (2009:210) 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Derajat 

Kesukaran dengan kriteria soal mudah sebanyak 20 soal, soal sedang 

sebanyak 15 soal dan soal sukar sebanyak 5 soal.  
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c. Daya Pembeda (DP) 

Daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana  suatu butir 

soal mampu membedakan siswa yang pandai dan siswa yang kurang 

pandai berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mengetahui daya pembeda 

dari masing-masing item soal digunakan rumus : 

B

B

A

A

J

B

J

B
DP 

 

Keterangan : 

DP : indeks daya pembeda 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu      

dengan benar  

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Suharsimi Arikunto, 2009:213) 

 Di bawah ini merupakan klasifikasi daya pembeda soal DP 

menurut Suharsimi Arikunto (2009:218): 

Tabel 3.4 Indeks Daya Pembeda 

Daya Pembeda (P) Kriteria 

0.00 - 0.20 Jelek 

0.21 - 0.40 Cukup 

0.41 - 0.70 Baik 

0,71 - 1.00 Sangat Baik 

 



56 

 

 

 

DP : negatif, semuanya tidak baik, semua butir soal yang mempunyai 

nilai DP negatif sebaiknya dibuang saja. 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini harus memiliki daya 

pembeda soal lebih dari interval cukup, yaitu lebih dari interval 0,21- 

0,40. Soal yang menggunakan daya pembeda jelek berjumlah 4, daya 

pembeda cukup berjumlah 11, daya pembeda baik berjumlah 25. 

Tabel 3.5 Validitas Soal 

NO Rxy DP TK Keputusan 

1 0.430 0.40 0.73 Dipakai 

2 0.470 0.47 0.50 Dipakai 

3 -0.440* -0.47* 0.50* Gugur 

4 0.374 0.53 0.53 Dipakai 

5 0.488 0.47 0.30 Dipakai 

6 -0.347* -0.27* 0.80 Gugur 

7 0.684 0.67 0.67 Dipakai 

8 0.648 0.53 0.73 Dipakai 

9 0.513 0.47 0.30 Dipakai 
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10 0.125* 0.00* 0.33 Gugur 

11 0.693 0.53 0.47 Dipakai 

12 -0.215* -0.27* 0.73 Gugur 

13 0.571 0.60 0.50 Dipakai 

14 0.199* 0.27* 0.33 Gugur 

15 0.534 0.40 0.73 Dipakai 

16 -0.110 -0.27 0.60 Gugur 

17 0.561 0.53 0.73 Dipakai 

18 0.480 0.27 0.60 Dipakai 

19 0.425 0.33 0.77 Dipakai 

20 0.550 0.47 0.57 Dipakai 

21 0.159 0.20 0.40 Dipakai 

22 0.630 0.53 0.60 Dipakai 

23 0.450 0.40 0.27 Dipakai 

24 0.692 0.53 0.73 Dipakai 
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25 0.205* -0.07* 0.37* Gugur 

26 0.370 0.53 0.60 Dipakai 

27 0.439 0.40 0.73 Dipakai 

28 -0.307* -0.33* 0.23* Gugur 

29 0.393* 0.13* 0.40* Gugur 

30 0.454 0.60 0.70 Dipakai 

31 0.407 0.47 0.77 Dipakai 

32 0.337* 0.20* 0.43* Gugur 

33 0.393 0.20 0.57 Dipakai 

34 -0.327* -0.33* 0.57* Gugur 

35 -0.261* -0.33* 0.77* Gugur 

36 0.597 0.53 0.73 Dipakai 

37 0.489 0.67 0.67 Dipakai 

38 0.490* 0.13* 0/20* Gugur 

39 0.182 0.20 0.83 Dipakai 
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40 0.332* 0.13* 0.60* Gugur 

41 0.391 0.27 0.73 Dipakai 

42 0.210* 0.20* 0.57* Gugur 

43 0.357* 0.13* 0.20* Gugur 

44 0.505 0.67 0.67 Dipakai 

45 -0.657* -0.73* 0.50* Gugur 

46 0.463 0.33 0.30 Dipakai 

47 0.289 0.20 0.30 Dipakai 

48 0.637 0.47 0.77 Dipakai 

49 0.573 0.40 0.80 Dipakai 

50 0.592 0.47 0.77 Dipakai 

51 -0.382* -0.40* 0.73* Gugur 

52 0.385 0.33 0.83 Dipakai 

53 0.717 0.53 0.73 Dipakai 

54 0.507 0.40 0.80 Dipakai 
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55 -0.063* -0.07* 0.83* Gugur 

56 0.573 0.60 0.37 Dipakai 

57 -0.322* -0.33* 0.70* Gugur 

58 0.564 0.3 0.47 Dipakai 

59 0.497 0.33 0.83 Dipakai 

60 0.468 0.27 0.73 Dipakai 

Kriteria : 

Rxy> r tabel, dan r tabelyang digunakan 0,361 

DP> interval 0,21- 0,40, DP > 0,21 

DK = 0,00 – 0,30 = Sukar 

     0,30 – 0,70 = Sedang 

         0,70 – 1,00 = Mudah 

d. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini reliabilitas tes diuji dengan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

  (Suharsimi Arikunto, 2010: 231) 
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Keterangan : 

r11 = koefisien reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir item 

 = varian total 

P = jumlah siswa yang menjawab dengan betul butir  item yang  

bersangkutan 

q  = jumlah siswa yang menjawab dengan salah butir item yang  

bersangkutan, atau 

q =1-p 

∑ p q  = jumlah dari hasil perkalian antara p dengan q 

 

Untuk menentukan nilai varian total, menggunakan rumus: 

 (Suharsimi Arikunto, 2010: 232) 

Keterangan : 

Y : skor siswa 

N : jumlah siswa. 

Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel dengan 

taraf signifikan 5%. Jika r hitung> r tabel maka alat ukur tersebut 

dinyatakan reliabel. 

Kriteria reliabilitas adalah : 



62 

 

 

 

19,00 11r   : sangat rendah 

38,020,0 11r  : rendah 

58,039,0 11r  : cukup 

78,059,0 11r  : tinggi 

00,179,0 11r  : sangat tinggi  

Soal yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai r11> 

r tabel, nilai r tabelyang digunakan adalah 0,361. Dari 40 soal yang valid 

soal yang reliabel dalam penelitian ini berjumlah 40 soal. Soal dalam 

instrumen penelitilian yang digunkan mempunyai kriteria reliabilitas 

sangat tinggi. Perhitungan reliabilitas sebagai berikut : 
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G. Langkah Pelaksanaan Penelitian 

  Pada tahap pelaksanaan, akan dilaksanakan sebanyak empat kali 

pertemuan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan baik pada kelas 

eksperimen (Inkuiri Terbimbing) dan kelas control (Demonstrasi) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelas Eksperimen (Inkuiri Terbimbing) 

Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 

a) Tahap I persiapan 

1) Menyiapakan soal pre test 

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti 

LKS, buku paket merakit PC 

b) Tahap II pelaksanaa 

1) Membuka kegiatan pembelajaran (5 menit) 

2) Memberikan motivasi pada siswa (5 menit) 

3) Melaksanakan pre test (60 menit) 

4) Menjelaskan tentang pembelajaran Inkuiri terbimbing yang 

akan digunakan pada pertemuan beikutnya (10 Menit) 

c) Tahap II penutup (10 Menit) 

1) Mempersilakan kepada siswa yang hendak bertanya 

2) Menutup kegiatan pembelajaran. 
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Pertemuan kedua (2x45 menit) 

a) Tahap I persiapan 

1) Menyusun RPP kompetensi dasar merakitpc 

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti 

LKS, buku paket merakit PC 

3)  Menentukan alat penilaian (evaluasi)  

b) Tahap II pelaksanaan 

1) Apersepsi, pemberian motivasi kepada siswa (5 menit)  

2) Menjelaskan materi tentang merakit PC (15 menit). 

3) Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode Inkuiri 

terbimbing tahap I (60 menit)  

c) Tahap III penutup  (10 menit) 

1) Guru membantu siswa dalam menyimpulakn materi yang telah 

diajarkan 

2) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam 

Pertemuan ketiga (2x45 menit) 

a) Tahap I persiapan 

1) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti 

LKS, buku paket merakit PC 

2)  Menentukan alat penilaian (evaluasi)  

b) Tahap II pelaksanaan 
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1) Apersepsi, pemberian motivasi kepada siswa (5 menit)  

2) Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode Inkuiri 

terbimbing tahap II (40 menit) 

3) Guru mulai membimbing para siswa untuk menganalisis 

permasalahan dalam materi merakit PC (10 menit) 

4) Guru memberikan kuis secara individu untuk dikerjakan dan 

tidak boleh bekerja sama dengan siswa yang lain (15 menit) 

c) Tahap penutup 

1) Menyimpulkan materi dari pertemuan awal sampai akhir (20 

menit) 

2) Menutup pelajaran dengan salam. 

Pertemuan keempat (2 x 45 menit) 

a) Tahap I persiapan 

1) Menyiapkan soal post test  

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti 

LKS, buku paket merakit PC  

b) Tahap II pelaksanaan 

1) Guru membahas hasil pekerjaan siswa yang diberikan pada 

pertemuan ketiga (15 menit) 

2) Guru memberikan soal post test (60 menit) 

c) Tahap III penutup 
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1) Menyimpulkan materi dari pertemuan awal sampai akhir (15 

menit) 

2) Menutup pelajaran dengan salam  

2. Kelas Kontrol (Demonstrasi) 

Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 

a) Tahap I persiapan 

1) Menyiapakan soal pre test 

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti 

LKS, buku paket merakit PC 

b) Tahap II pelaksanaan. 

1) Membuka pelajaran dengan mengucap salam kemudian 

memeriksa kehadiran peserta didik. (5 menit)  

2) Memberikan apersepsi, motivasi kepada siswa (5 menit)  

3) Melaksanakan pre test (60 menit) 

4) Guru menyampiakn tentang tujuan pembelajaran metode 

demonstrasi yang akan digunakan pada pertemuan beikutnya 

(10 Menit) 

c) Tahap III penutup. 

1) Mempersilakan kepada siswa yang hendak bertanya (10 menit) 

2) Menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 
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Pertemuan kedua (2x45 menit) 

a) Tahap I persiapan 

1) Menyusun RPP kompetensi dasar merakit PC 

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti 

LKS, buku paket merakit PC 

3) Mempersiapkan alat peraga Demonstrasi 

b) Tahap II pelaksanaan 

1) Guru mulai mengabsen siswa di kelas (5 menit) 

2) Apersepsi, pemberian motivasi kepada siswa (5 menit)  

3) Menjelaskan materi tentang merakit PC menggunakan metode 

Demonstrasi tahap I (50 menit). 

4) Guru memberikan latihan soal secara individu untuk 

dikerjakan dan tidak boleh bekerja sama dengan siswa yang 

lain (10 menit)  

c) Tahap III penutup  

1) Guru menunjukkan kepada siswa jawaban yang telah benar, 

dan memperbaiki jawaban yang salah. (10 menit)  

2) Guru membantu siswa dalam menyimpulkan materi yang telah 

diajarkan (5 menit)  

3) Guru menutup pelajaran dengan salam (5 menit) 
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Pertemuan ketiga (2x45 menit) 

a) Tahap I persiapan 

1) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti 

LKS, buku paket merakit PC 

2) Menentukan alat penilaian (evaluasi)  

b) Tahap II pelaksanaan 

1) Apersepsi, pemberian motivasi kepada siswa (5 menit)  

2) Menjelaskan materi tentang merakit PC menggunakan metode 

Demonstrasi tahap  II (50 menit). 

3) Guru mulai melakukan pengguatan dengan diskusi tanya jawab 

dan latihan terhadap hasil demonstrasi serta membimbing 

para siswa untuk menganalisis permasalahan dalam materi 

merakit PC (10 menit) 

4) Guru memberikan kuis secara individu untuk dikerjakan dan 

tidak boleh bekerja sama dengan siswa yang lain (15 menit) 

c) Tahap penutup 

1) Menyimpulkan materi dari pertemuan awal sampai akhir (20 

menit) 

2) Menutup pelajaran dengan salam. 

Pertemuan keempat (2 x 45 menit) 

a) Tahap I persiapan 
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1) Menyiapkan soal post test  

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti 

LKS, buku paket merakit PC  

b) Tahap II pelaksanaan 

1) Guru membahas hasil pekerjaan siswa yang diberikan pada 

pertemuan ketiga (15 menit) 

2) Guru memberikan soal post test (60 menit) 

c) Tahap III penutup 

1) Menyimpulkan materi dari pertemuan awal sampai akhir (15 

menit) 

2) Menutup pelajaran dengan salam  

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Hasil belajar kognitif siswa dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

       (Purwanto, 2009:112) 

2. Perhitungan Nilai Rata-rata 

Untuk mendapatkan nilai rata-rata dari hasil evaluasi pada 

setiap pertemuandigunakan rumus: 
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(Nana Sudjana, 2009: 109) 

Keterangan: 

  : nilai rerata 

  : jumlah seluruh skor 

            N : banyaknya subjek 

 

 

3. Perhitungan Ketuntasan Belajar Klasikal 

100% x 
N

n
  KB

 

Keterangan: 

KB: Ketuntasan Belajar 

n     : jumlah siswa tuntas 

 N    : jumlah seluruh siswa 

 

 

4. Uji Peningkatan Hasil Belajar 

 Uji peningkatan hasil belajar digunakan untuk mengetahui berapa 

presentase peningkatan hasil belajar sesudah dan sebelum perlakuan.  

Untuk uji ini digunakan rumus: 

% = 2

12

X

XX 

x 100% 

Keterangan: 
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X1 : Nilai rata-rata pre-test 

X2 : Nilai rata-rata post tes 

 

I. Analisis Efektivitas Hasil Belajar 

Efektivitas hasil belajar siswa dapat dilihat melalui nilai raport. 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Kriteria Efektivitas 

Nilai Raport Nilai Angka Kriteria Lulus Kriteria Efektif 

A 100-86 Sangat Baik Sangat Efektif 

B 71-85 Baik Efektif 

C 61-70 Cukup Cukup Efektif 

D 51-60 Kurang Kurang Efektif 

E <50 Sangat Kurang Sangat Kurang Efektif 

 

J. Ketercapaian KKM 

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan demonstrasi dikatakan berhasil apabila memenuhi 

indikator sebagai berikut: 

1. Guru mampu menerapkan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan 

Demonstrasi  sesuai dengan RPP 

2. Indikator keberhasilan upaya peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat 

dari nilai rata-rata tes siswa lebih dari KKM yang ditentukan, yaitu ≥ 71
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan proses pembelajaran pada pre test sampai dengan post 

test  dan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar menggunakan 

metode Inkuiri Terbimbing dan metode Demonstrasi pada siswa kelas 

X TKJ SMK N 1 Tulung pada mata pelajaran Merakit PC.  

2. Penerapan metode pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan metode 

Penerapan metode pembelajaran Inkuiri Terbimbing lebih baik 

digunakan pada mata pelajaran Merakit PC dibandingkan dengan  

metode pembelajaran Demonstrasi, hal tersebut dikarenakan sudah 

terbukti pada penelitian ini dimana hasil post test metode Inkuiri 

Terbimbing lebih besar dari pada hasil post test metode Demonstrasi 

yaitu 7.76 untuk metode Inkuiri Terbimbing dan 7.46 untuk metode 

Demonstrasi. 

3. Pembelajaran menggunakan merode Inkuiri Terbimbing dan 

Demonstrasi dapat meningkatakan hasil belajar siswa kelas X TKJ 

SMK N 1 Tulung pada mata pelajaran Merakit PC yang telah 

didukung data dalam penelitian ini. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti memberikan 

saran, diantaranya adalah: 

1. Pembelajaran menggunakan metode Inkuri Terbimbing dapat 

digunakan sebagai altenatif untuk meningkatakan hasil belajar 

siswa mata pelajaran Merakit PC 

2. Bagi siswa, dalam melaksanakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing diharapkan ikut aktif dan 

berpartisipasi dalam kegiatan diskusi tanpa harus menggantungkan 

pada orang lain. Disamping itu harus memperhatikan penjelasan 

guru agar informasi dapat diterima dengan baik.  

3. Bagi guru, hendaknya dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Inkuiri Terbimbning harus 

lebih memperhatikan alokasi waktu, lebih mengasah 

kemampuannya untuk mengkondisikan kelas, sehingga perhatian 

siswa dapat terfokus dan informasi ke siswa dapat diterima dengan 

baik.  
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DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN 

No Kode Nama No Kode Nama 

1 E-01 Agil Indra 19 E-19 Muh. Ramadhan 

2 E-02 Ahmad Agung 20 E-20 Nova Indriyani 

3 E-03 Almaratus Sholihah 21 E-21 Nurul Hidayah 

4 E-04 Andre Maulana 22 E-22 Randef 

5 E-05 Anisa Yuliani 23 E-23 Ratih Listiyani 

6 E-06 Aryza Dipta 24 E-24 Reza Dias 

7 E-07 Deddy Prabowo 25 E-25 Ridho Pangestu 

8 E-08 Devi APrilianti 26 E-26 Rita Puspitasari 

9 E-09 Diah Ayu 27 E-27 Royan Muhammad 

10 E-10 Evi Cahyati 28 E-28 Sakilla Gustria 

11 E-11 Fajar Utomo 29 E-29 Sarwi Endah 

12 E-12 Fitri Derista 30 E-30 Septi Setyowati 

13 E-13 Ikhsan Eka Putra 31 E-31 Sindy Anarista 

14 E-14 Indriani Oktavia 32 E-32 Siti Anisah 

15 E-15 Irda Mahartatik 33 E-33 Susi Indah Sari 

16 E-16 Ismah Sukmawati 34 E-34 Tania Cahyantika 

17 E-17 Lian Rahman 35 E-35 Vicky Anna 

18 E-18 Mega Lusiana 36 E-36 Aan Satria 

Lampiran 1 
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DAFTAR NAMA KELAS KONTROL 

No Kode Nama No Kode Nama 

1 K-01 Al Rizal Ismail 19 K-19 Mega Ayuning Pamuji 

2 K-02 Alfian Adi 20 K-20 Mifta Hanung 

3 K-03 Anggi Puspitasari 21 K-21 Novan Galang 

4 K-04 Annisa Solikhah 22 K-22 Nur Hidayah 

5 K-05 Betri Rosiani 23 K-23 Nur Tania 

6 K-06 Citra Puspitasari 24 K-24 Nur Sri Fauzi 

7 K-07 Fahma Retra Putri 25 K-25 Pandu Setyo Sukur 

8 K-08 Fatma Syahara 26 K-26 Pipin Nur Widyawati 

9 K-09 Fazri Nurcholis 27 K-27 Rasyid Nur Hakim 

10 K-10 Febriani Retno 28 K-28 Revina Azari 

11 K-11 Fitri Rahmawati 29 K-29 Rizki Amalia 

12 K-12 Ganteng Kus Setyo 30 K-30 Sari Rohayati 

13 K-13 Guritno 31 K-31 Sendi Septiani 

14 K-14 Intan Ika 32 K-32 Sinta Dewi 

15 K-15 Irsyad Sajadi 33 K-33 Sri Hartatai 

16 K-16 Lina Widyawati 34 K-34 Tika Silvia 

17 K-17 Lisa Alfiani 35 K-35 Tri Nina Arista 

18 K-18 Lutfian Hafiludin 36 K-36 Yuyun Irsawati 

Lampiran 2 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 3 

SILABUS MERAKIT PC 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR 
MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJAR TM PS PI 

1. Merencanakan 
kebutuhan dan 
spesifikasi  

 Daftar kebutuhan 
dan spesifikasi 
komputer  telah 
tersedia 

 Buku manual dan 
petunjuk 
pengoperasian 
komponen telah 
tersedia 

 

 Jenis-jenis 
peralatan / 
komponen pada 
PC serta 
spesifikasi masing-
masing 

 Memilih peralatan/ 
komponen PC secara teliti. 

 Menjelaskan diagram blok 
komputer dan fungsi 
masing-masing 

 Menjelaskan jenis-jenis 
piranti  input  dan output 
serta spesifikasi dan 
perkembangannya 
Menjelaskan jenis-jenis 
piranti proses serta 
spesifikasi dan perkem-
bangannya. 

 Membuat daftar rencana 
kebutuhan dan spesifikasi 
PC 

 Menjelaskan fungsi  
Pheriferal yang sudah 
terintegrasi pada sebuah PC 

 Tes Tertulis 
 Tes Lisan 
 Tes Praktek 
 Produk 
 Pengamatan/ 

Observasi  
 

2 4(8) -  Buku 
Konsep 
hardware 
PC 
 
 

2. Menginstalasi 
komponen PC 

 Prosedur / SOP 
perakitan disiapkan 

 Peralatan instalasi 
(tools kit) disiapkan 

 Perangkat yang 
ingin diinstalasi diuji 
sesuai dengan 
manual tiap-tiap 
komponen 

 Perangkat PC 
dirakit 
menggunakan 
prosedur, 

 Langkah-langkah 
perakitan komputer 
serta prosedur dan 
keselamatan kerja 
pada saat merakit 
komputer 

 

 Melaksanakan Keamanan 
dan Keselamatan Kerja (K3) 
dalam pengopera-sian 
peralatan 

 Memperlihatkan sikap 
cermat dan teliti dalam 
menerapkan prosedur 
perakitan PC 

 Menjelaskan prosedur baku 
perakitan 

 Menguraikan karakteris-tik 
dan tata cara penanganan 
tiap-tiap komponen PC 

 Tes Tertulis 
  Diskusi 
 Tes Praktek 
 Pengamatan/ 

observasi 

4 8(16) --  Buku 
Konsep 
hardware 
PC 
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KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR 
MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJAR TM PS PI 

cara/metode dan 
peralatan yang 
sudah ditentukan 

 Menguji komponen-
komponen PC sesuai 
dengan buku manual 

 Menginstalasi komponen 
PC 

Keterangan  

TM : Tatap Muka 

PS : Praktek di Sekolah (2 jam praktik di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka) 

PI : Praktek di Industri  (4 jam praktik di Du/ Di setara dengan 1 jam tatap muka)  

Mengetahui            Klaten,   Agustus 2014 

Guru Merakit PC             Peneliti 

 

Suyud S.Kom            Tommi Achad Ramadhani 

NIP.              NIM. 5302410157 
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Lampiran 4  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

METODE DEMONSTRASI 

Satuan Pendidikan  : SMK Negeri 1 Tulung 

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan 

Mata Pelajaran  : Merakit Personal Komputer 

Kelas / Semester : X / 1 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Merakit Personal Komputer 

B. KOMPETENSI DASAR 

 Melakukan instalasi komponen PC 

C. INDIKATOR 

 Prosedur / SOP perakitan disiapkan 

 Peralatan instalasi (tools kit) disiapkan 

 Perangkat yang ingin diinstalasi diuji sesuai dengan manual tiap-tiap 

komponen 

 Perangkat PC dirakit menggunakan prosedur, cara/metode dan peralatan 

yang sudah ditentukan. 

D. ALOKASI WAKTU 

 8 Jam  @ 45 menit 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Sikap 

- Melaksanakan keamanan dan keselamatan kerja dalam pengoperasian 

peralatan 

- Memperlihatkan sikap cermat dan teliti dalam menerapkan prosedur 

perakitan PC  

 Pengetahuan 

- Menjelaskan jenis-jenis piranti proses serta spesifikasi dan 

perkembangannya 

- Menejelaskan prosedur buku perakitan 
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 Keterampilan 

- Merakit komponen Personal Komputer 

F. MATERI AJAR 

 Langkah-langkah perakitan komputer serta prosedur dan keselamatan kerja 

pada saat merakit komputer 

G. METODE PEMBELAJARAN 

 Demonstrasi/Presentasi 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Menjelaskan  Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam perakitan 

peralatan 

 Memperlihatkan sikap cermat dan teliti dalam menerapkan prosedur 

perakitan PC  

 Menjelaskan prosedur baku perakitan 

 Menguraikan karakteristik dan tata cara penanganan tiap-tiap komponen 

PC 

 Menguji komponen-komponen PC sesuai dengan buku manual 

 Menginstalasi komponen PC 

I. SUMBER BELAJAR 

 Modul 

 Buku Referensi 

 Internet 

J. METODE PENILAIAN 

 Tes tertulis 

 Merangkum materi dan modul 

 Keaktifan peserta didik dalam kelas 

 Mengetahui      Klaten,   Agustus 2014 

Guru Merakit PC      Peneliti 

 

Suyud S.Kom      Tommi Achad Ramadhani 

NIP.        NIM. 5302410157 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

METODE INKUIRI TERBIMBING 

Satuan Pendidikan  : SMK Negeri 1 Tulung 

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan 

Mata Pelajaran  : Merakit Personal Komputer 

Kelas / Semester : X / 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Merakit Personal Komputer 

B. KOMPETENSI DASAR 

 Melakukan instalasi komponen PC 

C. INDIKATOR 

 Prosedur / SOP perakitan disiapkan 

 Peralatan instalasi (tools kit) disiapkan 

 Perangkat yang ingin diinstalasi diuji sesuai dengan manual tiap-tiap 

komponen 

 Perangkat PC dirakit menggunakan prosedur, cara/metode dan peralatan 

yang sudah ditentukan. 

D. ALOKASI WAKTU 

 8 Jam  @ 45 menit 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Sikap 

- Melaksanakan keamanan dan keselamatan kerja dalam pengoperasian 

peralatan 

- Memperlihatkan sikap cermat dan teliti dalam menerapkan prosedur 

perakitan PC  

 Pengetahuan 

- Menjelaskan jenis-jenis piranti proses serta spesifikasi dan 

perkembangannya 

- Menejelaskan prosedur buku perakitan 

 Keterampilan 

- Merakit komponen Personal Komputer 
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F. MATERI AJAR 

 Langkah-langkah perakitan komputer serta prosedur dan keselamatan kerja 

pada saat merakit komputer 

G. METODE PEMBELAJARAN 

 Inkuiri Terbimbing 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Menjelaskan  Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam perakitan 

peralatan 

 Memperlihatkan sikap cermat dan teliti dalam menerapkan prosedur 

perakitan PC  

 Menjelaskan prosedur baku perakitan 

 Menguraikan karakteristik dan tata cara penanganan tiap-tiap komponen 

PC 

 Menguji komponen-komponen PC sesuai dengan buku manual 

 Menginstalasi komponen PC 

I. SUMBER BELAJAR 

 Modul 

 Buku Referensi 

 Internet 

J. METODE PENILAIAN 

 Tes tertulis 

 Merangkum materi dan modul 

 Keaktifan peserta didik dalam kelas 

 Mengetahui      Klaten,   Agustus 2014 

Guru Merakit PC      Peneliti 

 

Suyud S.Kom      Tommi Achad Ramadhani 

NIP.        NIM. 5302410157 
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Lampiran 6 

Pre TEST 

Merakit Personal Komputer 

SMK N 1 Tulung 

Waktu 60 Menit 

 

1. Apakah kepanjangan dari RAM … 

A.    Random Access Memory   D.    Random Alien Memory 

B.    Run Access Memory    E.    Remote Access Memory 

C.    Random Access Manage 

2. Komponen berikut terdapat di dalam CPU dan berguna untuk 

menyimpan data dalam ukuran relatif besar adalah... 

A. RAM      D.  Cache Memory 

B. Harddisk     E. VGA 

C. ROM 

3. Tombol mouse yang berfungsi untuk membuat blok adalah… 

A.    Klik Kiri     D.   Double Klik 

B.    Drag      E.    Klik Kanan 

C.    Klik Kombinasi 

4. Apakah kepanjangan dari CPU … 

A.    Central Perfect Unit    D.    Center Proces Unit 

B.    Central Processing Unit   E.    Cellular Processing Unit 

C.    Center Processing Unit 

5. Untuk melakukan video conference digunakan... 
A. Webcam     D. Joystick 
B. Monitor     E. Mikrofon 
C. Keyboard 

6. Jika CPU overheat yang diperiksa adalah... 
A. Kabel      D. Harddisk 
B. DVD ROM     E. Fan 
C. FDD 

7. Seperangkat komputer agar dapat digunakan secara wajar, minimal harus 
tersedia….. 
A.   Monitor, Speaker, CPU, dan Mouse  D. M0nitor, keyboard, 
mouse, dan CPU  
B.   Monitor, CPU, keyboard, dan printer E. Monitor, mouse, CPU, dan 
scanner 
C.   Monitor, Keyboard, Speaker, dan Printer 

8. Penambahan kipas pada casing komputer bertujuan untuk ... 

A. mempermudah sirkulasi udara di dalam cashing 
B. memudahkan dalam perawatan 
C. memperindah tampilan di monitor 
D. mempermudah instalasi ulang 
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E. meredam suara bising 
9. Apa nama kipas pendingin pada komputer… 

A.    Motherboard   C.   Chipset   E. Prosessor 
B.    Kipas angin   D.    Cooling fan 

10. Peralatan yang berfungsisebagaipusat/sentraldalampengelolaan data 
padacomputerdisebut…. 
A. Keyboard   C.   CPU   E. Mouse 
B. Monitor   D.    Flashdisk 

11. Singkatan dari ROM adalah ... 

A. Read Only Memory    D. Random Only Machine 

B. Read Only Machine    E. Random Only Memory 

C. Random Only Memory 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lihat gambar diatas, yang merupakan konektor untuk monitor adalah...

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

E. 8 

13. Masih gambar di soal no 11, yang merupakan konektor USB adalah ... 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

E. 7 

14. Masih gambar di soal no 11, yang merupakan konektor untuk keyboard 

adalah … 

A. 1    C.2            E. 5 

B. 10    D.  7 

15. Masih gambar di soal no 11, yang merupakan konektor untuk mouse 

adalah … 

A. 1    C.  2            E. 5 

B. 10    D.  7 

16. Masih gambar di soal no 11, yang merupakan LAN konektor adalah … 

A. 1    C.  2            E. 5 

B. 10    D.  7 

17. Komponen yang mempengaruhi kinerja komputer, kecuali... 

A. RAM    D. Harddisk 

B. Processor   E. Casing 
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C. VGA Card 

18. Berikut ini contoh dari hardware adalah, kecuali ... 

A. Flashdisk 

B. Harddisk 

C. Mouse 

D. Microsoft office 

E. RAM 

19. Wadah atau tempat melindungi motherboard, control board, power 

supply, disk drive, dan komponen-komponen lainnya disebut dengan ...  

A. Casing    D. Dudukan 

B. Wadah   E. Senderan 

C. Bungkusan 

20. Proses mematikan komputer disebut juga dengan ... 

A. Log off    D. Shutdown 

B. Switch User   E. Hank 

C. Dumping  

21. Suatu bagian komputer yang berfungsi sebagai pusat arus listrik adalah ... 

A. Motherboard   C. RAM   E. Processor 

B. Power Supply   D. ALU 

22. Port yang dapat menghubungkan CPU dengan flashdisk disebut... 
A. Port VGA   C. USB    E. Floppy 
B. Power Supply   D. Port firewire 

23. Papan rangkaian komputer tempat semua komponen elektronik 
komputer terangkai disebut dengan… 
A.    Keyboard  C.    Peripheral  E. Motherboard 
B.   Casing   D.    Fatherboard  

24. Jika kita menjalankan suatu games tetapi tampilannya berjalan lambat 

atau putus-putus, maka hardware yang harus di upgrade yaitu ... 

A. Processor   C. VGA    E. Harddisk 

B. Memory   D. Motherboard 

25. Adobe Photoshop merupakan contoh dari perangkat... 

A. Hardware 

B. Software 

C. Brainware 

D. Printer  

E. CD-ROM 

26. Windows XP, windows 7, windows 8 merupakan salah satu nama produk 

dari ... 

A. Linux    C. Microsoft          E. Android 

B. Ubuntu   D. Macintosh 

 

27.  

 

 Gambar diatas merupakan gambar dari … 
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A. Motherboard   C. RAM   E. ROM 

B. Processor   D. CPU 

 

28.  

 

Gambar  diatas merupakan gambar dari … 

A. Motherboard   C. RAM   E. ROM 

B. Processor   D. CPU 

 

29. Dibawah ini termasuk media penyimpanan data kecuali…. 

A.   CPU    C.  Diskette   E. Harddisk 

B.   CD-ROOM   D.  Flashdisk 

30.  

 

Gambar diatas merupakan gambar dari … 

A. Motherboard   C. RAM   E. ROM 

B. Processor   D. CPU 

 

31. Mouse adalah termasuk dalam perangkat computer … 

A. Output Device  C.Input Device  E. Control  

B. Processing Device  D. Utility 

32. Port mana yang selalu digunakan untuk harddisk eksternal ... 

A. PS/2    C. Serial              E. SCSI 

B. Pararel   D. USB 
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33.  

 

Gambar diatas merupakan gambar dari … 

A. Motherboard    C. RAM E.  Power Supply 

B. Processor    D. CPU 

34.  

 

Gambar diatas merupakan gambar dari … 

A. CPU     C. RAM E.  Power Supply 

B. VGA Card    D. Processor 

35. Sistem komputer terbangun dari elemen-elemen ... 

A. Hardware – Software – Input Device 

B. Software – Software – Output Device 

C. Perangkat keras – Pengguna – Perangkat Lunak 

D. Proses – Hardware – Software 

E. Software -  Proses – Hardware 
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36. Output device berikut ini yang berfungsi untuk mencetak dokument ke 

lembar kertas adalah …… 

A. Proyektor   C. Speaker   E.Printer 

B. Printer    D. Scanner 

37. Peralatan masukan ini berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi 

gambar, foto, text  manual  menjadi   data digital sehingga  dapat 

dimengerti oleh computer disebut…… 

A. Trackball   C. Digitilizer   E.Printer 

B. Image Reader   D. Scanner 

38. Petunjuk yang digunakan untuk memasang tombol power, lampu power, 

tombol reset dapat dilihat di ... 

A. Cashing computer  C. BIOS  E. Device Manager 

B. Buku manual motherboard D. Control Panel 

39. Berikut ini contoh dari software adalah, kecuali … 

A. Microsoft Office  C. Processor   E.Winamp 

B. Corel Draw   D. Adobe Photoshop 

40. Komponen yang dapat dipasang dalam motherboard sebelum dipasang di 

chasing adalah.. 

A. processor dan ram 

B. harddisk dan ram 

C. batre cmos dan cpu 

D. harddisk dan cpu 

E. ram dan harddisk 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 
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LAMPIRAN 7 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST  

1. A    21. B 

2. B    22. C 

3. B    23. E 

4. B    24. C 

5. A    25. B 

6. E    26. C 

7. D    27. A 

8. A    28. C 

9. E    29. A 

10. D    30. B 

11. A    31. C 

12. C    32. D 

13. A    33. E 

14. C    34. B 

15. A    35. C 

16. D    36. E 

17. E    37. D 

18. D    38. B 

19. A    39. C 

20. D    40. A 
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LAMPIRAN 8 

POST TEST 

Merakit Personal Komputer 

SMK N 1 Tulung 

Waktu 60 Menit 

 

1. Apakah kepanjangan dari RAM … 

A.    Random Access Memory   D.    Random Alien Memory 

B.    Run Access Memory    E.    Remote Access Memory 

C.    Random Access Manage 

2. Komponen berikut terdapat di dalam CPU dan berguna untuk 

menyimpan data dalam ukuran relatif besar adalah... 

A. RAM      D.  Cache Memory 

B. Harddisk     E. VGA 

C. ROM 

3. Tombol mouse yang berfungsi untuk membuat blok adalah… 

A.    Klik Kiri     D.   Double Klik 

B.    Drag      E.    Klik Kanan 

C.    Klik Kombinasi 

4. Apakah kepanjangan dari CPU … 

A.    Central Perfect Unit    D.    Center Proces Unit 

B.    Central Processing Unit   E.    Cellular Processing Unit 

C.    Center Processing Unit 

5. Untuk melakukan video conference digunakan... 
A. Webcam     D. Joystick 
B. Monitor     E. Mikrofon 
C. Keyboard 

6. Jika CPU overheat yang diperiksa adalah... 
D. Kabel      D. Harddisk 
E. DVD ROM     E. Fan 
F. FDD 

7. Seperangkat komputer agar dapat digunakan secara wajar, minimal harus 
tersedia….. 
A.   Monitor, Speaker, CPU, dan Mouse  D. M0nitor, keyboard, 
mouse, dan CPU  
B.   Monitor, CPU, keyboard, dan printer E. Monitor, mouse, CPU, dan 
scanner 
C.   Monitor, Keyboard, Speaker, dan Printer 

8. Penambahan kipas pada casing komputer bertujuan untuk ... 

A. mempermudah sirkulasi udara di dalam cashing 
B. memudahkan dalam perawatan 
C. memperindah tampilan di monitor 
D. mempermudah instalasi ulang 
E. meredam suara bising 
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9. Apa nama kipas pendingin pada komputer… 
A.    Motherboard   C.   Chipset   E. Prosessor 
B.    Kipas angin   D.    Cooling fan 

10. Peralatan yang berfungsisebagaipusat/sentraldalampengelolaan data 
padacomputerdisebut…. 
A. Keyboard   C.   CPU   E. Mouse 
B. Monitor   D.    Flashdisk 

11. Singkatan dari ROM adalah ... 

D. Read Only Memory    D. Random Only Machine 

E. Read Only Machine    E. Random Only Memory 

F. Random Only Memory 

12.  

 

 

 

 

 

 

Lihat gambar diatas, yang merupakan konektor untuk monitor adalah...

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

E. 8 

13. Masih gambar di soal no 11, yang merupakan konektor USB adalah ... 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

E. 7 

14. Masih gambar di soal no 11, yang merupakan konektor untuk keyboard 

adalah … 

A. 1    C. 2            E. 5 

B. 10    D. 7 

15. Masih gambar di soal no 11, yang merupakan konektor untuk mouse 

adalah … 

A. 1    C.  2            E. 5 

B. 10    D.  7 

16. Masih gambar di soal no 11, yang merupakan LAN konektor adalah … 

A. 1    C.  2            E. 5 

B. 10    D.  7 

17. Komponen yang mempengaruhi kinerja komputer, kecuali... 

A. RAM    D. Harddisk 

B. Processor   E. Casing 

C. VGA Card 

18. Berikut ini contoh dari hardware adalah, kecuali ... 

A. Flashdisk 

B. Harddisk 

C. Mouse 

D. Microsoft 

office 

E. RAM 
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19. Wadah atau tempat melindungi motherboard, control board, power 

supply, disk drive, dan komponen-komponen lainnya disebut dengan ...  

A. Casing    D. Dudukan 

B. Wadah   E. Senderan 

C. Bungkusan 

20. Proses mematikan komputer disebut juga dengan ... 

A. Log off    D. Shutdown 

B. Switch User   E. Hank 

C. Dumping  

21. Suatu bagian komputer yang berfungsi sebagai pusat arus listrik adalah ... 

A. Motherboard   C. RAM   E. Processor 

B. Power Supply   D. ALU 

22. Port yang dapat menghubungkan CPU dengan flashdisk disebut... 
A. Port VGA   C. USB    E. Floppy 
B. Power Supply   D. Port firewire 

23. Papan rangkaian komputer tempat semua komponen elektronik 
komputer terangkai disebut dengan… 
A.    Keyboard  C.    Peripheral  E. Motherboard 
B.   Casing   D.    Fatherboard  

24. Jika kita menjalankan suatu games tetapi tampilannya berjalan lambat 

atau putus-putus, maka hardware yang harus di upgrade yaitu ... 

C. Processor   C. VGA    E. Harddisk 

D. Memory   D. Motherboard 

25. Adobe Photoshop merupakan contoh dari perangkat... 

A. Hardware 

B. Software 

C. Brainware 

D. Printer  

E. CD-ROM 

26. Windows XP, windows 7, windows 8 merupakan salah satu nama produk 

dari ... 

A. Linux    C. Microsoft          E. Android 

B. Ubuntu   D. Macintosh 

27.  

 

 Gambar diatas merupakan gambar dari … 

A. Motherboard   C. RAM   E. ROM 

B. Processor   D. CPU 
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28. Gambar  diatas merupakan gambar dari … 

C. Motherboard   C. RAM   E. ROM 

D. Processor   D. CPU 

 

29. Dibawah ini termasuk media penyimpanan data kecuali…. 

A.   CPU    C.  Diskette   E. Harddisk 

B.   CD-ROOM   D.  Flashdisk 

30.   

 

Gambar diatas merupakan gambar dari … 

A. Motherboard   C. RAM   E. ROM 

B. Processor   D. CPU 

31. Mouse adalah termasuk dalam perangkat computer … 

A. Output Device  C. Input Device  E. Control  

B. Processing Device  D. Utility 

32. Port mana yang selalu digunakan untuk harddisk eksternal ... 

A. PS/2   C. Serial  E. SCSI 

B.Pararel                              D. USB 

33.  

 
 

Gambar diatas merupakan gambar dari … 
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A. Motherboard   C. RAM E.  Power Supply 

B. Processor   D. CPU 

34. Gambar dibawah ini merupakan gambar dari … 

 
 

A. CPU    C. RAM  E.  Power Supply 

B. VGA Card   D. Processor 

35. Sistem komputer terbangun dari elemen-elemen ... 

A. Hardware – Software – Input Device 

B. Software – Software – Output Device 

C. Perangkat keras – Pengguna – Perangkat Lunak 

D. Proses – Hardware – Software 

E. Software -  Proses – Hardware 

36. Output device berikut ini yang berfungsi untuk mencetak dokument ke 

lembar kertas adalah …… 

A. Proyektor   C. Speaker   E.Printer 

B. Printer    D. Scanner 

37. Peralatan masukan ini berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi 

gambar, foto, text  manual  menjadi   data digital sehingga  dapat 

dimengerti oleh computer disebut…… 

A. Trackball   C. Digitilizer   E.Printer 

B. Image Reader   D. Scanner 

38. Petunjuk yang digunakan untuk memasang tombol power, lampu power, 

tombol reset dapat dilihat di ... 

D. Cashing computer  C. BIOS  E. Device Manager 

E. Buku manual motherboard D. Control Panel 

39. Berikut ini contoh dari software adalah, kecuali … 

A. Microsoft Office  C. Processor   E.Winamp 

B. Corel Draw   D. Adobe Photoshop 

40. Komponen yang dapat dipasang dalam motherboard sebelum dipasang di 

chasing adalah.. 

F. processor dan ram 

G. harddisk dan ram 

H. batre cmos dan cpu 

I. harddisk dan cpu 

J. ram dan harddisk 
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Selamat Mengerjakan 
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LAMPIRAN 9 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST  

1. A    21. B 

2. B    22. C 

3. B    23. E 

4. B    24. C 

5. A    25. B 

6. E    26. C 

7. D    27. A 

8. A    28. C 

9. E    29. A 

10. D    30. B 

11. A    31. C 

12. C    32. D 

13. A    33. E 

14. C    34. B 

15. A    35. C 

16. D    36. E 

17. E    37. D 

18. D    38. B 

19. A    39. C 

20. D    40. A 
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LAMPIRAN 10 

NILAI PRE TEST KELAS EKSPERIMEN 

NO Nilai Keterangan 

1 7.5 Tuntas 

2 6 Tidak Tuntas 

3 5.25 Tidak Tuntas 

4 6.75 Tidak Tuntas 

5 5.5 Tidak Tuntas 

6 6 Tidak Tuntas 

7 6.5 Tidak Tuntas 

8 5.5 Tidak Tuntas 

9 5.25 Tidak Tuntas 

10 5.5 Tidak Tuntas 

11 6.25 Tidak Tuntas 

12 5.5 Tidak Tuntas 

13 6.75 Tidak Tuntas 

14 6.25 Tidak Tuntas 

15 7.5 Tuntas 

16 6.5 Tidak Tuntas 

17 6.5 Tidak Tuntas 

18 7.5 Tuntas 

19 6.5 Tidak Tuntas 

20 7.5 Tuntas 

21 6.5 Tidak Tuntas 

22 6.75 Tidak Tuntas 

23 6 Tidak Tuntas 

24 6.25 Tidak Tuntas 

25 7.25 Tuntas 

26 5 Tidak Tuntas 

27 6.5 Tidak Tuntas 

28 5.75 Tidak Tuntas 

29 6 Tidak Tuntas 

30 5.75 Tidak Tuntas 

31 6.5 Tidak Tuntas 

32 7 Tidak Tuntas 

33 7.25 Tuntas 

34 5.25 Tidak Tuntas 

35 6.5 Tidak Tuntas 

36 7.75 Tuntas 

Jumlah siswa 
tuntas 

7 
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LAMPIRAN 11 

NILAI PRE TEST KELAS KONTROL 

NO Nilai Keterangan 

1 6.75 Tidak Tuntas 

2 6.25 Tidak Tuntas 

3 5.5 Tidak Tuntas 

4 6 Tidak Tuntas 

5 6.75 Tidak Tuntas 

6 7.25  Tuntas 

7 5.25 Tidak Tuntas 

8 6.5 Tidak Tuntas 

9 7.5  Tuntas 

10 6.5 Tidak Tuntas 

11 6 Tidak Tuntas 

12 5.5 Tidak Tuntas 

13 7.5  Tuntas 

14 7.5 Tuntas 

15 6.25 Tidak Tuntas 

16 5.75 Tidak Tuntas 

17 6 Tidak Tuntas 

18 7.5 Tuntas 

19 5.75 Tidak Tuntas 

20 6 Tidak Tuntas 

21 5.75 Tidak Tuntas 

22 7.25 Tuntas 

23 6.5 Tidak Tuntas 

24 7.25 Tuntas 

25 5 Tidak Tuntas 

26 6 Tidak Tuntas 

27 5.25 Tidak Tuntas 

28 7.25 Tuntas 

29 5.75 Tidak Tuntas 

30 5.75 Tidak Tuntas 

31 5.25 Tidak Tuntas 

32 7.25 Tidak Tuntas 

33 5.25 Tidak Tuntas 

34 7.25 Tuntas 

35 6.75 Tidak Tuntas 

36 7.25 Tuntas 

Jumlah siswa 
tuntas 

10 



120 

 

 

 

LAMPIRAN 12 

NILAI POST TEST KELAS EKSPERIMEN 

NO NILAI KETERANGAN 

1 8.25 TUNTAS 

2 7.25 TUNTAS 

3 7.25 TUNTAS 

4 8.75 TUNTAS 

5 7.5 TUNTAS 

6 7.25 TUNTAS 

7 7.5 TUNTAS 

8 7.75 TUNTAS 

9 7.5 TUNTAS 

10 7.25 TUNTAS 

11 8.5 TUNTAS 

12 7.5 TUNTAS 

13 7.5 TUNTAS 

14 8.5 TUNTAS 

15 8.75 TUNTAS 

16 8.25 TUNTAS 

17 7.25 TUNTAS 

18 8.5 TUNTAS 

19 7.75 TUNTAS 

20 8.5 TUNTAS 

21 7.25 TUNTAS 

22 7.75 TUNTAS 

23 7.25 TUNTAS 

24 7.5 TUNTAS 

25 8.25 TUNTAS 

26 7.5 TUNTAS 

27 7.25 TUNTAS 

28 7.5 TUNTAS 

29 6.75 TIDAK TUNTAS 

30 7.75 TUNTAS 

31 7.5 TUNTAS 

32 8.5 TUNTAS 

33 7.75 TUNTAS 

34 7.5 TUNTAS 

35 7.75 TUNTAS 

36 8.25 TUNTAS 

Jumlah siswa 
tuntas 

35 
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LAMPIRAN 13 

NILAI POST TEST KELAS KONTROL 

NO NILAI KETERANGAN 

1 7.5 TUNTAS 

2 7.5 TUNTAS 

3 7.25 TUNTAS 

4 7.25 TUNTAS 

5 7.5 TUNTAS 

6 7.75 TUNTAS 

7 6.5 TIDAK TUNTAS 

8 7.25 TUNTAS 

9 7.75 TUNTAS 

10 7.25 TUNTAS 

11 6.75 TIDAK TUNTAS 

12 7.25 TUNTAS 

13 8.25 TUNTAS 

14 8 TUNTAS 

15 7.25 TUNTAS 

16 7.25 TUNTAS 

17 6.75 TIDAK TUNTAS 

18 7.75 TUNTAS 

19 7.25 TUNTAS 

20 7.5 TUNTAS 

21 7.25 TUNTAS 

22 8 TUNTAS 

23 7.5 TUNTAS 

24 7.5 TUNTAS 

25 6.25 TIDAK TUNTAS 

26 7.5 TUNTAS 

27 7.25 TUNTAS 

28 8.5 TUNTAS 

29 7.25 TUNTAS 

30 7.5 TUNTAS 

31 7.25 TUNTAS 

32 8.25 TUNTAS 

33 7.5 TUNTAS 

34 7.75 TUNTAS 

35 7.25 TUNTAS 

36 7.75 TUNTAS 

Jumlah siswa 
tuntas 

32 
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LAMPIRAN 14 

WAWANCARA OBSERVASI AWAL PENELITIAN 

 

1. Sudah berapa lama bapak mengajar pelajaran merakit PC di SMK N 1 

Tulung?  

Jawab: Saya mulai mengajar pelajaran merakit PC dimulai pada tahun 

pelajaran 2014/2015 ini 

2. Bagaimana cara bapak mengajar pelajaran merakit PC selama ini kepada 

para murid?  

Jawab: Saya mengajar dengan melakukan dua pendekatan yaitu teori dan 

praktek. Praktek menggunakan perangkat perangkat hardware dan teori 

dengan menggunakan materi di dalam buku dan dipresentasikan dengan 

slide presentasi. 

3. Apakah saat bapak menerangkan materi pelajaran merakit PC, siswa 

memperhatikan dengan seksama?  

Jawab: Saya amati saat saya menjelaskan siswa tidak begitu 

memeperhatikan, dan ketika saat siswa agak rame dalam kegiatan belajar 

mengajar maka saya memberikan pertanyaan dan soal-soal. Sehingga 

kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan tenang. 

4. Bagaimana kondisi kelas saat bapak mengajar dengan metode ceramah?  

Jawab: Saat di dalam kelas ketika saya menggunakan metode ceramah 

suasana kelas kurang kondusif 

5. Saat bapak memberi latihan soal, apakah banyak siswa yang sudah bisa 

mengerjakan dan bagaimana hasilnya ?  
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Jawab: Untuk siswa SMK N 1 Tulung dalam mengerjakan soal sudah bisa 

tapi mungkin kurang maksimal. Semuanya terganjal oleh sarana dan 

prasarana. 

6. Bagaimana peran siswa saat bapak menggunakan metode ceramah? 

Jawab: Siswa berperan kurang aktif dalam pembelajaran, mungkin 

dikarenakan siswa bosan dengan cara penyampaian materi maka dari itu 

saya menambhakan perangkat proyektor untuk menambah keaktifan siswa 

dalam pembelajaran merakit PC. 

7. Apakah bapak pernah menggunakan metode belajar yang lain selain 

metode ceramah ? 

Jawab: Pernah, yaitu dengan metode berdiskusi, praktek dan penelitian 

komponen-komponen PC 

8. Bagaimana hasil belajar yang dicapai murid dalam pelajaran  merakit PC 

pada tahun yang lalu? 

Jawab: Hasil belajar yang dicapai siswa dalam tahun yang lalu hingga saat 

ini mengalami peningkatan. 

9. Apakah usaha bapak yang sudah dilakukan dalam memperbaiki hasil 

belajar siswa ?  

Jawab: Usaha yang telah kami lakukan yaitu dengan cara member tahu 

kepada anak-anak tentang nama-nama komponen Hardware dan 

fungsinya. Selanjutnya cara merakit, bila sudah paham baru tahap 

pengujian hasil perakitan sampai tahap instalasi sistem operasi 

10. Bahan ajar apa yang digunakan bapak dalam mengajar?  

Jawab: Bahan ajar yang digunakan yaitu komponen hardware, buku dan 

internet. 
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LAMPIRAN 15 

SURAT KETERANGAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 



 

 

 

 

LAMPIRAN 16 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 17 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 18  

SURAT TUGAS PANITIA UJIAN 

 

 

 

 



128 

 

 

 

LAMPIRAN 19 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

A. Metode Inkuiri Terbimbing 
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B. Metode Demonstrasi 

  

 

 

 

 




