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ABSTRAK 

 

Hendy Arief Hidayat. 2015. Penerapan Aplikasi “LST Berbasis Flash XML” 

Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Sejarah Perkembangan 

Teknologi Komputer Di Kelas X SMK HKTI 2 Purwareja Klampok 
Skripsi, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Agus Suryanto, M.T. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya variasi media pembelajaran 

yang diterapkan sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman siswa terhadap 

materi perkembangan teknologi komputer. Cara yang ditempuh untuk 

menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan menerapkan media pembelajaran 

berbasis Flash XML yang disebut LST. Tujuan penelitian ini untuk membuat 

media pembelajaran, mengetahui kinerjanya, kelayakannya, dan meningkatkan 

pemahaman siswa kelas X. 

Jenis penelitian ini adalah Research and Development. Tahap pengembangan 

ada lima yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, dan ujicoba 

lapangan. Pengujian kinerja dengan melakukan Black Box Testing. Pemahaman 

siswa dapat diketahui dengan pretest dan postest. Peninjau dan penilai dalam 

penelitian ini adalah dua ahli media dan materi serta 30 siswa untuk mengetahui 

dampak penerapan media. Lokasi penelitian SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. 

Metode mengumpulkan data menggunakan angket dan tes. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif 

berupa skor dan persentase pada skala penilaian yang telah ditentukan. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembuatan LST melalui lima tahap yaitu 

analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, ujicoba lapangan, dan 

diseminasi terbatas (2) Kinerja LST setelah dilakukan Black Box Testing,  

diperoleh hasil bahwa LST sudah berfungsi dengan baik dan benar, (3) Kelayakan 

LST dapat dilihat dari 2 pengujian yaitu: (a) Berdasarkan validasi ahli 

media,media pembelajaran ini telah layak digunakan sebagai sumber belajar 

dengan kategori sangat baik dengan rata-rata persentase 86.67%, (b) Berdasarkan 

validasi ahli materi, media pembelajaran ini juga telah layak digunakan sebagai 

sumber belajar dengan kategori sangat baik dengan rata-rata persentase 86.25%, 

(4) Data rata-rata pretest siswa sebesar 40,17 dan untuk posttest sebesar 80,50. 

Dari data tersebut diperoleh skor gain sebesar 0,63 yang masuk dalam kategori 

sedang untuk peningkatan pemahaman siswa. 

 

Kata kunci: LST berbasis flash XML, media pembelajaran, sejarah perkembangan 

teknologi komputer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran sering diartikan sebagai kegiatan dimana guru dan siswa 

saling berinteraksi, namun pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

guru agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu pengetahuan, penguasaan 

kemahiran, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan 

kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk membantu siswa agar dapat 

belajar dengan baik. 

Pembelajaran materi perkembangan teknologi komputer di sekolah 

bertujuan untuk menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan, oleh 

karena itu pembelajaran materi perkembangan teknologi komputer harus 

dibuat lebih menarik dan mudah dipahami. Salah satu upaya untuk membuat 

pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran 

diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta penyampaian pesan 

dan isi pembelajaran, selain itu juga dapat memberikan pengertian konsep. 
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Saat ini telah banyak pengembangan media pembelajaran yang 

menggunakan Adobe Flash dan Microsoft Power Point. Namun masih jarang 

ditemukan pengembangan media pembelajaran yang mengkombinasikan 

Flash dan database. Penggunaan database dapat memberikan kemudahan 

dalam penambahan, pengurangan, perubahan materi yang akan disajikan 

dalam media pembelajaran. Database yang dapat dikombinasikan dengan 

Flash antara lain File Teks, XML, MySQL, PHP, dan Ms Access.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK HKTI 2 Purwareja 

Klampok, pembelajaran materi perkembangan teknologi komputer di SMK 

HKTI 2 Purwareja Klampok masih menggunakan media pembelajaran 

berbasis Microsoft Power Point. Belum terdapat media pembelajaran lain 

yang digunakan pada proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran 

yang tidak bervariasi dapat membuat siswa cepat bosan. Selain itu 

pembelajaran juga tidak menggunakan modul. Sehingga siswa hanya dapat 

belajar dari catatan yang diberikan oleh guru.  Karena itulah, sebagian siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. 

Melihat kenyataan diatas, maka perlu dirancang sebuah media 

pembelajaran berbasis flash dan dikombinasikan dengan database XML 

(eXtensible Markup Language) pada materi perkembangan teknologi 

komputer, yang dapat menambah variasi media dalam kegiatan pembelajaran. 

Media pembelajaran yang lebih variatif akan menarik perhatian siswa 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.    
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Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengambil judul 

Penerapan Aplikasi “LST Berbasis Flash XML” Sebagai Upaya 

Meningkatkan Pemahaman Sejarah Perkembangan Teknologi Komputer Di 

Kelas X SMK HKTI 2 Purwareja Klampok . 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat 

teridentifikasi adalah sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran perkembangan teknologi komputer di SMK HKTI 2 

Purwareja Klampok tidak menggunakan modul. 

(2) Siswa hanya menggunakan buku catatan sebagai sumber belajar. 

(3) Sebagian siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

diajarkan. 

(4) Media pembelajaran berbasis flash yang dikembangkan sudah cukup 

banyak, namun belum banyak yang menggunakan database. 

(5) Belum terdapat media pembelajaran selain media pembelajaran 

berbasis power point yang digunakan pada proses pembelajaran di 

SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. 

(6) Penggunaan media pembelajaran yang tidak bervariasi dapat membuat 

siswa cepat bosan. 
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C. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

(1) Bagaimana pembuatan media pembelajaran LST berbasis flash XML? 

(2) Bagaimana kinerja media pembelajaran LST berbasis Flash  XML? 

(3) Bagaimana kelayakan media pembelajaran LST Berbasis Flash XML? 

(4) Bagaimana peningkatan pemahaman siswa terhadap materi 

perkembangan teknologi komputer akibat penerapan media 

pembelajaran LST berbasis flash XML? 

Agar penelitian tidak melebar maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi. Peneliti membatasi masalah pada penerapan media pembelajaran 

LST berbasis flash XML sebagai upaya meningkatkan pemahaman sejarah 

perkembangan teknologi komputer untuk siswa kelas X SMK HKTI 2 

Purwareja Klampok.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk: 

(1) Membuat media pembelajaran LST berbasis flash XML  

(2) Mengetahui kinerja media pembelajaran LST berbasis flash XML  

(3) Mengetahui kelayakan media pembelajaran LST berbasis flash XML  

(4) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi menggunakan 

media pembelajaran LST berbasis flash XML 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain antara lain: 

1. Secara Teoritis 

(1) Penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai kelayakan 

media pembelajaran LST berbasis flash XML sebagai upaya 

meningkatkan pemahaman sejarah perkembangan teknologi komputer 

pada siswa kelas X SMK HKTI 2 Purwareja Klampok 

(2) Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan 

dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian di 

masa yang akan datang. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

(1) Dapat menambah pengetahuan tentang penerapan media pembelajaran 

LST berbasis flash XML terhadap pemahaman sejarah perkembangan 

teknologi komputer pada siswa kelas X SMK HKTI 2 Purwareja 

Klampok. 

(2) Menerapkan pengetahuan yang didapat selama menempuh 

perkuliahan di UNNES untuk aplikasi di lapangan khususnya 

pendidikan. 

(3) Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian sejenis. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah 

bagi mahasiswa mengenai masalah diatas. 
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c. Bagi siswa 

(1) Siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan 

bantuan media. 

(2) Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa terhadap materi 

pembelajaran di sekolah. 

d. Bagi pendidik atau guru 

(1) Mempermudah penyampaian materi dan proses pembelajaran. 

(2) Meningkatkan daya tarik proses pengajaran. 

 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda tentang penelitian ini, 

maka diberikan beberapa penegasan istilah sebagai berikut: 

1. LST 

LST (Latihan Soal dan TTS) adalah media yang dikembangkan 

oleh peneliti yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman sejarah 

perkembangan teknologi komputer pada siswa kelas X SMK HKTI 2 

Purwareja Klampok. 

2. Flash 

Flash merupakan suatu program grafis multimedia dan animasi 

yang dibuat oleh perusahaan macromedia untuk keperluan pembuatan 

aplikasi web interaktif atau animasi yang berkembang pada saat ini. 

Program ini banyak digunakan untuk membuat game, kartun, presentasi, 

dan model pembelajaran interaktif  

3. XML (eXtensible Markup Language) 

XML singkatan dari eXtensible Markup Language. XML menjadi 

sebuah format data yang populer belakangan ini. Hal ini disebabkan XML 
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bisa menjadi solusi komunikasi universal antar aplikasi. XML juga 

merupakan bentuk data berupa file, namun mempunyai struktur yang dapat 

dikembangkan lebih luas.. 

4. Pemahaman 

Pemahaman, kemampuan ini mendapatkan penekanan dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Bloom mencakup tujuan, tingkah laku, 

atau tanggapan mencerminkan pemahaman pesan tertulis yang termuat 

dalam suatu komunikasi. (Bloom Benyamin, 1975:89).  

5. Perkembangan Teknologi Komputer 

Perkembangan teknologi komputer adalah kompetensi dasar yang 

digunakan sebagai materi media pembelajaran LST. Perkembangan teknologi 

komputer merupakan materi tentang perkembangan generasi komputer 

sebelum 1940 sampai generasi kelima. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Media Pembelajaran 

 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi 

dan Komunikasi Pendidikan (Association of Education and 

Communication Technology/AECT) di Amerika, membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/informasi (Sadiman, 2011:6). 

Menurut Heinich, dan kawan-kawan, istilah medium sebagai 

perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Apabila 

media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media 

itu disebut media pembelajaran. Sejalan dengan batasan ini, Hamidjojo 

dalam Latuheru  memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara 

yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, 

gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang 

dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Seringkali media 

pendidikan digunakan secara bergantian dengan istilah alat bantu atau
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media komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Hamalik dimana ia 

melihat bahwa hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil 

yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media 

komunikasi. 

Sementara itu, Gagne dan Briggs secara implisit mengatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain 

buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan 

kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar (Arsyad, 2011:4). 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education 

Association/NEA) memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar 

dan dibaca. Apa pun batasan yang diberikan, ada persamaan di antara 

batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2011:7). 

Smaldino, Lowther, & Russell dalam Rianawaty(2011) menyatakan 

bahwa: “medium, a means of communication. Derived from the latin 
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medium (“between”), the term refers to anything that carries information 

between a source and a receiver.” Media merupakan sebuah alat 

komunikasi antara sumber dan penerima.  

Jadi, dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran dari sumber(guru) ke 

penerima(peserta didik). 

 

2. Peranan dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Hamalik yang dikutip Arsyad (2011:15) mengemukakan 

bahwa “pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa.” 

Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2011:19), menyatakan bahwa 

“Media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu 

digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang 

besar jumlahnya, yaitu  memotivasi minat atau tindakan, menyajikan 

informasi, dan  memberi instruksi.” 

Menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2011:20-23) , 

penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau 

sebagai cara utama pembelajaran langsung dapat menunjukkan dampak 

positif sebagai berikut: 

(1) Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. 
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(2) Pembelajaran bisa lebih menarik. 

(3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori 

belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal 

partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. 

(4) Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 

karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk 

mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah cukup 

banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. 

(5) Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata 

dan gambar sebagai media pembelajaran dapat 

mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara 

yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. 

(6) Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau 

diperlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 

penggunaan secara individu. 

(7) Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan. 

(8) Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif; beban guru 

untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat 

dikurangi bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan 

perhatian kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, 

misalnya sebagai konsultan atau penasihat siswa. 
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Menurut Sadiman(2011:17-18), secara umum media pendidikan 

mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. 

(1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

(2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti 

misalnya: 

(a) Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, 

gambar, film bingkai, film, atau model. 

(b) Objek yang terlalu kecil dibantu dengan proyektor mikro, film 

bingkai, film, atau gambar. 

(c) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu 

dengan timelapse atau high-speed photography. 

(d) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa 

ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto 

maupun secara verbal. 

(e) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat 

disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. 

(f) Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, 

dan lain-lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film 

bingkai, gambar, dan lain-lain. 

(3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan 

berguna untuk : 
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(a) Menimbulkan kegairahan belajar. 

(b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak 

didik dengan lingkungan dan kenyataannya. 

(c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

(4) Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum 

dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka 

guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus 

diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang 

lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat 

diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya 

dalam: 

(a) Memberikan perangsang yang sama 

(b) Mempersamakan pengalaman 

(c) Menimbulkan persepsi yang sama 

Sedangkan menurut Sastrawijaya (1988:169), peranan media 

kepada siswa cukup banyak. Yang penting adalah sebagai berikut. 

(1) Media dapat menyiarkan informasi yang penting. 

(2) Media dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik pada awal 

pembelajaran. 

(3) Media dapat menambah pengayaan dalam belajar. 

(4) Media dapat menunjukkan hubungan-hubungan. 
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(5) Media dapat menyatakan pengalaman-pengalaman yang tidak dapat 

ditunjukan oleh guru. 

(6) Media dapat membantu belajar perorangan. 

(7) Media dapat mendekatkan hal-hal yang ada di luar ke dalam kelas. 

Sudjana & Rivai dalam Arsyad (2011:24-25) mengemukakan 

manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

(2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

(3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi jika 

guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 

(4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan 

lain-lain. 

Sedangkan Yusuf Hadi Miarso dalam Rianawaty (2011) 

mengemukakan kegunaan media dalam pembelajaran adalah: 

(1) Media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada 

otak. 
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(2) Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para peserta didik. 

(3) Media dapat melampui batas ruang kelas. 

(4) Media memungkinkan adanya interaksi langsung. 

(5) Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

(6) Media memberikan pengalaman yang integral. 

(7) Media memberikan kesempatan untuk belajar mandiri. 

(8) Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru. 

(9) Media mampu meningkatkan efek sosialisasi. 

(10) Media mampu meningkatkan kemampuan ekspresi diri. 

Levie & Lentz (1982) dalam Arsyad (2011:16) menyatakan ada 

empat fungsi dari media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu  

(1) Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada 

isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan 

atau menyertai teks materi pelajaran. 

(2) Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

peserta didik ketika belajar dan membaca teks yang bergambar. 

Gambar dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. 

(3) Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan peneliti 

yang mengungkapkan bahwa gambar visual memperlancar 

penyampaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi 

atau pesan yang terkandung dalam gambar. 
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(4) Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca 

untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan 

secara verbal. 

Jadi, dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penggunaan media pembelajaran dapat membantu meningkatkan 

efektivitas belajar, memperjelas penyampaian pesan dari isi pembelajaran, 

meningkatkan pemahaman siswa, menyajikan data yang menarik dan 

mempermudah penafsiran data dan informasi. 

 

3. Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran 

berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Van Den Akker dan 

Plomp mendeskripsikan penelitian pengembangan berdasarkan dua tujuan 

yaitu (1) pengembangan untuk mendapatkan prototipe produk, (2) 

perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi 

prototipe tersebut. Richey and Nelson mendefinisikan penelitian 

pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematis terhadap pendesainan, 

pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran 
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yang harus memenuhi kriteria validitas, praktikalitas dan efektivitas 

(Badarudin, 2011). 

Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang 

dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain pembelajaran 

dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model 

berorientasi sistem, model berorientasi produk, model prosedural dan 

model melingkar (Badarudin, 2011).  Berikut akan diuraikan model-model 

pengembangan dari berbagai ahli : 

a. Model Borg & Gall. 

Menurut Borg and Gall dalam Sukmadinata (2009), ada sepuluh 

langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan. 

(1) Penelitian dan pengumpulan data (research and information 

collecting). Pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian 

dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi 

nilai. 

(2) Perencanaan (planning). Menyusun rencana penelitian, meliputi 

kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan 

penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan 

penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, 

kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. 

(3) Pengembangan draf produk (develop preliminary form of 

product). Pengembangan bahan pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan instrumen evaluasi. 
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(4) Uji coba lapangan awal (preliminary field testing). Uji coba di 

lapangan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12 subjek 

uji coba. Selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara dan 

pengedaran angket. 

(5) Merevisi hasil uji coba (main product revision). Memperbaiki 

atau menyempurnakan hasil uji coba. 

(6) Uji coba lapangan (main field testing). Melakukan uji coba yang 

lebih luas pada 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai dengan 

100 orang subjek uji coba. 

(7) Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan (operasional 

product revision). Menyempurnakan produk hasil uji lapangan. 

(8) Uji pelaksanaan lapangan (operasional field testing). 

Dilaksanakan pada 10 sampai dengan 30 sekolah melibatkan 40 

sampai 200 subjek. Pengujian dilakukan melalui angket, 

wawancara, dan observasi dan analisis hasilnya. 

(9) Penyempurnaan produk akhir (final product revision). 

Penyempurnaan didasarkan masukkan dari uji pelaksanaan 

lapangan. 

(10) Diseminasi dan implementasi (Dissemination and 

implementation). Melaporkan hasilnya dalam pertemuan 

profesional dan dalam jurnal. Bekerjasama dengan penerbit 

untuk penerbitan. Memonitor penyebaran untuk pengontrolan 

kualitas. 
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b. Model Pengembangan 4-D (Four D) 

Model pengembangan 4-D (Four D) merupakan model 

pengembangan perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh 

S. Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Model 

pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap utama yaitu:  

(1) (Define (Pendefisian). 

(2) Design (Perancangan). 

(3) Develop (Pengembangan). 

(4) Disseminate (Penyebaran). 

Secara garis besar keempat tahap tersebut sebagai berikut 

(Badarudin, 2011). 

(1) Tahap Pendefinisian (Define) adalah menentapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan 

analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan 

perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, yaitu:  

(a) Analisis ujung depan. 

(b) Analisis siswa. 

(c) Analisis tugas.  

(d) Analisis konsep. 

(e) Perumusan tujuan pembelajaran. 

(2) Tahap Perencanaan (Design) adalah menyiapkan prototipe 

perangkat pembelajaran. Tahap ini terdiri dari empat langkah 

yaitu: 
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(a) Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah awal 

yang menghubungkan antara tahap define dan tahap design. 

Tes disusun berdasarkan hasil perumusan Tujuan 

Pembelajaran Khusus. Tes ini merupakan suatu alat 

mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa 

setelah kegiatan belajar mengajar.  

(b) Pemilihan media yang sesuai tujuan, untuk menyampaikan 

materi pelajaran. 

(c) Pemilihan format ini misalnya dapat dilakukan dengan 

mengkaji format-format perangkat yang sudah ada dan yang 

dikembangkan di negara-negara yang lebih maju. 

(3) Tahap Pengembangan (Develop) adalah untuk menghasilkan 

perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan 

masukan dari pakar. Tahap ini meliputi:  

(a) Validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi. 

(b) Simulasi kegiatan mengoperasionalkan rencana pengajaran. 

(c) Uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya.  

Hasil tahap (b) dan (c) digunakan sebagai dasar revisi. Langkah 

berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan siswa yang sesuai 

dengan kelas sesungguhnya. 

(4) Tahap penyebaran (Disseminate)  merupakan tahap penggunaan 

perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas 

misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh guru yang lain. 
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Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas penggunaan 

perangkat di dalam KBM. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan media 

pembelajaran dengan teori pengembangan yang sudah ada.  

Model pengembangan yang akan dilakukan pada penelitian ini 

diadaptasi dari model Borg & Gall dan model 4D yang meliputi 5 tahap 

yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, uji coba lapangan, 

dan diseminasi terbatas. Pemilihan langkah-langkah yang dilakukan 

dengan mencari kesamaan langkah-langkah yang dilakukan di kedua 

model tersebut. 

 

4. Kriteria Kelayakan Media Pembelajaran 

Ada beberapa kriteria untuk menilai kelayakan sebuah media. 

Hubbard (1983) dalam Zaif (2011) mengemukakan sembilan kriteria untuk 

menilai kelayakan media. Kriteria tersebut yaitu biaya, ketersediaan 

fasilitas pendukung (misal listrik), kecocokan dengan ukuran kelas, 

keringkasan, kemampuan untuk diubah, waktu dan tenaga penyiapan, 

pengaruh yang ditimbulkan, kerumitan, dan kegunaan. Semakin banyak 

tujuan pembelajaran yang tercapai dengan sebuah media, semakin baik 

sebuah media. 
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Kriteria diatas lebih ditujukan bagi media konvensional. Thorn 

(2006) dalam Zaif (2011) mengajukan beberapa kriteria untuk menilai 

multimedia interaktif, yaitu: 

(1) Kemudahan navigasi. Sebuah program harus dirancang 

sesederhana mungkin sehingga peserta didik yang sedang 

mempelajari bahasa tidak perlu belajar komputer lebih dahulu. 

(2) Kognisi, pengetahuan, dan penyajian (presentasi) informasi. 

Kriteria ini untuk menilai isi program, apakah program telah 

memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik atau belum. 

(3) Integrasi media. Media harus mengintegrasikan aspek dan 

keterampilan bahasa yang harus dipelajari. 

(4) Estetika. Untuk menarik minat peserta didik, program harus 

mempunyai penampilan yang artistik. 

(5) Fungsi keseluruhan. Program yang dikembangkan harus 

memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik 

sehingga saat peserta didik selesai menjalankan sebuah program, 

mereka akan merasa telah belajar  

Sedangkan Wahono (2006) mengusulkan 3 aspek penilaian media 

pembelajaran, yaitu: 

(1) Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

(a) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan 

media pembelajaran 

(b) Reliable (handal) 
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(c) Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 

(d) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoperasiannya) 

(e) Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk 

pengembangan 

(f) Kompatibilitas (media pembelajaran dapat 

diinstalasi/dijalankan di berbagai hardware dan software yang 

ada) 

(g) Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah 

dalam eksekusi 

(h) Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap 

meliputi: petunjuk instalasi (jelas, singkat, lengkap), trouble 

shooting (jelas, terstruktur, dan antisipatif), desain program 

(jelas, menggambarkan alur kerja program) 

(i) Reusability (sebagian atau seluruh program media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan media pembelajaran lain) 

(2) Aspek Desain Pembelajaran 

(a) Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis) 

(b) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 

(c) Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran 

(d) Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 

(e) Interaktivitas 
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(f) Pemberian motivasi belajar 

(g) Kontekstualitas dan aktualitas 

(h) Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 

(i) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

(j) Kedalaman materi 

(k) Kemudahan untuk dipahami 

(l) Sistematis, runut, alur logika jelas 

(m) Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan 

(n) Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran 

(o) Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi 

(p) Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 

(3) Aspek Komunikasi Visual 

(a) Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan 

dengan keinginan sasaran 

(b) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

(c) Sederhana dan memikat 

(d) Audio (narasi, sound effect, backsound,musik) 

(e) Visual (layout design, typography, warna) 

(f) Media bergerak (animasi, movie) 

(g) Layout Interactive (ikon navigasi) 

Dari semua teori diatas, maka peneliti menyimpulkan kriteria 

penilaian media pembelajaran menjadi 7 aspek yaitu kemudahan navigasi, 

kognisi, pengetahuan, penyajian informasi, integrasi media, estetika, dan 

fungsi keseluruhan 
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B. Multimedia 

Secara etimologis multimedia berasal dari kata multi (Bahasa Latin, 

nouns) yang berarti banyak, bermacam-macam, dan medium (Bahasa Latin) 

yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa 

sesuatu. Kata medium dalam American Heritage Electronic Dictionary (1991) 

juga diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan 

informasi(Wijaya, 2010). 

Berikut ini merupakan pengertian multimedia menurut beberapa ahli: 

(1) Kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini 

dapat berupa audio(suara, musik), animasi, video, teks, grafik, dan 

gambar (Turban dkk, 2002 dalam Wijaya, 2010). 

(2) Alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif 

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

(Robin dan Linda, 2001 dalam Wijaya, 2010). 

(3) Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstetter (dalam 

Wijaya, 2010) adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, video, dengan menggunakan tool 

yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan 

berkomunikasi.  

(4) Multimedia sebagai perpaduan antar teks, grafik, sound, animasi, dan 

video untuk menyampaikan pesan kepada publik ( Wahono, 2007 

dalam Wijaya, 2010). 

(5) Multimedia merupakan kombinasi dari data teks, audio, gambar, 

animasi, video, dan interaksi (Zeemvry, 2008 dalam Wijaya, 2010). 
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(6) Multimedia (sebagai kata sifat) adalah elektronik untuk menyimpan 

dan menampilkan data-data multimedia (Zeembry, 2008 dalam 

Wijaya, 2010). 

Supriyatna dalam Iyandri (2011) mengemukakan bahwa “multimedia 

adalah penggunaan berbagai jenis media (teks, suara, grafik, animasi dan 

video) untuk menyampaikan informasi, kemudian ditambahkan elemen yang 

ke enam yaitu interaktif”. Berikut merupakan penjelasan elemen-elemen 

dalam sebuah multimedia interaktif (Supriyatna, 2008 dalam Iyandri, 2011) 

diantaranya yaitu: 

(1) Elemen visual diam (foto dan gambar) dapat dipergunakan untuk 

mendeskripsikan sesuatu dengan lebih jelas. 

(2) Elemen visual bergerak digunakan untuk menggambarkan suatu aksi, 

sedangkan animasi digunakan untuk menjelaskan serta 

mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan dengan video. 

(3) Elemen suara pada multimedia dapat berupa narasi, lagu, dan sound 

effect. Umumnya narasi ditampilkan bersama-sama dengan foto atau 

teks untuk lebih memperjelas informasi yang akan disampaikan. 

Selain itu suara juga dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian. 

(4) Elemen interaktif  merupakan elemen yang paling penting dalam 

multimedia interaktif. Elemen lain seperti teks, suara, video dan foto 

dapat disampaikan dimedia lain seperti TV dan VCD player, 

sedangkan elemen interaktif hanya dapat ditampilkan di komputer. 

Elemen ini benar-benar memanfaatkan kemampuan komputer 
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sepenuhnya. Aspek interaktif pada multimedia dapat berupa navigasi, 

simulasi, permainan dan latihan soal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen Multimedia Interaktif 

Jadi, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia 

interaktif adalah penyajian informasi dengan mengkombinasikan beberapa 

media seperti teks, grafis, suara, animasi, video, dan lain sebagainya dalam 

bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Untuk 

skema keterkaitan multimedia dengan pembelajaran sebagai berikut:  

                   Data siswa                                                                               Data guru 

   

                                    Nilai                                                                                      Pelajaran 

 

                                                                             Data nilai 

 

 

 

 

 

       Nilai Akhir 

 

Gambar 2.2 Skema Pembelajaran 
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Gambar 2.3 Diagram Alir Multimedia Interaktif 

 

C. Materi Perkembangan Teknologi Komputer 

TKJ merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat di SMK 

HKTI 2 Purwareja Klampok. Standar kompetensi yang terdapat dalam silabus 

TKJ kelas X antara lain Merakit Personal Computer seperti terlihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran  

TKJ Kelas X SMK 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Merakit Personal Computer 1.1 Memahami perkembangan teknologi 

komputer 

Keluar 

Menu Utama 

Materi Latihan Soal Permainan 

Mulai 

End 

 

End 

 

End 

Halaman Awal 

Keluar Keluar Keluar 



29 

 

 

Dalam sejarah dan perkembangan komputer, Sempoa atau Abacus 

merupakan awal dari lahirnya komputer. Komputer dalam melakukan 

prosesnya berbentuk elektronik, yang memungkinkan untuk melakukan 

perhitungan yang lebih luas dan cepat. Hingga saat ini komputer dapat 

memproses gambar, suara, teks dan bentuk non-numerik data lainnya. 

Yang perlu diingat semuanya itu tidak lepas dari perhitungan numerik 

dasar. Gambar, suara dan lainnya hanyalah sebuah abstaksi dari angka-

angka yang berderak di dalam sebuah mesin. Dalam komputer angka-

angka tersebut yaitu “1″ dan “0″ yang mewakili kombinasi listrik aktif dan 

non-aktif. Dengan kata lain setiap gambar, suara, teks dan lainnya di dalam 

komputer memiliki kode biner yang sesuai. 

1. Komputer Generasi Pertama (1940 – 1950) 

Sejarah Komputer Generasi Pertama ENIAC Komputer 

Generasi Pertama menggunakan beberapa tabung vakum yang besar 

dan kompleks seperti crystal diodes, relays, resistors, dan capacitors 

yang membutuhkan daya listrik sebesar 150 kilowatt. Komputer 

elektronik pertama yang digunakan untuk umum yaitu ENIAC 

(Electronic Numerical Integrator And Computer). Sudah berbentuk 

digital, namun belum menggunakan kode biner sebagai prosesnya. 

Digunakan untuk memecahkan rangkaian lengkap tentang masalah 

komputasi. Diprogram menggunakan plugboard dan switch, yang sudah 

mendukung input dan output dari IBM card. 
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Komputer elektronik pertama yang digunakan untuk non-umum 

yaitu ABC (Atanasoff-Berry Computer), ten British Colossus 

computers, german Z3, LEO, UNIVAC, dan Harvard Mark I. 

2. Komputer Generasi Kedua (1955 – 1960) 

Sejarah Komputer Generasi Kedua IBM1401Komputer Generasi 

Kedua muncul setelah ditemukannya transistor, yang kemudian mulai 

mengganti tabung vakum dalam desain komputer. Dengan transistor, 

daya, panas dan bentuk jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer 

generasi pertama. Namun, masih jauh lebih besar dengan komputer 

sekarang ini. 

Komputer dengan transistor pertama ini dibuat di University of 

Manchester pada tahun 1953. Yang paling populer dari komputer 

transistor generasi kedua ini adalah IBM 1401. IBM juga menciptakan 

drive pertama (sebuah media penyimpanan) pada tahun 1956, yang 

dikenal dengan IBM 350 RAMAC. 

3. Komputer Generasi Ketiga (1960) 

Sejarah Generasi Komputer Ketiga IBM System 360 

menemukan Integrated Circuits (IC) atau dikenal juga dengan 

microchips, membuka jalan untuk komputer generasi ketiga atau yang 

kita kenal dengan komputer sekarang ini. Berbentuk jauh lebih kecil 

dengan generasi komputer sebelumnya, dengan transistor yang lebih 

banyak dan dibenamkan ke dalam microchips tunggal. Dalam tahap 

perkembangannya, komputer generasi kedua masih bertahan. 
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Pertama munculnya minicomputer yang didasarkan pada kedua 

transistor dan microchips seperti IBM System/360. Komputer ini jauh 

lebih kecil dan lebih murah daripada generasi-generasi sebelumnya. 

Komputer Generasi Ketiga dikenal sebagai mainframe komputer. 

Minicomputer dapat dilihat sebagai jembatan antara mainframe dan 

microcomputer sebagai proliferasi dalam perkembangan komputer. 

4. Komputer Generasi Keempat (1971) 

Sejarah Komputer Generasi Keempat Mikrokomputer 

Microchips berbasis Central Processing Unit (CPU) pertama, terdiri 

dari beberapa microchips untuk komponen CPU yang berbeda. 

Dorongan untuk integrasi semakin besar dan miniasturisasi dipimpin 

menuju single-chip CPU, di mana semua komponen CPU yang 

diperlukan dimasukkan ke sebuah microchips tunggal yang disebut 

microprocessor. Microprocessor pertama yaitu Intel 4004. 

Munculnya microprocessor melahirkan evolusi dari 

microcomputer, bentuk yang akhirnya akan menjadi komputer pribadi 

yang kita kenal sekarang ini. 

5. Komputer Generasi Kelima 

Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi 

semkain memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua 

kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan 

paralel, yang akan menggantikan model non Neumann.  
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Model non Neumann akan digantikan dengan sistem yang 

mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara 

serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang 

memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang 

nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah 

negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer 

generasi kelima.  

Lembaga ICOT (Institute for new Computer Technology) 

juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang 

menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi 

lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan 

membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. 

  

D. Adobe Flash Professional CS6 

1. Pengertian Adobe Flash 

Flash atau macromedia flash pertama kali dikenalkan pada tahun 

1996, kemudian diganti menjadi adobe flash dikarenakan macromedia  

flash atau macromedia yang merupakan produsen pembuat  flash 

pofesional kini telah merjer dengan adobe  corp . Perubahan terjadi pada  

macromedia flash series 9 menjadi adobe flash CS3 pada 16 april 2007. 

Versi terakhir yang diluncurkan di pasaran dengan menggunakan nama 

„Macromedia’ adalah adalah Macromedia Flash 8. Pada tanggal 3 

Desember 2005. 
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Adobe Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang 

merupakan produk unggulan Adobe Systems digunakan untuk membuat 

gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan 

dari perangkat lunak ini mempunyai file extension .swf dan dapat diputar 

di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash 

menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript yang muncul 

pertama kalinya pada Flash 5. 

Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 

dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan untuk 

membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif 

dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk 

membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, 

tombol animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-card, 

screen saver dan pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Dalam Flash, 

terdapat teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action script, filter, 

custom easing dan dapat memasukkan video lengkap dengan fasilitas 

playback FLV. 

Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu 

diberikan sedikit kode pemograman baik yang berjalan sendiri untuk 

mengatur animasi yang ada didalamnya atau digunakan untuk 

berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan Database 

dengan pendekatan XML, dapat dikolaborasikan dengan web, karena 

mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya. 
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Dalam pembutan aplikasi ini peneliti menggunakan Adobe Flash 

Professional CS 6 sebagai aplikasinya. 

 

2. Perkembangan Macromedia Atau Adobe Flash 

Versi macromedia atau adobe flash: 

(a) FutureSplash Animator (10 April 1996) 

(b) Flash 1 (Desember 1996) 

(c) Flash 2 (Juni 1997) 

(d) Flash 3 (31 Mei 1998) 

(e) Flash 4 (15 Juni 1999) 

(f) Flash 5 (24 Agustus 2000) – ActionScript 1.0 

(g) Flash MX (versi 6) (15 Maret 2002) 

(h) Flash MX 2004 (versi 7) (9 September 2003) – ActionScript 2.0 

(i) Flash MX Professional 2004 (versi 7) (9 September 2003) 

(j) Flash Basic 8 (13 September 2005) 

(k) Flash Professional 8 (13 September 2005) 

(l) Flash CS3 Professional (sebagai versi 9,16 April 2007)–ActionScript 3.0 

(m) Flash CS4 Professional (sebagai versi 10, 15 Oktober 2008) 

(n) Adobe Flash CS5 Professional (as version 11, to be released in spring 

of 2010, codenamed “Viper) 

(o) Dan yang terbaru adalah Adobe Flash Professional CS 6 

3. Adobe Flash Professional CS6 

Adobe Flash Creative Suite 6 (CS 6) merupakan sebuah software yang 

didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool 

professional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat 
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menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. 

Adobe Flash CS 6 menyediakan berbagai macam fitur yang akan sangat 

membantu para animator untuk membuat animasi menjadi semakin mudah 

dan menarik. Adobe Flash CS 6 telah mampu membuat dan mengolah teks 

maupun objek dengan efek tiga dimensi, sehingga hasilnya tampak lebih 

menarik 

a. Komponen Adobe Flash Profesional CS 6 

 

Gambar 2.4 Tampilan Awal Adobe Flash Profesional CS6 

(1) Create from template: berguna untuk membuka lembar kerja 

dengan template yang tersedia dalam progrm adobe flash CS 6 

(2) Qpen a recent item: berguna untuk membuka kembali file yang 

pernah disimpan atau dibuka sebelumnya 

(3) Create new: berguna untuk membuka lemabra kerja baru dengan 

beberapa pilihan script yang tersedia 

(4) Learn: berguna untuk membuka jendela Help yang berguna untuk 

mempelajari suatu  perintah 

b. Lembaran kerja Adobe Flash Profesional CS 6 



36 

 

 

Lembar kerja merupakan tempat untuk memulai awal dari 

pembuatan program, pembuatannya dilakukan dalam kotak movie dan 

stage yang didukung oleh tools lainnya. Terdiri dari panggung (stage) 

dan panel-panel. Panggung merupakan tempat objek diletakkan, tempat 

menggambar dan menganimasikan objek. Sedangkan panel disediakan 

untuk membuat gambar, mengedit gambar, menganimasi, dan 

pengeditan lainnya.” (Diginnovac et al, 2008) Berikut ini adalah bentuk 

tampilan lembar kerja pada Adobe Flash Profesional CS 6. 

 

Gambar 2.5 Lembar Kerja Adobe Flash Profesional CS6 

Keterangan gambar :    

(1) Menu Bar adalah kumpulan yang terdiri atas dasar menu-menu 

yang digolongkan dalam satu kategori. Misalnya menu file 

terdiri atas perintah New, Open, Save, Import, Export, dan lain-

lain.  

(2) Timeline adalah sebuah jendela panel yang digunakan untuk 

mengelompokkan dan mengatur isi sebuah movie, pengaturan 

1 

2
 1 

 

3 

4 

5 
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tersebut meliputi penentuan masa tayang objek, pengaturan 

layer, dan lain-lain.  

(3) Stage adalah area untuk berkreasi dalam membuat animasi yang 

digunakan untuk mengkomposisi frame-frame secara individual 

dalam sebuah movie.  

(4) Toolbox adalah kumpulan tools yang sering digunakan untuk 

melakukan seleksi, menggambar, mewarnai objek, 

memodifikasi objek, dan mengatur gambar atau objek.  

(5) Panel properties berguna untuk menampilkan parameter dari 

sebuah tombol yang terpilih sehingga dapat dimodifikasi dan 

dimaksimalkan fungsi dari tombol tersebut. Panel properties 

menampilkan parameter sesuai dengan tombol yang terpilih 

(6) Efek filters adalah bagian dari panel properties yang 

menampilkan berbagai jenis efek filter yang dapat digunakan 

untuk mempercantik tampilan objek. Filter hanya dapat 

diaplikasikan pada obejk Text, Movie clip dan Button 

(7) Motion editor berguna untuk melakukan kontrol animasi yang 

telah dibuat, seperti mengatur motion, transformasi, pewarnaan, 

filter dan parameter animasi lainnya. 

(8) Panel motion presets menyimpan format animasi yang telah jadi 

dan siap digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Ada 

berbagai pilihan animasi dalam panel motion presets, seperti 

sprila-3D, smoke, fly-out-top, dan lain-lain 
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c. Toolbox 

Fasilitas Toolbox seperti telah dijelaskan sekilas diawal  adalah 

sekumpulan tool atau alat yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri 

untuk keperluan desain  Berikut penjelasan setiap tool yang terdapat 

pada Toolbox .  

(1) Arrow Tool atau sering disebut selection tool berfungsi untuk 

memilih atau menyeleksi suatu objek.  

(2) Subselection Tool berfungsi menyeleksi bagian objek lebih 

detail dari pada  selection tool.  

(3) Free Transform Tool berfungsi untuk mentransformasi objek 

yang terseleksi.  

(4) Gradient Transform Tool berfungsi untuk mentransformasi 

warna dari fill objek yang terseleksi.  

(5) Lasso Tool digunakan untuk melakukan seleksi dengan 

menggambar sebuah garis seleksi.  

(6) Pen Tool digunakan untuk menggambar garis dengan bantuan 

titik-titik bantu seperti dalam pembuatan garis, kurva atau 

gambar.  

(7) Text Tool digunakan untuk membuat objek teks  

(8) Line Tool digunakan untuk membuat atau menggambar garis.  

(9) Rectangle Tool digunakan untuk menggambar bentuk bentuk 

persegi panjang atau bujur sangkar.  

(10) Oval Tool digunakan untuk membuat bentuk bulat atau oval. 
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(11) Poly Star Tool digunakan untuk menggambar bentuk dengan 

jumlah segi yang diinginkan.  

(12) Pencil Tool digunakan untuk membuat garis  

(13) Brush Tool digunakan untuk menggambar bentuk garis-garis 

dan bentuk-bentuk bebas.  

(14) Ink bottle digunakan untuk mengubah warna garis, lebar garis, 

dan style garis atau garis luar sebuah bentuk.  

(15) Paintbucket Tool digunakan untuk mengisi area-area kosong 

atau digunakan untuk mengubah warna area sebuah objek yang 

telah diwarnai.  

(16) Eraser Tool digunakan untuk menghapus objek  

(17) Hand Tool digunakan untuk menggeser tampilan stage tanpa 

mengubah pembesaran.  

(18) Zoom Tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil 

tampilan stage.  

(19) Stroke Color digunakan untuk memilih atau memberi warna 

pada suatu garis.  

(20) Fill Color digunakan untuk memilih atau memberi warna pada 

suatu objek.  

(21) Black and white digunakan untuk memilih warna hitam dan 

putih saja.  

(22) Swap Color digunakan untuk menukar warna fill dan stroke atau 

sebaliknya dari suatu gambar atau objek. 
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d. Library 

Fungsi dari library adalah sebagai wadah untuk menyimpan 

program-program terpisah yang sudah jadi, seperti tombol, objek grafis, 

audio, video, dan lain-lain. Berikut tampilan  panel library. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Library 

e. ActionScript 

ActionScript merupakan bahasa scripting yang terdapat di dalam 

program Flash. Tujuan penggunaan ActionScript ialah untuk 

mempermudah pembangunan suatu aplikasi atau animasi. Biasanya 

semakin kompleks animasi pada Flash, maka akan semakin banyak 

memakan frame. Dengan ActionScript, penggunaan frame tersebut 

dapat dikurangi, bahkan dapat membuat animasi yang kompleks hanya 

dengan satu frame saja (Pranowo, 2011: 11).  

ActionScript juga merupakan sebuah kumpulan dari action, 

function, event, dan evient handler yang memungkinkan untuk 

dikembangkan oleh para developer untuk membuat Flash movie atau 

animasi yang lebih kompleks dan lebih interaktif. Selain itu 

ActionScript juga dapat mengubah kebiasaan linier pada Flash. Sebuah 

ActionScript dapat menghentikan sebuah movie atau animasi di frame 

tertentu lalu berulang ke frame sebelumnya atau frame mana saja 

tergantung masukan yang diberikan oleh user (Sunyoto, 2010: 9). 
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Bahasa ActionScript pada Flash hingga saat ini telah mengalami 

perkembangan dari versi 1, versi 2, dan versi 3. Pranowo (2011: 13-14) 

menjelaskan bahwa bahasa ActionScript awalnya berasal dari 

ActionScript 1.0 yang dirilis pertama kali pada tahun 2000 di 

Macromedia Flash 5 (saat Macromedia belum diakuisisi oleh Adobe) 

yang merupakan pengembangan dari Action di Macromedia Flash 4 

dan masih digunakan hingga Flash MX atau Flash 6. Bahasa scripting 

ini berisi semua kode dan perintah lainnya yang berbasis web 

pengembang bahasa, seperti Macromedia Director Lingo dan Sun Java. 

Namun kecepatan dan kekuatannya sangat pendek. 

Pada Macromedia Flash MX 2004 atau yang dikenal juga 

sebagai Flash 7 dirilis ActionScript 2.0. Versi ini tetap digunakan 

hingga Macromedia Flash 8. Kelebihan ActionScript 2.0 dibandingkan 

dengan ActionScript 1.0 ialah memiliki kemampuan compile time 

checking, strict-typing pada variabel, dan class-based syntax. 

ActionScript 2.0 juga didasarkan pada ECMA Script yang merupakan 

standar untuk bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Asosiasi 

Produsen Komputer Eropa. ECMA Script juga merupakan dasar yang 

digunakan oleh JavaScript (Pranowo, 2011: 14). ActionScript 3.0 baru 

mulai digunakan pada Adobe Flash CS3 atau Flash 9 hingga yang 

paling terbaru adalah Adobe Flash CS 6. ActionScript 3.0 ini 

merupakan restrukturisasi fundamental dari model pemrograman 

sebelumnya.  
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Penggunaannya yang luas terutama dalam pengembangan Rich 

Internet Application (RIA) dengan hadirnya Flex yang menawarkan hal 

serupa dengan AJAX, JavaFX, dan Microsoft Silverlight. Flex 

memungkinkan pengembang untuk membangun suatu aplikasi yang 

membutuhkan Flash Player. Namun Flash juga menawarkan interface 

yang lebih visual untuk mengembangkan aplikasi sehingga lebih cocok 

untuk membangun aplikasi game (Pranowo, 2011: 13). 

Pada Flash, ActionScript memiliki beberapa fungsi dasar, antara 

lain (Sunyoto, 2010: 9-10): 

(1) Animation, animasi yang sederhana memang tidak 

membutuhkan ActionScript. Namun untuk animasi yang 

kompleks, ActionScript akan sangat membantu. Sebagai contoh, 

animasi bola yang memantul di tanah yang mengikuti hukum 

fisika akan membutuhkan ratusan frame. Namun dengan 

menggunakan ActionScript, animasi tersebut dapat dibuat hanya 

dalam satu frame. 

(2) Navigasi, pergerakan animasi pada Flash secara default 

bergerak ke depan dari satu frame ke frame lainnya hingga 

selesai. Namun dengan ActionScript, jalannya animasi dapat 

dikontrol untuk berhenti di suatu frame dan berpindah ke 

sembarang frame sesuai dengan pilihan dari user. 

(3) User Input, ActionScript dapat digunakan untuk menerima suatu 

masukan dari user yang kemudian informasi tersebut dikirimkan 



43 

 

 

kepada server untuk diolah. Dengan kemampuan ini, 

ActionScript dapat digunakan untuk membangun suatu aplikasi 

web berbasis Flash. 

(4) Memperoleh Data, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

ActionScript dapat melakukan interaksi dengan server. Dengan 

demikian kita dapat meng-update informasi lalu 

menampilkannya kepada user. 

(5) Kalkulasi, ActionScript dapat melakukan kalkulasi, misalnya 

seperti yang diterapkan pada aplikasi shoping chart. 

(6) Grafik, ActionScript dapat mengubah ukuran sebuah grafik, 

sudut rotasi, warna movie clip dalam movie, serta dapat 

menduplikasi dan menghapus suatu item dari screen. 

(7) Mengenali Environment, ActionScript dapat mengambil nilai 

waktu dari sistem yang digunakan oleh user. 

(8) Memutar Musik, selain animasi yang berupaka gerakan, pada 

program Flash juga dapat diinputkan sebuah musik sehingga 

animasi yang dihasilkan menjadi lebih menarik. Pada hal ini, 

ActionScript dapat digunakan untuk mengontrol balance dan 

volume dari musik tersebut. 

ActionScript seperti halnya bahasa pemrograman yang lain 

memiliki beberapa komponen penyusun. Pranowo (2011: 59-62) 

menjelaskan beberapa komponen tersebut antara lain: 



44 

 

 

(1) Komentar merupakan bagian program yang tidak akan diproses 

atau dijalankan oleh compiler. Penulisan komentar selalu 

didahului oleh tanda 2 buah garis miring (//). Contoh: // ini 

adalah sebuah komentar 

(2) Identifier atau pengenal pada ActionScript bersifat case-sensitive 

yang berarti membedakan penggunaan huruf besar dan kecil. 

Selain menggunakan huruf, identifier juga dapat menggunakan 

angka atau underscore (_). 

(3) Variabel dan Konstanta, variabel merupakan nama untuk sebuah 

lokasi penyimpanan. Variabel harus dideklarasikan dengan 

menyebutkan nama dan tipe data dari informasi yang akan 

disimpan. Sedangkan konstanta merupakan identifier yang 

serupa dengan variabel, namun digunakan untuk menyimpan 

nilai yang tidak dapat berubah. Contoh: var timing:Boolean = 

false; 

(4) Tipe Data,  jenis-jenis tipe data pada ActionScript antara lain 

sebagai berikut: 

(a) Integer: berisi data semua bilangan bulat. 

(b) Array: disebut juga data bertingkat atau data yang 

mengandung beberapa data lagi di dalamnya dan diindeks 

berdasarkan data numerik atau string. 

(c) String: digunakan untuk menampung angka atau huruf. 

(d) Boolean: tipe data yang hanya terdiri dari dua kemungkinan 

nilai, yaitu true (benar) atau false (salah). 
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(e) MovieClip: merupakan tipe data yang digunakan untuk 

mengontrol simbol movie clip dengan menggunakan method 

dari MovieClip Class. 

(f) Null: tipe data yang tidak menyimpan suatu data apa pun 

atau kosong (null). 

(g) Number: dapat mewakili integer maupun bilangan floating 

point. 

(h) Object: tipe data yang digunakan untuk memberi definisi 

kepada suatu Objek Class. 

(i) Undefined 

(j) Void 

E. eXtensible Markup Language 

eXtensible Markup Language atau biasa disebut XML menjadi sebuah 

format data yang populer belakangan ini. Hal ini disebabkan XML bisa 

menjadi solusi komunikasi universal antar aplikasi. XML juga merupakan 

bentuk data berupa file, namun mempunyai struktur yang dapat 

dikembangkan lebih luas. Keunggulan XML bisa diringkas sebagai berikut :   

(1) Pintar (Intelligence). XML dapat menangani berbagai tingkat (level) 

kompleksitas. 

(2) Dapat beradaptasi. Dapat mengadaptasi untuk membuat bahasa 

sendiri. Seperti Microsoft membuat bahasa MSXML atau Macromedia 

mengembangkan MXML. 

(3) Mudah pemeliharaannya. 

(4) Sederhana. XML lebih sederhana. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Level
http://id.wikipedia.org/wiki/Adaptasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://id.wikipedia.org/wiki/Macromedia
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(5) Mudah dipindah-pindahkan (Portability). XML mempunyai 

kemudahan perpindahan (portabilitas) yang lebih bagus. 

F. Penelitian yang Relevan 

(1) Rahma (2009) yang berjudul “Pengembangan Multimedia 

Pembelajaran Interaktif Fisika di SMA” (tesis S2). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Layak dengan kategori baik sebagai sumber 

belajar menurut ahli media dan ahli materi, dan sangat baik 

berdasarkan uji coba di lapangan. Hasil penilaian ini menunjukkan 

bahwa software multimedia pembelajaran fisika untuk siswa SMA 

yang dikembangkan layak digunakan sebagai sumber belajar. (2) 

Penggunaan multimedia interaktif fisika SMA untuk siswa kelas X 

memberi perubahan pada aspek motivasi belajar yang lebih baik dari 

observasi awal. Sebelumnya seperti pada aspek perhatian masuk 

kategori sangat baik (rerata 4,67), aspek relevansi masuk kategori 

sangat baik (rerata 4,66), aspek percaya diri masuk kategori sangat 

baik (rerata 4,64), aspek kepuasan masuk kategori sangat baik (rerata 

4,71); (3) Penggunaan multimedia pada proses pembelajaran fisika 

untuk siswa kelas X di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan observasi, siswa 

terlihat antusias, senang, termotivasi dan semangat mengikuti 

pelajaran. 

(2) Syafi‟udin (2009) yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Macromedia Flash Professional 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Portabilitas&action=edit&redlink=1
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8 (skripsi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media 

pembelajaran ini dapat digunakan sebagai referensi dan salah satu 

media belajar bagi siswa yang dibatasi oleh waktu dan jarak. Selain itu 

diharapkan guru mengkaji ulang terhadap materi-materi di dalam 

media pembelajaran ini. 

(3) Ni Putu Prami Idayanti (2010) yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif dalam bentuk Compact Disk (CD) pada Mata 

Pelajaran Geografi Kelas X Semester Genap Tahun Ajaran 

2010/2011 di SMA Laboratorium Undiksha Singaraja” (skripsi). 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) uji ahli isi mata pelajaran 

Geografi berapa pada kualifikasi sangat baik (96%), (2) uji ahli media 

pembelajaran berada pada kualifikasi sangat baik (90%), (3) uji ahli 

desain produk pembelajaran berada pada kualifikasi sangat baik 

(92%), (4) uji coba perorangan berada pada kualifikasi baik (86,1%), 

uji kelompok kecil berada pada kualifikasi baik (88,85%), uji coba 

lapangan berada pada kualifikasi baik (89,2%).  

 

G. Kerangka Berpikir 

Kegiatan pembelajaran memerlukan sesuatu untuk berperan sebagai 

pengantar atau penyampai pesan informasi. Sesuatu itulah yang disebut 

dengan media pembelajaran. Pembelajaran TKJ di SMK HKTI 2 Purwareja 

Klampok masih menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Power 

Point. Belum terdapat media pembelajaran lain yang digunakan pada proses 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tidak bervariasi dapat 
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membuat siswa cepat bosan. Selain itu pembelajaran juga kurang 

menggunakan modul. Sehingga siswa terkadang hanya dapat belajar dari 

catatan yang diberikan oleh guru.  Karena itulah, sebagian siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perlu dikembangkan media 

pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber belajar.Pengembangan 

media pembelajaran ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang 

terjadi dan membantu proses belajar mengajar di SMK serta meningkatkan 

prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Teknik Komputer dan 

Jaringan.  Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan secara 

skematis dalam Bagan di bawah: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Bagan Kerangka Berpikir

Latar Belakang 

1. Menggunakan metode power point 

2. Menggunakan metode demonstrasi 

3. Kurangnya buku ajar pembelajaran atau modul 

 

Kondisi yang terjadi 

1. Pembelajaran kurang optimal 

2. Siswa kurang paham 

3. Siswa kurang aktif 

Perangkat Pembelajaran 

Multimedia Pembelajaran Efektif 

Siswa lebih aktif 

Hasil belajar meningkat 

Guru lebih mudah dalam 

penyampainan materi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dan pengembangan atau 

dikenal dengan sebutan Research and Development(R&D). Menurut 

Sugiyono (2011:407), “Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut.” 

Model pengembangan produk yang dipakai dalam penelitian ini 

mengacu pada model Borg & Gall dan model 4-D (four D model). Borg dan 

Gall (1989) memberikan sepuluh langkah pelaksanaan strategi penelitian dan 

pengembangan yang diantaranya yaitu penelitian dan pengumpulan data, 

perencanaan, pengembangan draf produk, uji coba lapangan awal, merevisi 

hasil uji coba, uji coba lapangan, penyempurnaan produk hasil uji lapangan, 

uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk hasil uji lapangan, uji 

pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk akhir, dan diseminasi dan 

implementasi. (Nana Syaodih Sukamdinata, 2009:169) 

Sedangkan model 4-D (four D model)  terdiri dari 4 tahap 

pengembangan, yaitu Define (pendefisian), Design (perancangan), 

Development (pengembangan), dan Disseminate (penyebarluasan) 

(Triagarajan, 1974:5). 
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Berdasarkan adaptasi dari model Borg & Gall dan model 4-D (four D 

model) tersebut meliputi 5 tahap, yaitu tahap analisis kebutuhan, perencanan, 

pengembangan, uji coba lapangan, dan diseminasi terbatas. Penggunaan 2 

model tersebut disebabkan karena pada langkah analisis kebutuhan diadaptasi 

dari model 4-D (four D model), sedangkan secara keseluruhan mengadaptasi 

dari model Borg & Gall. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa diberikan tes awal (pretest) dan 

test akhir (posttest). Tes awal (pretest) dilakukan untuk mengetahui 

pemahaman awal siswa. Sedangkan, tes akhir (posttest) dilakukan untuk 

mengetahui mengetahui keadaan akhir berupa hasil pemahaman siswa. 

Berdasarkan hasil tes awal (pretest) dan test akhir (posttest) tersebut uji N-

Gain dapat dilakukan. Uji N-Gain dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar peningkatan pemahaman antara sebelum dengan sesudah menggunakan 

mediapembelajaran LST berbasis flash XML. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat 

(1) Laptop (Intel Core I5 2GB of RAM menggunakan Windows 7 

Ultimate 32-bit) 

(2) Adobe Flash CS6 

(3) Notepad 

(4) Adobe Photoshop CS3 

(5) Microsoft Word 2010 

(6) Microsoft Excel 2010 
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(7) SPSS 17 

2. Bahan 

(1) RPP kelas X 

(2) Materi Teknik Komputer dan Jaringan kelas X tentang merakit 

personal komputer pokok bahasan perkembangan teknologi komputer 

C. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMK HKTI 2 Purwareja Klampok yang 

beralamat di Purwareja Klampok, Banjarnegara. Waktu penelitian 

dilaksanakan  pada tanggal 28 Februari sampai dengan 12 Maret 2015.  

D. Rancangan Media Game 

Penelitian menggunakan mediapembelajaran LST berbasis flash 

XML. Adapun rancangan antar muka mediapembelajaran dan alur 

pemograman, sebagai berikut : 

1. Rancangan Antar Muka Utama 

 Perancangan  antar  muka  bertujuan  untuk  memberikan  

gambaran tentang aplikasi yang akan dibangun, Sehingga akan 

mempermudah dalam mengimplementasikan  aplikasi dan juga  akan  

memudahkan  pembuatan aplikasi yang user friendly. Perancangan ini 

akan diimplementasikan menjadi sebuah program yang utuh dan dapat 

digunakan oleh siswa. 

 Antarmuka mediapembelajaran ini digunakan untuk memilih menu 

yang ada, yaitu materi, latihan, referensi, pengguna, petunjuk, TTS, dan 

keluar. Apabila user memilih satu menu maka akan terbuka halaman yang 

diinginkan. Rancangan mediapembelajaran LST yang akan dibuat sebagai 

berikut: 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Menu Utama 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain Menu Latihan Pilihan Ganda 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Desain Menu Latihan Isian Singkat 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Desain Menu Materi 

MATERI 

LATIHAN 

REFERENSI 

KELUAR 

TTS 

PETUNJUK 

PENGGUNA 

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian benar! 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

................................................. 

a. Satu 

b. Dua 

c. Tiga 

d. Empat 

e. Lima LANJUT 

ENIAC adalah kepanjangan dari ......... 

... 

LANJUT 

.............................................................................. 

Materi Teknik Komputer Jaringan 

 

Materi 1 

Materi 3 

Materi 2 

Materi 4 
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Gambar 3.5 Desain Menu Referensi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Desain Menu Pengguna 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Desain Menu Petunjuk 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Desain Menu TTS 

REFERENSI 

 

 

 

REFERENSI 

 

PROFIL 

PENGGUNA 

 

 

 
 

NAMA 

 

SKOR 

PETUNJUK 

 

 
 

KETERA 

NGAN 

 

PETUNJUK 

 

PROFIL 

PEMBUAT 

TTS 

 

 

 

 

Pertanyaan 

 

Kolom TTS 
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2.  Desain Alur Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Desain Alur Program 

 

 

E. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Tahap Analisis Kebutuhan, meliputi: 

(1) Melakukan studi lapangan; 

(2) Mengumpulkan referensi mengenai tema yang diambil; 

(3) Melakukan analisis instruksional, yaitu analisis terhadap kurikulum, 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

 

 

Intro 

Latihan TTS Referensi 

Start 

Home 

Page 

End 

Materi 

Input 

Nama 

 Soal 

 FeedBack 

Hasil Akhir 

Materi I 

Materi II 

 
Materi III 

 
Materi IV 

 

Petunjuk 

Profil 

Keterangan 

Petunjuk 
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2. Tahap Perencanaan, meliputi: 

(1) Menentukan tujuan pembuatan mediapembelajaran LST berbasis flash 

XML dengan pokok bahasan perkembangan teknologi komputer; 

(2) Membuat rancangan mediapembelajaran LST berbasis flash XML; 

(3) Pembuatan instrumen penilaian media pembelajaran LST berbasis 

flash XML. 

3. Tahap pengembangan, meliputi: 

(1) Membuat media pembelajaran LST berbasis flash XML dengan pokok 

bahasan perkembangan teknologi komputer. 

(2) Melakukan  black box testing pada media pembelajaran LST. 

(3) Validasi media pembelajaran LST berbasis flash XML pokok bahasan 

perkembangan teknologi komputer dengan tahapan sebagai berikut: 

(a) Validasi media oleh ahli media disertai dengan instrumen 

penilaian kualitas media pembelajaran. 

(b) Diperoleh data I untuk memperoleh revisi dan masukan dari segi 

produk yang dihasikan dan segi kebenaran konsep. 

4. Tahap Ujicoba Lapangan, meliputi: 

(1) Validasi materi kepada guru TKJ sebagai ahli materi disertai dengan 

instrumen penilaian kualitas media pembelajaran. 

(2) Diperoleh data II untuk dianalisis dan memperoleh revisi. 

(3) Penilaian pemahaman siswa akibat penerapan media pembelajaran 

flash berbasis XML menggunakan pretest dan posttest. 
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5. Diseminasi Terbatas 

Mengenalkan hasil produk media pembelajaran kepada guru TKJ 

SMK HKTI 2 Purwareja Klampok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Tahap Pengembangan Produk 

 

 

Tahap Pengembangan 

Membuat media pembelajaran 
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F. Penilaian Produk 

1. Desain Penilaian Produk 

Tahap-tahap peninjauan dan penilaian disajikan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Tahap Penilaian Produk Pengembangan 

 

2. Subjek Peninjau dan Penilai 

Subjek peninjau dan penilai dalam penelitian dan pengembangan 

ini adalah: 

(1) Ahli media. 

(2) Ahli materi. 

 

 

Tinjauan dan penilaian ahli 

media 
Produk awal media pembelajaran 

Data I Revisi media pembelajaran 

 

Media pembelajaran yang telah direvisi 

Tinjauan dan penilaian ahli 

materi 

Data II Revisi media pembelajaran 

 

Media pembelajaran yang telah direvisi 
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G. Pengujian Pemahaman 

Pengujian pemahaman digunakan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa akibat penerapan media pembelajaran LST berbasis flash 

XML terhadap perkembangan teknologi komputer. 

1. Tahap Implementasi 

Pada tahapan ini, dilakukan penerapan media pembelajaran 

LST berbasis flash XML materi perkembangan teknologi komputer 

pada siswa kelas X. Penerapan media pembelajaran tersebut dilakukan 

setelah media dianggap benar-benar layak oleh ahli media dan materi.  

2. Tahap Penilaian  

Pada tahapan ini, dilakukan evaluasi pemahaman siswa 

terhadap materi perkembangan teknologi komputer dengan 

menggunakan tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest). Tes awal 

(pretest) dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal siswa. 

Sedangkan, tes akhir (posttest) dilakukan untuk mengetahui 

mengetahui keadaan akhir berupa hasil pemahaman siswa.   

H. Instrumen, Teknik Pengumpulan, dan Analisis Data 

1. Instrumen 

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2011:148). Perangkat alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket.  

Angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberi tanggapan 

oleh subyek peneliti yang disusun berdasarkan konstruksi teoritik yang 

telah disusun sebelumnya, kemudian dikembaangkan dalam indikator-

indikator dan selanjutnya dijabarkan menjadi butir pertanyaan. Jawaban 
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setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif dapat berupa kata-kata antara Sangat Baik (SB), Baik (B), Tidak 

Baik (TB), Sangat Tidak Baik (STB). Tipe jawaban yang digunakan 

adalah berbentuk check list (√). Skor setiap alternatif jawaban yang 

diberikan oleh responden  adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skor Alternatif Jawaban  
Alternatif Jawaban Skor Untuk Pertanyaan 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Tidak Baik 2 

Sangat Tidak Baik 1 
 

Angket dalam penelitian dan pengembangan dibagi menjadi 2 

macam yaitu: 

a. Angket untuk ahli materi 

Jawaban dan penilaian yang diberikan dari angket ini diperlukan 

untuk memvalidasi dan merevisi materi pelajaran dalam produk. 

Angket yang digunakan untuk ahli materi ditinjau dari 3 aspek yaitu 

kognisi, pengetahuan, dan penyajian informasi.  

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Ahli Materi 
No Aspek Indikator No Soal 

1 Kognisi Materi mudah dipahami 1 

Pemberian latihan untuk pemahaman 

konsep 

2 

Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa 3 

Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

belajar sendiri 

4 

Ketercernaan materi 5 

2 Penyajian 

informasi 

Kejelasan materi pada media pembelajaran 6 

Kejelasan soal pada media pembelajaran 7 

Kejelasan tujuan / indikator pembelajaran 8 

Penyajian materi bersifat sistematis 9 

Penyampaian materi menarik 10 

Menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti 

11 

Mempermudah guru dalam melakukan 

evaluasi 

12 
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Mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi pada siswa 

13 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal 14 

Kualitas umpan balik 15 

3 Pengetahuan Keterkaitan indikator dengan SK/KD 16 

Keterkaitan materi dengan SK/KD 17 

Keterkaitan soal dengan materi 18 

Kebenaran dan keterkinian materi 19 

Ketepatan cakupan materi 20 
 

b. Angket untuk ahli media 

Jawaban dan penilaian yang diberikan dari angket ini diperlukan 

untuk memvalidasi dan merevisi materi produk. Angket untuk ahli 

media ditinjau dari 4 aspek yaitu kemudahan navigasi, integrasi media, 

estetika, dan fungsi keseluruhan. Kisi-kisi instrumen yang digunakan 

oleh ahli media pembelajaran dapat disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Ahli Media 

No Aspek Indikator No Soal 

1 Kemudahan 

navigasi 

Navigasi yang disajikan mudah digunakan 1 

Navigasi yang dibuat membantu penguna 2 

Pemilihan jawaban mudah 3 

Ketepatan navigasi dengan menu yang 

diinginkan 

4 

2 Integrasi 

media 

Gambar mendukung multimedia interaktif 5 

Penggunaan bahasa mudah dimengerti 6 

3 Estetika Keterbacaan tulisan(teks) 8 

Ketepatan pemilihan jenis tulisan 9 

Ketepatan pemilihan warna tulisan pada 

sajian tertentu 

10 

Kejelasan tata letak gambar 11 

Kesesuaian tampilan 12 

Kesesuaian warna tulisan dengan 

background 

14 

4 Fungsi 

Keseluruhan 

Terdapat petunjuk penggunaan multimedia 

interaktif 

15 

Penyajian bersifat sistematis 13 

Kemudahan pengoperasian media 7 
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c. Soal test untuk pemahaman siswa 

Pemahaman materi perkembangan teknologi komputer dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunanakan tes pilihan ganda. Soal tes 

yang digunakan peneliti untuk keperluan uji coba (try out) berjumlah 30 

butir soal dengan indikator-indikator soal yang  pararel. Butir-butir soal  

yang terdapat soal dalam soal tes disesuaikan dengan indikator soal dan 

disusun berdasarkna kisi-kisi penyusunan soal. Namun, soal tes yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan awal (pretest) dan hasil belajar 

siswa setelah mendapatkan perlakuan (posttest) berjumlah 20 soal 

dengan 5 alternatif jawaban. 

Soal tes hasil belajar pada penelitian ini membutuhkan 

pengujian. Pengujian soal tes harus dilakukan sebelum soal tes 

digunakan dalam penelitian. Tujuan dari pengujian soal tes ini yaitu 

agar soal tes yang akan digunakan untuk mengumpulkan data valid atau 

tidak diragukan kebenarannya. Pengujian soal tes hasil belajar ini 

meliputi uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda 

butir soal. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

1) Validitas 

Validitas berkaitan dengan ketepatan alat penilaian terhadap 

konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus 

dinilai. Uji validitas instrumen hasil belajar dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur ketepatan butir soal,  apakah  butir  soal  

tersebut  sudah  tepat  dalam  mengukur  apa  yang ingin diukur. 
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Uji validitas soal tes yang dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini yaitu uji validitas isi (content validity). Validitas isi digunakan 

untuk mengukur ketepatan soal tes dilihat dari segi isi. Skala yang 

digunakan pada soal tes apakah sudah memenuhi keseluruhan isi atau 

kesesuaian butir soal dengan indikator soal dalam kisi-kisi 

penyusunan soal. Apabila alat ukur yang dikembangkan telah 

representatif atau mewakili semua cakupan indikator, maka alat ukur 

tersebut telah memenuhi syarat content validity (Endang Poerwanti, 

2008: 4). 

Pengujian validitas isi soal tes pada penelitian ini dilakukan 

dengan membandingkan antara butir soal dalam soal tes dengan 

materi pelajaran dan indikator soal dalam kisi-kisi soal tes 

berdasarkan silabus kompetensi keahlian TKJ kurikulum 2013. 

Peneliti melakukan konsultasi dengan penilai ahli, seperti guru 

mata diklat. Setelah pengujian validitas isi dari penilai ahli selesai, 

kemudian dilanjutkan uji coba (try-out) instrumen pada siswa kelas 

X TKJ 1 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok yang sudah 

mendapatkan materi perkembangan teknologi komputer. 

Setelah soal tes diujicobakan, penghitungan validitas hasil uji 

coba dilakukan untuk mengetahui ketepatan data yang didapat dari uji 

coba. Penghitungan uji validitas ini berupa analisis butir soal, yaitu 

dengan mengkorelasikan antar skor butir soal dalam soal tes, dan 

mengkorelasikan skor soal tes dengan skor total. Analisis hasil uji 

coba bertujuan untuk mencari korelasi butir-butir soal dengan skor 

total. Rekapitulasi hasil uji coba soal tes dapat dibaca pada tabel 3.4 
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Tabel 3.4 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Soal Tes 

No. Kriteria Motivasi Belajar 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Jumlah siswa 

Rata-rata 

Median 

Nilai Terendah 

Nilai Tertinggi 

Rentang 

Varians 

Standar Deviasi 

30 

53,89 

51,67 

16,67 

90 

73,.33 

420,55 

20,51 

 

Untuk mengetahui ketepatan data, diperlukan penghitungan uji 

validitas soal tes menggunakan program SPSS versi 17, dengan 

analisis korelasi Pearson pada Bivariate Correlations. Menurut Duwi 

Priyatno (2010: 91) pengujian validitas menggunakan uji dua sisi 

dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya yaitu sebagai 

berikut: jika harga rhitung ≥ rtabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05), maka 

butir-butir soal berkorelasi signifikan terhadap skor total. Butir-butir 

soal tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika rhitung  rtabel (uji dua 

sisi dengan sig. 0,05), maka butir-butir soal tidak berkorelasi 

signifikan terhadap skor total. Butir-butir soal tersebut dinyatakan 

tidak valid. Rekapitulasi uji validitas soal tes dapat dibaca pada tabel 

3.5 

 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Tes 
 

Keterangan Valid Tidak Valid 

Nomor Item Pernyataan 

2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 

27, 28, 30 

1, 9, 16, 18, 21, 23, 25, 

29 

Jumlah 22 Item Pernyataan 8 Item Pernyataan 
 

Berdasarkan tabel rekapitulasi uji validitas butir soal 

tersebut, dapat diketahui bahwa dari 30 butir soal terdapat 22 item 
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pernyataan yang valid dan 8 butir soal yang tidak valid. Dari 22 

butir soal yang valid tersebut, peneliti akan menggunakan 20 butir 

soal untuk soal pretest dan posttest. Output uji validitas soal tes 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran. 

2) Reliabilitas 

Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 

Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya dan diandalkan. Artinya, berapa kali pun data diambil, 

hasilnya tetap akan sama (Suharsimi Arikunto, 2010: 221). Uji 

reliabilitas instrumen hasil belajar dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui konsistensi butir soal tes, apakah butir soal yang 

digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. 

Pengujian reliabilitas soal tes menggunakan teknik belah dua 

(Split-half), peneliti hanya menggunakan sebuah tes dan diujicobakan 

satu kali (Wening Sahayu, 2005). Penghitungan reliabilitas soal tes 

menggunakan rumus KR-21, dengan kriteria pengujian: jika rhitung  

rtabel, maka semua butir soal dinyatakan reliabel. Penggunaan rumus 

KR-21 didasarkan atas pertimbangan bahwa rumus tersebut dapat 

digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen yang memiliki skor 

berbentuk diskrit (benar = 1 dan salah = 0). Rumus yang digunakan 

yaitu: 

 

Keterangan: 

....................................................................... 2) 

(Sugiyono, 2013: 180). 
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k :  jumlah butir soal dalam soal tes 

M :  mean skor total 

 :  varians total 

Pengujian reliabilitas biasanya menggunakan batasan 

tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran (1992) dalam Duwi Priyatno 

(2010: 98) reliabilitas kurang dari 0,6 artinya kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 artinya baik. Uji 

reliabilitas instrumen soal tes uji coba hanya dilakukan untuk soal-

soal yang telah valid, dan dianalisis tingkat kesukaran soal serta 

daya pembeda butir soalnya. Setelah dilakukan uji validitas, dari 30 

soal terdapat 22 soal yang valid. 22 soal tersebut kemudian 

dianalisis tingkat kesukaran soal dan daya pembeda butir soalnya. 

Peneliti memilih 20 soal yang valid, mempunyai daya sukar yang 

seimbang dan daya beda (minimal cukup) untuk diuji 

reliabilitasnya. 

Kriteria dalam pengujian reliabilitas yaitu jika rhitung  rtabel, 

maka semua butir soal dinyatakan reliabel. Hasil penghitungan uji 

reliabilitas untuk 20 soal yaitu 0,85. Dari penghitungan tersebut, dapat 

diketahui bahwa rhitung  rtabel. Karena nilai rhitung = 0,85 dan nilai rtabel = 

0,361, maka 0,85  0,361. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 20 soal 

yang akan digunakan reliabel. Nilai rhitung juga lebih besar dari 0,8, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa soal tersebut reliabel dengan 

kriteria baik. Hasil penghitungan reliabilitas soal tes selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran. 
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3) Tingkat Kesukaran Soal  

Tingkat kesukaran soal digunakan untuk memperoleh 

kualitas soal yang baik, selain memenuhi validitas dan reliabilitas 

juga harus memiliki keseimbangan dari tingkat kesukaran soal. 

Keseimbangan yang dimaksudkan yaitu adanya soal yang termasuk 

mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran 

soal dilihat dari kemampuan siswa menjawab soal, bukan dari 

kemampuan guru sebagai pembuat soal (Nana Sudjana, 2011: 135). 

Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

I : indeks kesukaran untuk setiap butir soal 

B  : banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N : banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan  

Setelah menghitung indeks kesukaran untuk setiap butir 

soal, peneliti dapat menggolongkan soal-soal tersebut ke dalam 

soal kategori mudah, sedang, dan sukar. Penggolongan soal-soal 

tersebut berdasarkan kriteria indeks kesukaran soal. Kriteria indeks 

kesukaran soal menurut Nana Sudjana (2011: 137) yaitu: 

I :  0 – 0, 30 = soal kategori sukar 

I :  0, 31 – 0, 70 = soal kategori sedang 

I  :  0, 71 – 1, 00 = soal kategori mudah 

 .............................................................................................................. 3) 

(Nana Sudjana, 2011: 137). 
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Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran soal tes 

tersebut, dapat diketahui kategori 30 soal yang telah diujicobakan. 

Dari 30 soal, terdapat 8 soal yang termasuk kategori mudah, 15 

soal kategori sedang, dan 7 soal kategori sukar. Sedangkan dari 22 

soal yang valid dan reliabel, terdapat 5 soal kategori mudah, 12 

soal kategori sedang, dan 5 soal kategori sukar. Hasil penghitungan 

tingkat kesukaran soal tes uji coba dapat dibaca pada lampiran. 

Rekapitulasi hasil analisis tingkat kesukaran soal tes uji coba dapat 

dibaca pada tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6. Rekapitulasi Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

Keterangan 
Kriteria 

Mudah Sedang Sukar 

Nomor Soal 
1, 2, 3, 4, 9, 10, 16,  

27 

5, 8, 11, 13, 14, 15, 

17, 19, 20, 21, 22, 23, 

26, 29, 30 

6, 7, 12, 18, 24, 25, 

28 

Jumlah 8 15 7 

 

Jumlah soal yang akan digunakan dalam penelitian yaitu 20 

soal dengan komposisi 25% soal kategori mudah, 50% soal sedang, 

dan 25% soal sukar. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran 

soal (pretest dan posttest), dapat diketahui bahwa dari 20 soal tes, 

terdapat 5 soal kategori mudah, 10 soal kategori sedang, dan 5 soal 

kategori sukar. Rekapitulasi analisis tingkat kesukaran soal (pretest 

dan posttest) dapat dibaca pada tabel 3.7. 
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Tabel 3.7.Rekapitulasi Analisis Tingkat Kesukaran Soal (Pretest dan Posttest) 

Keterangan 
Kriteria 

Mudah Sedang Sukar 

Nomor Soal 2, 3, 4, 10, 27 
5, 8, 11, 13, 15, 17, 

20, 22, 26, 30 
6, 7, 12, 24, 28 

Jumlah 5 10 5 

 

4) Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Analisis daya pembeda butir-butir soal dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa yang 

tergolong mampu (tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong 

kurang atau lemah prestasinya (Nana Sudjana, 2011: 141). Tes 

dikatakan memiliki daya pembeda jika tes tersebut diujikan kepada 

siswa berprestasi tinggi, maka hasilnya tinggi. Jika diujikan pada 

siswa berprestasi rendah, maka hasilnya rendah. Besarnya daya 

pembeda butir soal ditunjukkan dengan angka yang disebut indeks 

diskriminasi. Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi yaitu : 

 

Keterangan : 

J : jumlah peserta tes 

JA : banyak peserta kelompok atas 

JB : banyak 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 

 ............................................................................ 4) 

(Suharsimi Arikunto, 2012: 228-229). 
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PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

Berdasarkan hasil penghitungan indeks diskriminasi setiap 

butir soal, dapat diketahui klasifikasi daya pembeda dari soal tes 

yang diujicobakan. Soal mempunyai klasifikasi daya pembeda 

tidak baik, jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Klasifikasi daya 

pembeda butir soal antara lain yaitu: 

D :  0,00 - 0,20  = jelek (poor) 

D :   0,21 - 0,40  = cukup (satisfactory) 

D :   0,41 - 0,70  = baik (good) 

D :   0,71 - 1,00  = baik sekali (excellent) 

D  :   negatif (-)  = semuanya   tidak   baik.   Jadi   semua   butir   soal   yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja  (Suharsimi Arikunto, 

2012: 232). 

Sebelum menghitung daya pembeda butir soal, siswa dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas dan bawah. Pembagian 

kelompok berdasarkan skor atau jawaban benar yang diperoleh 

siswa. Berdasarkan hasil analisis daya pembeda butir soal uji coba, 

dari 30 soal terdapat 7 soal mempunyai daya pembeda jelek, 29 

soal mempunyai daya pembeda cukup, 19 soal mempunyai daya 

pembeda baik, 12 soal mempunyai daya pembeda baik sekali, dan 4 

soal mempunyai daya pembeda negatif. Hasil penghitungan daya 

pembeda soal tes uji coba dapat dibaca pada lampiran 25. 

Rekapitulasi analisis daya pembeda butir soal dapat dibaca pada 

tabel 3.8. 
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Tabel 3.8. Rekapitulasi Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Keterangan 
Kriteria 

Jelek Cukup Baik Baik Sekali Negatif 

Nomor 

Soal 

1, 9, 16, 18, 

19, 21, 23 

2, 3, 10, 12, 

20, 24, 27, 

28, 29 

4, 5, 6, 7, 8, 

13, 14, 15, 

22, 26 

11, 17, 30 25 

Jumlah 7 9 10 3 1 

 

Setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran 

soal, dan daya pembeda butir soal, maka peneliti memilih 20 soal 

yang akan digunakan dalam penelitian. Dari 20 soal tersebut, 

terdapat 8 soal mempunyai daya pembeda cukup, 9 soal 

mempunyai daya pembeda baik, dan 3 soal mempunyai daya 

pembeda baik sekali. Soal yang mempunyai daya beda cukup yaitu 

soal nomor 2, 3, 10, 12, 20, 24, 27, dan 28. Soal yang mempunyai 

daya beda baik yaitu soal nomor 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 22, dan 26,  . 

Soal yang mempunyai daya beda baik sekali yaitu soal nomor 11, 

17, dan 30. Rekapitulasi analisis butir soal tes terpilih atau soal tes 

yang digunakan untuk pretest dan posttest dapat dibaca pada 

lampiran. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini yaitu meliputi angket (kuesioner), dan tes. 
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a. Angket 

Peneliti menggunakan angket untuk memperoleh data 

kelayakan media oleh para ahli. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket (kuesioner) dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada ahli untuk 

dijawabnya. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam angket ini yaitu skala 

Likert dan dibuat dalam bentuk check list (). Variabel kelayakan media 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator kelayakan media. 

Indikator tersebut menjadi titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen berupa pernyataan-pernyataan. Alternatif jawaban untuk 

setiap item pernyataan yaitu: Sangat Baik (SB), Baik (B), Tidak Baik 

(TB), dan Sangat Tidak Baik (STB). Keempat alternatif jawaban  

diberi skor untuk keperluan analisis kuantifikasi. Skor untuk pernyataan 

yaitu:  Sangat Baik (SB) = 4, Baik (B) = 3, Tidak Baik (TB) = 2, dan 

Sangat Tidak Baik (STB) = 1.  

 

b. Tes 

Menurut Sudjana (2002:35) tes sebagai penilaian adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat 

jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk 

tulisan (tes tulisan), atau dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). 

Sedangkan Arikunto (1991:123) menyebutkan bahwa: 
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“Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok” 

Adapaun tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

tertulis yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa, 

pengumpulan data melalui tes ini dilakukan pada kelas baik sebelum 

dilakukannya pembelajaran (pretest) maupun setelah dilakukan 

pembelajaran selesai dilakukan (posttest). 

 

3. Teknik Analisis Data 

a. Uji kelayakan Media  

Peneliti mengolah data menggunakan deskriptif presentase yang 

mempunyai 4 pilihan yaitu Sangat Baik, Baik, Tidak Baik, Sangat Tidak 

Baik. Apabila positif maka pilihan terbesar pada Sangat Baik, sedangkan 

negatif maka pilihan terbesar pada Sangat Tidak Baik. Berikut langkah-

langkah dalam menganalisis data dari angket : 

(1) Angket yang telah diisi responden, diperiksa kelengkapan 

jawabannya, kemudian disusun sesuai kode responden 

(2) Mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan 

memberi skor sesuai bobot yang telah ditentukan 

sebelumnya 

(3) Membuat tabulasi data 

(4) Menghitung persentase tiap sub variable dengan rumus : 
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Keterangan : 

% = persentase sub variable 

n = Jumlah skor tiap variable 

N = Jumlah skor maksimum (Ali : 1998)  

(5) Berdasarkan persentase yang telah diperoleh kemudan 

ditransformasikan ke dalam tabel agar pembacaan penelitian menjadi 

mudah. 

Untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara : 

(a) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) =  

(b) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) =  

(c) Menentukan range = 100 – 25 = 75 

(d) Menentukan interval yang dikehendaki = 4 (baik, cukup 

baik, kurang baik, tidak baik) 

(e) Menentukan lebar interval = 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka range persentase dan 

kriteria kualitatif dapat ditetapkan sebagai berikut : 

Tabel 3.9.Range Persentase dan Kualitas Media Pembelajaran 

No Interval Kriteria 

1 100% ≥ skor ≤ 81,25% Sangat Baik 

2 81,25% ≥ skor ≤ 62,5% Baik 

3 62,5% ≥ skor ≤ 43,75% Tidak Baik 

4 43,75% ≥ skor ≤ 25% Sangat Tidak Baik 

 

b. Uji Pemahaman Siswa 

1) Analisis Hasil Pretest dan Posttest 
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Hasil belajar kognitif siswa dihitung dengan menggunakan rumus: 

 
      (Purwanto, 2009: 112) 

2) Perhitungan Nilai Rata-rata Pretest dan Posttest 

Untuk mendapatkan nilai rata-rata dari hasil evaluasi pada 

setiap pertemuan digunakan rumus: 

 

(Nana Sudjana, 2009: 109) 

Keterangan : 

  : nilai rerata 

 : jumlah seluruh skor 

N : banyaknya subjek 

 

3) Uji Peningkatan Hasil Belajar  

Peningkatan hasil belajar siswa dapat diketahui dengan cara 

menghitung skor gain yang ternormalisasi dengan menggunakan 

rumus berikut:  

 

Keterangan: 

<g>: skor gain ternormalisasi 

T2: rata-rata skor posttest 

T1: rata-rata skor pretest 
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Tmaks: skor maksimum 

Setelah diketahui skor gain yang ternormalisasi, selanjutnya 

skor tesebut diinterpretasikan dengan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.10. Interpretasi Gain Skor Ternormalisasi 

Nilai <g> Klasifikasi 

<g>0,7 Tinggi 

0,7> <g> >0,3 Sedang 

<g> <0,3 Rendah 

(Hake,1998) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan 

maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

(1) Pembuatan media pembelajaran LST berbasis flash XML di SMK 

HKTI 2 Purwareja Klampok melalui lima tahap yaitu analisis 

kebutuhan, perencanaan, pengembangan, ujicoba lapangan, dan 

diseminasi terbatas. 

(2) Kinerja media pembelajaran LST berbasis flash XML di SMK HKTI 2 

Purwareja Klampok setelah dilakukan Black Box Testing, diperoleh hasil 

bahwa media pembelajaran sudah berfungsi dengan baik dan benar. 

(3) Media pembelajaran LST berbasis flash XML di SMK HKTI 2 

Purwareja Klampok dianggap layak. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan 

validasi ahli media dengan hasil kategori sangat baik karena memiliki 

rata-rata persentase 86.67%, validasi ahli materi dengan hasil kategori 

sangat baik karena memiliki rata-rata persentase 86.25%. 

(4) Media pembelajaran LST berbasis flash XML di SMK HKTI 2 

Purwareja Klampok dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan 

perolehan N-Gain sebesar 0,63 dengan kategori sedang. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, 

maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

(1) Guru dapat menggunakan media pembelajaran LST berbasis flash 

XML sebagai alternatif usaha perbaikan pembelajaran di sekolah 

sehingga akan membantu siswa lebih memahami materi tentang 

“Perkembangan Teknologi Komputer”.  

(2) Guru perlu menjelaskan penggunaan media pembelajaran  LST 

berbasis flash XML dengan rinci dan jelas, agar siswa benar-benar 

memahami langkah-langkah dalam penggunaannya. Dengan 

demikian, pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

(3) Peneliti dan pengembang lain selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran LST 

berbasis flash XML dapat mengembangkannya lebih luas lagi, baik 

dari segi variabel penelitian, materi pembelajaran, serta hal-hal baru 

yang dapat diadopsi untuk memodifikasi media sehingga lebih baik 

dan mudah digunakan. 
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Lampiran 1 

Surat Keputusan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 2 

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 3 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 

 
 



110 

 

Lampiran 4 

Surat Keputusan Dosen Penguji 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS X TKJ 1 

SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK 

 

KELAS X TKJ 1 (Kelas Uji Responden) 

No. N I S Nama Siswa 

1. 5298 Adi Saputro 

2. 5299 Agung Prasetyo 

3. 5300 Alfan Muhayat 

4. 5301 Anisa Nur Fadillah 

5. 5302 Anisah Kurniawati 

6. 5304 Ariyan Romadhona 

7. 5305 Ayu Indah Lestari 

8. 5306 Bagas Aldi Pratama 

9. 5308 Dian Ayu Permatasari 

10 5309 Diki Nur Hidayat 

11. 5310 Dwi Aji Wisnu Adi Utama 

12. 5311 Dwi Ayu Tuminaloh 

13. 5312 Eni Setianingsih 

14. 5315 Fadhlan Nur Khaalis 

15. 5316 Fitri Arum Lestari 

16. 5317 Indah Puji Lestari 

17. 5318 Irvan Mashuri 

18. 5319 Jemyka Palupi 

19. 5320 Lia Anggelina 

20. 5321 Lia Nur Laela 

21. 5322 Muhammad Salim Lutfi 

22. 5323 Nela Setiasih 

23. 5324 Nur Atika 

24. 5325 Nur Cholis 

25. 5326 Reza Wahyu Tri Adiguna 

26. 5327 Rifi Cindy Aprilia 

27. 5328 Rodiah Ajeng Pertiwi 

28. 5329 Rohmiatun Soleah 

29. 5330 Roki Anjas 

30. 5331 Satri Huzanah 



 

 

1
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Lampiran 6 

SILABUS 

 

Nama Sekolah   : SMK HKTI 2 Purwareja Klampok 

Mata Pelajaran   : Produktif TKJ 

Kelas/ Semester   : X/ Ganjil 

Standar Kompetensi   : Perkembangan Teknologi Komputer 

Alokasi Waktu   : 4 X 45 menit 

 

 

Kompetensi Inti  

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI-2 Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 

memecahkan masalah. 

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 

 



 

 

1
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KOMPETENSI 

DASAR 
MATERI POKOK PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BELAJAR 

3.1. Memahami 

perkembangan 
teknologi komputer 

4.1. Menyajikan data 

hasil pengamatan 
terhadap 

perkembangan 

teknologi komputer 

 

Perkembangan Teknologi 

Komputer 

 Generasi komputer 

sebelum tahun 1940 

 Generasi komputer 
sesudah tahun 1940 

 

Mengamati 

Mengamati komputer dari 

beberapa generasi 

Menanya 

 Mendiskusikan generasi 
komputer sebelum tahun 

1940 

 Mendiskusikan generasi 

komputer sesudah tahun 

1940 
 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi generasi 

komputer sebelum tahun 
1940 

 Mengeksplorasi generasi 
komputer sesudah tahun 

1940 

 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 

teknologi komputer dari 

beberapa generasi. 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang 

pelbagai teknologi komputer 

dari beberapa generasi 

Tugas 

Mengklasifikasikan komputer 

dari beberapa generasi. 

Observasi 

Mengamati kegiatan/aktivitas 

siswa secara individu dan 

dalam diskusi dengan  

checklist  lembar pengamatan 

atau dalam bentuk lain 

Portofolio 

 Hasil kerja 

mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 

 

Tes 

Essay , pilihan ganda 

4JP 

 

ITE Ver 3.1 Cisco 

Networking Academy 

Program. 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMK HKTI 2 Purwareja Klampok 

Mata Pelajaran   : Perakitan Komputer 

Kelas / Semester  : X / 1    

Alokasi Waktu   : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 

Materi Pokok   : Perkembangan Teknologi Komputer 

 

A. Kompetensi inti 

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial  dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami,menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 

untuk memecahkan masalah. 

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik 

dibawah pengawasan langsung. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari 

hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan 

jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya  

1.2 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang 

menciptakan berbagai sumber energi di alam 

1.3 Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan 

ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari 

 

1.4 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 

tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 

bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif 

dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi sikap dalam 

melakukan percobaan dan berdiskusi  

1.5 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam 

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi 

melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan 

 

1.6 Memahami perkembangan teknologi komputer 

 

 Mengklasifikasikan generasi komputer 

sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 

1940. 

 Mengeksplorasi generasi komputer 

sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 

1940. 
1.7 Menyajikan data hasil pengamatan terhadap 

perkembangan teknologi komputer 
 Menjelaskan hasil diskusi kelompok 

tentang generasi komputer sebelum 

tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. 

 Menyimpulkan hasil diskusi kelompok 

tentang generasi komputer sebelum 

tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengamati komputer dari beberapa generasi, peserta didik dapat 

mengklasifikasikan generasi komputer sebelum tahun 1940 dan sesudah 

tahun 1940. 

2. Setelah mengamati komputer dari beberapa generasi, peserta didik dapat 

mengeksplorasi generasi komputer sebelum tahun dan sesudah tahun 

1940. 

3. Setelah mendiskusikan komputer dari beberapa generasi, peserta didik 

dapat menjelaskan generasi komputer sebelum tahun 1940 dan sesudah 

tahun 1940. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Mengamati komputer dari beberapa generasi. 

2. Mengklasifikasikan generasi komputer sebelum tahun 1940 dan sesudah 

tahun 1940. 
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3. Mengeksplorasi generasi komputer sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 

1940. 
 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : saintifik 

Model  : discovery learning 

Metode  : ceramah, diskusi, tanya jawab 
 

F. Media / Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : 

2. Sumber belajar:  

- Team LITBANG MADCOMS. 2014. Panduan Lengkap Menjadi 

Teknisi Komputer. Madiun: C.V Andi Offset. 

- Internet  
 

G. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Bagian Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

 Mengucap salam 

 Berdo‟a dipimpin ketua kelas 

 Melakukan presensi 

 Menyampaikan materi pokok 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

Mengamati komputer dari beberapa generasi. 

Menanya 

Mendiskusikan generasi komputer sebelum tahun 1940 

Mengeksplorasi 

Mengeksplorasi generasi komputer sebelum tahun 1940 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang teknologi komputer dari 

beberapa generasi. 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang pelbagai teknologi komputer dari 

beberapa generasi 

70 menit 

Kegiatan Penutup 

 Merumuskan kesimpulan pembelajaran dengan 

dibimbing guru 

 Melakukan refleksi, misalnya mereview bagian mana 

yang perlu dijelaskan lebih lanjut. 

 Ketua memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran  

10 menit 
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Pertemuan Kedua 

Bagian Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

 Mengucap salam 

 Berdo‟a dipimpin ketua kelas 

 Melakukan presensi 

 Menyampaikan materi pokok 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran 

10 menit 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

Mengamati komputer dari beberapa generasi. 

Menanya 

Mendiskusikan generasi komputer sesudah tahun 1940 

Mengeksplorasi 

Mengeksplorasi generasi komputer sesudah tahun 1940 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang teknologi komputer dari 

beberapa generasi. 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang pelbagai teknologi komputer dari 

beberapa generasi 

70 menit 

Kegiatan Penutup 

 Merumuskan kesimpulan pembelajaran dengan 

dibimbing guru 

 Melakukan refleksi, misalnya mereview bagian mana 

yang perlu dijelaskan lebih lanjut. 

 Kuis  

 Ketua memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran  

10 menit 

 

 

H. Penilaian 

1. Penilaian Sikap Spiritual 

Teknik  : observasi 

Instrumen  : lembar pengamatan 
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LEMBAR PENGAMATAN SIKAP SPIRITUAL 

Mapel     : 

Kelas/smt : 

Pertemuan ke  :  

No 
NAMA 

SISWA 

Indikator 

Nilai Predikat 
Salam 

(skala 1-

4) 

Berdo‟a 

(skala 1-4) 

Mengucap 

syukur (1-4) 

       

       

 

Keterangan : 

4 : selalu 

3 : sering 

2 : kadang-kadang 

1 : tidak melakukan 

 

Predikat 

SB =  Sangat Baik = 80 – 100  

B        =  Baik  = 70 – 79 

C =  Cukup = 60 – 69 

K =  Kurang = < 60 

 

2. Penilaian Sikap Sosial 

Teknik  : observasi 

Instrumen  : lembar pengamatan 
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LEMBAR PENGAMATAN SIKAP SOSIAL 

Mapel    : 

Kelas/smt: 

Pertemuan ke :  

No 
NAMA 

SISWA 

Indikator 

Nilai Predikat kerjasama 

(skala 1-4) 

disiplin 

(skala 1-4) 

tggjwab 

(1-4) 

       

       

 

Keterangan : 

4 : selalu 

3 : sering 

2 : kadang-kadang 

1 : tidak melakukan 

 

Predikat 

SB     =  Sangat Baik  = 80 – 100  

B       =  Baik  = 70 – 79  

C       =  Cukup = 60 – 69 

K       =  Kurang = < 60 

 

3. Penilaian Pengetahuan 

Teknik   : tes tertulis 

Bentuk instrumen  : essay 

Kisi-kisi   :  
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KD MATERI POKOK INDIKATOR 

3.1. Memahami 

perkembangan teknologi 

komputer 

 

Perkembangan 

Teknologi Komputer 

 Generasi komputer 

sebelum tahun 

1940 

 Generasi komputer 

sesudah tahun 1940 

 Mengklasifikasikan 

generasi komputer sebelum 

tahun 1940 dan sesudah 

tahun 1940. 

 Mengeksplorasi generasi 

komputer sebelum tahun 

1940 dan sesudah tahun 

1940. 

 

SOAL : 

1. Sebutkan generasi komputer sebelum tahun 1940? (4) 

2. Sebutkan komputer elektronik pertama dan penemunya? (4) 

3. Sebutkan rentang waktu generasi-generasi komputer? (4) 

4. Sebutkan ciri-ciri yang membedakan setiap generasi komputer? (4) 

5. Pada generasi komputer keberapa sudah munculnya PC? (4) 

 

KUNCI JAWABAN 

1. Sebutkan generasi komputer sebelum tahun 1940? 

 PASCALIN  

 JACQUARD 

 BABBAGE 

 HOLLERITH 

2. Sebutkan komputer elektronik pertama dan pendirinya? 

 MARK 1 

Howard Aiken (1900-1973) 

 ENIAC 

John Presper Eckert (1919-1995) dan John W. Mauchly (1907-

1980) 

 EDVAC 

John von Neumann (1903-1957) 

 UNIVAC 1 

Remington Rand 

3. Sebutkan rentang waktu generasi-generasi komputer? 

 Komputer generasi 1 (1946 – 1959) 

 Komputer generasi 2 (1959 – 1964) 

 Komputer generasi 3 (1964 – 1970) 

 Komputer generasi 4 (1970 – 1990) 

4. Sebutkan ciri-ciri yang membedakan setiap generasi komputer? 

 Komputer generasi 1  

Sirkuitnya menggunakan Vacum Tube  
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 Komputer generasi 2  

Sirkuitnya berupa transistor  

 Komputer generasi 3  

Sirkuitnya  Menggunakan IC ( Integrated Circuit )  

 Komputer generasi 4  

Menggunakaan Large Scale Integration ( LSI )  

 Komputer generasi 5 

Menggunakan Very Large Scale Integration (VLSI) 

5. Pada generasi komputer keberapa sudah munculnya PC? 

Komputer generasi 4 

 

Nilai = Jumlah total skor x 5 

 

4. Penilaian Keterampilan 

Teknik   :  

Bentuk instrumen  :  

Kisi-kisi   : 

KD MATERI POKOK INDIKATOR 

Menyajikan data hasil 

pengamatan terhadap 

perkembangan 

teknologi komputer 

Perkembangan Teknologi 

Komputer 

 Generasi komputer sebelum 

tahun 1940 

 Generasi komputer sesudah 

tahun 1940 

1. Menjelaskan hasil diskusi 

kelompok tentang generasi 

komputer sebelum tahun 1940 

dan sesudah tahun 1940. 

2. Menyimpulkan hasil diskusi 

kelompok tentang generasi 

komputer sebelum tahun 1940 

dan sesudah tahun 1940. 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 

Mapel    : 

Kelas/smt: 

Pertemuan ke :  

No NAMA SISWA 

Indikator Nilai Predikat 

1 

(skala 1-4) 

2 

(skala 1-4) 
  

      

Keterangan : 

4 : Sangat baik sesuai dengan indikator 

3 : Baik sesuai dengan indikator 
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2 : Cukup baik sesuai dengan indikator 

1 : Kurang baik sesuai dengan indikator 

Predikat 

SB     =  Sangat Baik  = 80 – 100  

B       =  Baik  = 70 – 79  

C       =  Cukup = 60 – 69 

K       =  Kurang = < 60 

 

 

Banjarnegara,     Februari 2015 

   Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

 

Anom Sunaryatno, S.Kom. Hendy Arief Hidayat 

NIP - NIM 5302410096 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah     

 

 

Ruspan, S.Pd. 

NIP - 
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Lampiran 8 

KISI-KISI ANGKET AHLI MEDIA 

 

No Aspek Indikator No Soal 

1 Kemudahan navigasi Navigasi yang disajikan mudah 

digunakan 

1 

Navigasi yang dibuat membantu 

penguna 

2 

Pemilihan jawaban mudah 3 

Ketepatan navigasi dengan menu yang 

diinginkan 

4 

2 Integrasi media Gambar mendukung multimedia 

interaktif 

5 

Penggunaan bahasa mudah dimengerti 6 

3 Estetika Keterbacaan tulisan(teks) 8 

Ketepatan pemilihan jenis tulisan 9 

Ketepatan pemilihan warna tulisan pada 

sajian tertentu 

10 

Kejelasan tata letak gambar 11 

Kesesuaian tampilan 12 

Kesesuaian warna tulisan dengan 

background 

14 

4 Fungsi Keseluruhan Terdapat petunjuk penggunaan 

multimedia interaktif 

15 

Penyajian bersifat sistematis 13 

Kemudahan pengoperasian media 7 
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Lampiran 9 

LEMBAR UJI AHLI MEDIA 

 

Berilah tanda checklist(√) pada pilihan Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, dan 

Kurang Baik yang disediakan sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk 

penilaian media pembelajaran dari skripsi berjudul Penerapan Aplikasi LST 

Berbasis Flash XML Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Sejarah 

Perkembangan Teknologi Komputer Di Kelas X SMK HKTI 2 Purwareja 

Klampok  yang disusun oleh Hendy Arief Hidayat. 
 

A. Penilaian 

No Butir Penilaian 

Pilihan Penilaian 

Sangat 

Baik 
Baik 

Tidak  

Baik 

Sangat 

Tidak 

Baik 

1 Kemudahan navigasi yang disajikan     

2 Manfaat navigasi untuk membantu penguna     

3 Kemudahan pemilihan jawaban     

4 
Ketepatan navigasi dengan menu yang 

diinginkan 
    

5 Keterkaitan gambar dengan materi     

6 Penggunaan bahasa mudah dimengerti     

7 Kemudahan pengoperasian media pembelajaran 
    

8 Keterbacaan tulisan(teks)     

9 Ketepatan pemilihan jenis tulisan     

10 
Ketepatan pemilihan warna tulisan pada sajian 

tertentu 

    

11 Kejelasan tata letak gambar     

12 Kesesuaian tampilan      

13 Penyajian bersifat sistematis     

14 Kesesuaian warna tulisan dengan background     

15 
Kejelasan petunjuk penggunaan media 

pembelajaran 
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B. Saran 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

Validator   

 

 

 

................................................... 
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Lampiran 10 

HASIL UJI AHLI MEDIA 

 

No 
Luluk Nur Annisa, S.Pd 

Jumlah 
Siti Rochimah, S.Kom 

Jumlah 
SB B TB STB SB B TB STB 

1   3     3 4       4 

2   3     3   3     3 

3   3     3   3     3 

4 4       4 4       4 

5   3     3   3     3 

6 4       4 4       4 

7 4       4 4       4 

8   3     3   3     3 

9 4       4 4       4 

10   3     3   3     3 

11   3     3   3     3 

12 4       4 4       4 

13   3     3 4       4 

14 4       4 4       4 

15   3     3   3     3 

Skor  51 Skor 53 

 

Penilaian Ahli 1 :  85,00% Penilaian Ahli 2: 88,33% 
 

Rata-rata Penilaian Ahli Media: 86,67% 
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Lampiran 11 

KISI-KISI ANGKET AHLI MATERI 

No Aspek Indikator No Soal 

1 Kognisi Materi mudah dipahami 1 

Pemberian latihan untuk pemahaman 

konsep 

2 

Kegiatan belajar dapat memotivasi 

siswa 

3 

Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk belajar sendiri 

4 

Ketercernaan materi 5 

2 Penyajian informasi Kejelasan materi pada media 

pembelajaran 

6 

Kejelasan soal pada media 

pembelajaran 

7 

Kejelasan tujuan / indikator 

pembelajaran 

8 

Penyajian materi bersifat sistematis 9 

Penyampaian materi menarik 10 

Menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti 

11 

Mempermudah guru dalam melakukan 

evaluasi 

12 

Mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi pada siswa 

13 

Kejelasan petunjuk pengerjaan soal 14 

Kualitas umpan balik 15 

3 Pengetahuan Keterkaitan indikator dengan SK/KD 16 

Keterkaitan materi dengan SK/KD 17 

Keterkaitan soal dengan materi 18 

Kebenaran dan keterkinian materi 19 

Ketepatan cakupan materi 20 
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Lampiran 12 

LEMBAR UJI AHLI MATERI 

 

Berilah tanda checklist(√) pada pilihan Sangat Baik, Baik, Tidak Baik, dan 

Sangat Tidak Baik yang disediakan sesuai dengan keyakinan masing-masing 

untuk penilaian media pembelajaran dari skripsi berjudul Penerapan Aplikasi 

LST Berbasis Flash XML Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Sejarah 

Perkembangan Teknologi Komputer Di Kelas X SMK HKTI 2 Purwareja 

Klampok yang disusun oleh Hendy Arief Hidayat. 

 

A. Penilaian 

No Butir Penilaian 

Pilihan Penilaian 

Sangat 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 

Sangat 

Tidak 

Baik 

1 Kemudahan materi untuk dipahami     

2 
Pemberian latihan untuk pemahaman 

konsep 
    

3 Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa     

4 
Pemberian kesempatan pada siswa untuk 

belajar sendiri 
    

5 Ketercernaan materi     

6 Kejelasan materi pada media pembelajaran     

7 Kejelasan soal pada media pembelajaran     

8 Kejelasan tujuan / indikator pembelajaran     

9 Kesistematisan dalam penyajian materi     

10 Kemenarikan dalam penyampaian materi     

11 
Penggunaan bahasa yang mudah 

dimengerti 
    

12 
Kemudahan guru dalam melakukan 

evaluasi 
    

13 
Kemudahan guru dalam menyampaikan 

materi pada siswa 
    

14 Kejelasan petunjuk pengerjaan soal     

15 Kualitas umpan balik soal     

16 
Keterkaitan indikator dengan SK/KD 

 
    

17 Keterkaitan materi dengan SK/KD     

18 Keterkaitan soal dengan materi     

19 Kebenaran dan keterkinian materi     

20 Ketepatan cakupan materi     
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B. Saran 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

 

Validator   

 

 

 

................................................... 
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Lampiran 13 

HASIL UJI AHLI MATERI 

 

No 
Anom Sunaryatno, S.Kom 

Jumlah 
Afif Hidayat, S.Kom 

Jumlah 
SB B TB STB SB B TB STB 

1 4       4 4       4 

2 4       4 4       4 

3   3     3   3     3 

4   3     3   3     3 

5   3     3   3     3 

6   3     3   3     3 

7 3       3   4     4 

8   3     3   3     3 

9 4       4 4       4 

10   3     3   3     3 

11 4       4 4       4 

12   3     3   3     3 

13 4       4 4       4 

14   3     3   3     3 

15   3     3   3     3 

16   3     3 4       4 

17 4       4   3     3 

18 4       4 4       4 

19   3     3 4       4 

20 4       4 4       4 

Total 68 Total  70 

 

Penilaian Ahli 1 :  

 

85,00% Penilaian Ahli 2: 87,50% 
 

Rata-rata Penilaian Ahli Materi: 86,25% 
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Lampiran 14 

OUTPUT UJI VALIDITAS SOAL TES UJI COBA 

 

Correlations 

 

  Jumlah 

item1 Pearson Correlation .118 

Sig. (2-tailed) .535 

N 30 

item2 Pearson Correlation .552** 

Sig. (2-tailed) .002 

N 30 

item3 Pearson Correlation .478** 

Sig. (2-tailed) .008 

N 30 

item4 Pearson Correlation .602** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item5 Pearson Correlation .641** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item6 Pearson Correlation .643** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item7 Pearson Correlation .595** 

Sig. (2-tailed) .001 

N 30 

item8 Pearson Correlation .655** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item9 Pearson Correlation .179 

Sig. (2-tailed) .344 

N 30 

item10 Pearson Correlation .411* 

Sig. (2-tailed) .024 

N 30 

item11 Pearson Correlation .769** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item12 Pearson Correlation .535** 

Sig. (2-tailed) .002 

N 30 

item13 Pearson Correlation .450* 

Sig. (2-tailed) .013 

N 30 
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item14 Pearson Correlation .623** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item15 Pearson Correlation .615** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item16 Pearson Correlation .341 

Sig. (2-tailed) .066 

N 30 

item17 Pearson Correlation .684** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item18 Pearson Correlation .295 

Sig. (2-tailed) .114 

N 30 

item19 Pearson Correlation .391* 

Sig. (2-tailed) .033 

N 30 

item20 Pearson Correlation .506** 

Sig. (2-tailed) .004 

N 30 

item21 Pearson Correlation .225 

Sig. (2-tailed) .232 

N 30 

item22 Pearson Correlation .699** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item23 Pearson Correlation .265 

Sig. (2-tailed) .157 

N 30 

item24 Pearson Correlation .410* 

Sig. (2-tailed) .264 

N 30 

item25 Pearson Correlation -.241 

Sig. (2-tailed) .200 

N 30 

item26 Pearson Correlation .643** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

item27 Pearson Correlation .545** 

Sig. (2-tailed) .002 

N 30 

item28 Pearson Correlation .408* 

Sig. (2-tailed) .570 

N 30 

item29 Pearson Correlation .347 

Sig. (2-tailed) .061 

N 30 
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item30 Pearson Correlation .769** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

Jumlah Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 30 
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Lampiran 15 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES 

n=30, Taraf Signifikansi 0,05, rtabel = 0,361 

 

No. 
Pearson Correlations 

(r11) 
Keterangan 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
 

.118 
.552

** 

.478** 

.602** 

.641** 

.643** 

.595** 

.655** 
.179 
.411* 
.769** 
.535** 
.450* 
.623** 
.615** 
.341 

.684** 
.295 
391* 
506** 
.225 

.699** 
.265 
.410* 
-241 

.643** 

.545** 
.408* 
.347 

.769** 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid‟ 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
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Lampiran 16 

PENGHITUNGAN UJI RELIABILITAS SOAL TES UJI COBA 

30 SOAL VALID 

 

 

 

r11  

 

r11  

 

r11  

 

r11  

 

r11  

 

r11  

 

r11  
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Lampiran 17 

PENGHITUNGAN UJI RELIABILITAS SOAL TES UJI COBA 

22 SOAL VALID 

 

 

 

r11  

 

r11  

 

r11  

 

r11  

 

r11  

 

r11  

 

r11  
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Lampiran 18 

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 

 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

                  

                  

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

                  

                  

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

                  

                  

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

                  

                  

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
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Lampiran 19 

HASIL PENGHITUNGAN 

TINGKAT KESUKARAN SOAL TES UJI COBA 

 

No. 

Soal 

Jumlah 

Benar 

Indeks 

Kesukaran 
Kriteria 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.  

 

28 

22 

21 

22 

18 

10 

9 

22 

24 

27 

15 

10 

18 

16 

19 

23 

19 

9 

12 

10 

13 

16 

11 

8 

7 

14 

25 

9 

20 

18 

 

0,93 

0,73 

0,70 

0,73 

0,60 

0,33 

0,30 

0,73 

0,80 

0,90 

0,50 

0,33 

0,60 

0,53 

0,63 

0,77 

0,63 

0,30 

0,40 

0,33 

0,43 

0,53 

0,37 

0,27 

0,23 

0,47 

0,83 

0,30 

0,67 

0,60 

 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sukar 

Sedang 

Sedang 
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Lampiran 20 

HASIL PENGHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL TES UJI COBA 

 

No. 

Soal 
D Klasifikasi 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

0 

0,40 

0,40 

0,53 

0,67 

0,47 

0,47 

0,47 

0 

0,27 

0,80 

0,33 

0,53 

0,47 

0,60 

0,13 

0,73 

0,13 

0,20 

0,40 

0,13 

0,67 

0,20 

0,27 

-0,10 

0,60 

0,33 

0,27 

0,27 

0,73 

 

Jelek 

Cukup 

Cukup 

Baik  

Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Jelek 

Cukup 

Baik Sekali 

Cukup 

Baik  

Baik 

Baik 

Jelek 

Baik Sekali 

Jelek 

Jelek 

Cukup 

Jelek 

Baik  

Jelek 

Cukup 

Negatif 

Baik  

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Baik Sekali 
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Lampiran 21 

REKAPITULASI ANALISIS BUTIR SOAL TES TERPILIH 

 

No. No. Soal Daya Pembeda Taraf Kesukaran 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

15 

17 

20 

22 

24 

26 

27 

28 

30 

 

Cukup 

   Cukup 

Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik Sekali 

Cukup 

Baik 

Baik 

Baik Sekali 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Baik Sekali 

 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sukar 

Sedang 
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Lampiran 22 

KISI-KISI SOAL PRETEST – POSTTEST  

Jenjang Pendidikan  :  Sekolah Menengah Kejuruan 

Kelas/ Semester  :  X/ Ganjil 

Mata Pelajaran  :  Produktif TKJ 
 

Standar Kompetensi :  
Perkembangan Teknologi Komputer 

Kompetensi Dasar : 

Memahami perkembangan teknologi komputer 

 

No. Materi Indikator 
Jenis 

Soal 

No. Butir 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sukar 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Teknologi Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mampu memahami 

perkembangan komputer 

generasi sebelum 1940 

Pilihan 

Ganda 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Siswa mampu memahami 

perkembangan komputer 

generasi pertama 

Pilihan 

Ganda 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mampu memahami 

perkembangan komputer 

generasi kedua 

Pilihan 

Ganda 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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Siswa mampu memahami 

perkembangan komputer 

generasi ketiga 

Pilihan 

Ganda 

17 

18 

19 

20 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Siswa mampu memahami 

perkembangan komputer 

generasi keeempat 

Pilihan 

Ganda 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Siswa mampu memahami 

perkembangan komputer 

generasi kelima 

Pilihan 
Ganda 

27 

28 

29 

30 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Jumlah 30 10 20 10 
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Lampiran 23 

Soal Uji Coba 

1. Pada tahun berapa Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numeric? 

a. 1650 

b. 1642 

c. 1670 

d. 1636 

e. 1666 

2. Generasi komputer terbagi menjadi... 

a. Satu Generasi  

b. Sepuluh Generasi  

c. Lima Generasi  

d. Sebelas Generasi 

e. Tiga Generasi  

3. Di bawah ini merupakan cikal bakal komputer sebelum tahun 1940, 

kecuali.........  

a. ENIAC  

b. Kalkulator Mekanik  

c. Abacus  

d. Kalkulator Roda Numeric 1  

e. Kalkulator Roda Numeric 2    

4. Pemrakarsa pembuatan komputer dan juga mendapat julukan sebagai 

bapak komputer adalah … 

a. Thomas Edison 

b. Charles Babbage  

c. James Watt  

d. Freidich Reinzeer 

e. John Von Neumann 

5. Periode perkembangan Komputer Generasi Pertama adalah sekitar 

tahun....  

a. 1920-1958 

b. 1940-1970  

c. 1957-1980 

d. 1930-1956  

e. 1940-1956 

6. Contoh komputer generasi pertama adalah....... 

a. ENIAC, EDVAC,MARCK IV 
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b. EDSAC, ENIAC, IBM SERIE 1400 

c. IBM 7090, ENIAC, UNIVAC I 

d. UNIVAC I, EDSAC, EDVAC 

e. IBM 1400, EDSAC, SEC 

7. Pada kalkulator roda numeric ciri-ciri apa yang membedakannya dengan 

alat hitung lain pada masanya adalah.... 

a. Menggunakan delapan roda putar bergerigi untuk menjumlahkan 

bilangan hingga delapan digit. Alat ini merupakan alat penghitung 

bilangan berbasis sepuluh 

b. Menggunakan enam roda putar bergerigi untuk menjumlahkan 

bilangan hingga enam digit. Alat ini merupakan alat penghitung 

bilangan berbasis sepuluh 

c. Menggunakan delapan roda putar bergerigi untuk menjumlahkan 

bilangan hingga delapan digit. Alat ini merupakan alat penghitung 

bilangan berbasis seratus 

d. Menggunakan tujuh roda putar bergerigi untuk menjumlahkan 

bilangan hingga tujuh digit. Alat ini merupakan alat penghitung 

bilangan berbasis sepuluh 

e. Menggunakan enam roda putar bergerigi untuk menjumlahkan 

bilangan hingga enam digit. Alat ini merupakan alat penghitung 

bilangan berbasis seratus 

8. Pada komputer generasi pertama, komponen yang digunakan untuk 

menyimpan data adalah.... 

a. HardDisk  

b. Pita  

c. Disket  

d. FlashDisk  

e. Silinder Magnetik  

9. Unit Aritmatika dan Logis (ALU), unit kontrol, memori, dan alat masukan 

dan hasil (secara kolektif dinamakan I/O). Bagian ini dihubungkan oleh 

berkas kawat, “bus”, adalah penggambaran dari... 

a. Arsitektur Von Neumann 

b. Arsitektur Bus 

c. Arsitektur Von Newmann 

d. Arsitektur Aritmatic 

e. Arsitektur  Babbage 

10. Komputer generasi pertama memiliki ciri utama, yaitu.... 

a. Sistem Operasi 

b. Integrated Circuit 
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c. Tabung Vakum 

d. Artificial Intelegence 

e. Transistor 

11.  Apa yang mungkin dilakukan setelah EDVAC memiliki memori untuk 

menampung data ataupun program..... 

a. Mendinginkan komponen 

b. Menambah kecepatan proses CPU 

c. Berhenti pada satu saat dan melanjutkannya kembali 

d. Melakukan multi tasking 

e. Mengurangi konsumsi daya 

12. Transistor pada generasi kedua disebut sebagai penguat sinyal, kenapa 

transistor disebut sebagai penguat sinyal... 

a. Karena transistor mempengaruhi tegangan antara dua dari tiga lapisan 

yang dimiliknya, maka tegangan (resistor) yang ada pada lapisan 

berikutnya dapat pula dipengaruhi. 

b. Karena transistor mempengaruhi arus antara dua dari tiga lapisan yang 

dimiliknya, maka arus (resistor) yang ada pada lapisan berikutnya 

dapat pula dipengaruhi. 

c. Karena transistor mempengaruhi daya tahan antara dua dari tiga 

lapisan yang dimiliknya, maka daya (resistor) yang ada pada lapisan 

berikutnya dapat pula dipengaruhi. 

d. Karena transistor mempengaruhi daya tahan antara dua dari lima 

lapisan yang dimiliknya, maka daya (resistor) yang ada pada lapisan 

berikutnya dapat pula dipengaruhi. 

e. Karena transistor mempengaruhi tegangan antara dua dari lima lapisan 

yang dimiliknya, maka tegangan (resistor) yang ada pada lapisan 

berikutnya dapat pula dipengaruhi. 

13. Periode perkembangan Komputer Generasi Kedua adalah sekitar tahun....              

a. 1959-1974  

b. 1962-1973  

c. 1959-1980  

d. 1940-1964  

e. 1956-1963 

14. Pada Komputer Generasi kedua sistem penyimpanan yang digunakan 

adalah...  

a. Memori utama dikembangkan dari Magnetic Disk. Simpanan luar 

berupa Magnetic Tape dan  Magnetic Core Storage. 

b. Memori utama dikembangkan dari Magnetic Core Storage. Simpanan 

luar berupa Hard Disk dan Magnetic Disk. 
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c. Memori utama dikembangkan dari Magnetic Core Storage. Simpanan 

luar berupa Magnetic Tape dan Flash Disk. 

d. Memori utama dikembangkan dari Magnetic Tape . Simpanan luar 

berupa Magnetic Core Storage dan Magnetic Disk.  

e. Memori utama dikembangkan dari Magnetic Core Storage. Simpanan 

luar berupa Magnetic Tape dan Magnetic Disk. 

15. Komputer Generasi Kedua mengganti bahasa mesin dengan bahasa...  

a. C++  

b. cobol 

c. pascal 

d. assembly  

e. machine 

16. Tiga orang fisikiawan amerika yang menemukan transistor adalah... 

a. Walter Houser Brattain, Charles Babbage, dan William Brandford 

b. Konrad Suze, Jhone Barden, dan Von Neumann 

c. Walter Houser Brattain, Jhone P. Eckert, dan William Brandford 

d. Walter Houser Brattain, Jhone Barden, dan William Brandford 

e. Konrad Suze, Jhone P. Eckert, dan William Brandford 

17. Super Komputer pada generasi kedua yang telah memanfaatkan 

pengembangan memori inti magnetic adalah....... 

a. ENIAC 

b. SEC 

c. LARC 

d. UNIVAC 

e. Harvard IV 

18. Periode perkembangan Komputer Generasi Ketiga adalah sekitar tahun.... 

a. 1954-1961 

b. 1964-1971  

c. 1934-1941 

d. 1964-2001 

e. 1924-1981    

19. Penggunaan sistem operasi pada komputer pertama kali pada komputer 

generasi ke...... 

a. Generasi keempat 

b. Generasi kelima 

c. Generasi kedua  

d. Generasi pertama 

e. Generasi ketiga  
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20. Batu quarsa (quartz rock) digunakan pada komponen untuk mengatasi 

masalah...  

a. Hambatan  

b. Panas  

c. Listrik  

d. Ukuran  

e. Berat  

21. Insinyur dari Texas Instrument yang mengembangkan IC adalah...  

a. Jack Kilby  

b. Jack Sparow 

c. Einsten  

d. Edison  

e. Jack Reaper                

22. Kepanjangan dari IC adalah..... 

a. Integrated Central 

b. International Circuit  

c. Integrated Circuit  

d. Integrated Cyber  

e. Integrated Command  

23. Apa kepanjangan dari VLSI?  

a. Vektor Limited Scale Integration  

b. Vast Land Scale Integration  

c. Very Large Scale Integration  

d. Vigilante Long Scale Integration  

e. Void Life Scale Integration  

24. VLSI membuat peningkatan jumlah komponen pada satu chip menjadi....  

a. Ribuan  

b. Satuan  

c. Belasan  

d. Ratusan  

e. Puluhan  

25. Chip Intel 4004 sebagai awal komputer generasi keempat dibuat pada 

tahun.....  

a. 1930  

b. 1961  

c. 1971  

d. 1945  

e. 1920 

26. IBM memperkenalkan PC pada tahun....  
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a. 1981  

b. 1920  

c. 1951  

d. 1961  

e. 1999  

27. Apple memperkenalkan Macintosh pada tahun...  

a. 1944  

b. 1964  

c. 1954  

d. 1984  

e. 2004 

28. Kepanjangan dari LAN adalah....  

a. Long Agenda Network  

b. Local Affection Network  

c. Local Agenda Network  

d. Long Area Network  

e. Local Area Network 

29. Kelebihan kemampuan pemrosesan pararel yang akan menggantikan 

Model Neumann adalah....   

a. Mampu membuat pemrosesan satu CPU pada beberapa tugas 

b. Mampu membuat pemrosesan beberapa CPU pada satu tugas 

c. Mampu meningkatkan pemrosesan dengan daya minimal  

d. Mampu menyambungkan proses beberapa CPU pada beberapa tugas   

e. Mampu meminimalisir panas yang dihasilkan pemrosesan 

30. Kepanjangan dari AI adalah...  

a. Artificial Intelligence  

b. Auto Incorrect  

c. Artificial Item  

d. Artificial Inovation  

e. Auto Initiator 
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Lampiran 24 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Siswa mulai melaksanakan pembelajaran  

 

 

Siswa mulai menggunakan media 



150 

 

 

1
5
0
 

 

Siswa mulai berdiskusi  

 

Siswa mulai mengerjakan soal 

 

Siswa mengerjakan soal 




