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ABSTRAK
Ekawati, Arni Yunita. 2015. Hasil Eksperimen Antara Metode Pembelajaran
Kooperatif Make a Match dan Metode Ceramah Untuk Mengetahui Hasil Belajar
Mekanika Teknik Siswa SMK N 4 Semarang. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Negeri Semarang. Drs. Henry Apriyatno, M.T
Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antara siswa dan
guru. Pembelajaran SMK N 4 Semarang masih banyak menggunakan metode cermah
(komunikasi satu asrah guru ke siswa). Dengan mengunakan metode ceramah hasil
belajar siswa kurang dan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Untuk
meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa, dalam proses pembelajaran siswa
diberi kesempatan untuk belajar berkelompok. Permasalahan yang ingin penulis kaji
didalam skripsi adalah : “Apakah hasil belajar dan keaktifan siswa dengan menggunakan
metode pembelajaran kooperatif tipe make a match akan meningkat?”. Tujuan dari
penilitian adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa
pada mata pelajaran mekanika teknik setelah dilakukan eksperimen atau perlakuan
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ekperimen dimana subjek
pada penelitan ini adalah siswa kelas X TGB 3 (Kelas Eksperimen) dan XI TGB 1 (Kelas
Kontrol). Nilai rata-rata pre test kelas eksperimen 70,75 dan pada kelas kontrol 69,50.
Sedangkan nilai rata-rata post test kelas eksperimen 86,38 dan pada kelas kontrol 81,88.
Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-rata (uji-t) nilai post test di dapat nilai thitung sebesar
2,271. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai ttabel sebesar 1,67. Sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa nilai post test kelas ekperimen lebih baik dari pada nilai post test kelas
kontrol. Peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol sebesar 0,40 (40%) dan pada kelas
ekperimen sebesar 0,53 (53%) kriteria sedang.
Kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan metode pembelajaran
kooperatif tipe Make A Match mendapatkan peningkatan hasil belajar siswa yang
signifikan yaitu sebesar 0,13 atau (13%) daripada kelas kontrol yang mendapatkan
perlakuan dengan metode yang biasa dilakukan yaitu metode ceramah (konvensional).
Hasil analisis angket yang didapat pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas
kontrol. Presentase skor nilai angket pendapat siswa yang diperoleh kelas eksperimen
mendapat 69%, sedangkan di kelas kontrol mendapat presentase sebesar 57%. Analisis
angket kelas eksperimen berada di kriteria baik, sedangkan kelas kontrol berada di
kriteria cukup. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan metode pembelajaran
kooperatif tipe Make A Match lebih efektif daripada metode ceramah (konvensional).
Metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat meingkatkan hasil belajar
siswa. Metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match juga meningkatkan keaktifan
dan kerjasama antar siswa, dapat dilihat dari hasil angket yang diberikan kepada siswa.
Metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dinyatakan berhasil. Saran bagi guru
perlu menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, karena selain
meningkatkan hasil belajar siswa juga dapat meningktakan keaktifan siswa dan kerjasama
dalam berkelompok.
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match, Hasil Belajar Siswa,
Mekanika Teknik.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .............................................................. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ v
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi
ABSTRAK ......................................................................................................... viii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN
A. LatarBelakang ..................................................................................... 1
B. RumusanMasalah ................................................................................ 5
C. Batasan Penelitian ............................................................................... 6
D. Tujuan Penelitian ................................................................................. 6
E. Manfaat Penelitian ............................................................................... 7
1. Peserta Didik ................................................................................. 7
2. Guru .............................................................................................. 7
3. Sekolah ......................................................................................... 7
F. Penegasan Istilah ................................................................................ 8
G. Sistematika Penulisan Skripsi ............................................................ 9

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakekat Pembelajarn Mekanika Teknik ........................................... 11
1. Hakekat Belajar .............................................................................. 11
1.1. Pengertian Belajar ................................................................... 11
1.2. Unsur-unsur Belajar ................................................................ 12

ix

1.3. Hasil Belajar ........................................................................... 13
1.4.Faktor Belajar .......................................................................... 15
2. Pengertian Mekanika Teknik .......................................................... 17
B. Hakekat Metode Pembelajaran kooperatif ....................................... 18
1. Pengertian metode pembelajaran kooperatif .................................. 18
2. Metode pembelajaran kooperatif Make A Match ........................... 23
3. Prosedur pelaksanaan pembelajaran Make A Match ...................... 24
C. Metode Pembeajaran Konvesioanal (ceramah) ................................ 27
D. Kerangka Berfikir ............................................................................. 29
E. Hipotesis Penelitian .......................................................................... 32

BAB III METODE PENELITIAN
A. Desain Eksperimen ........................................................................... 33
B. Waktu dan Tempat Penelitian .......................................................... 34
C. Populasi dan Sampel Penelitian ....................................................... 34
D. Variabel Penelitian ........................................................................... 35
E. Metode Pengumpulan Data .............................................................. 35
1. Metode Dokumentasi ..................................................................... 35
2. MetodeTes ..................................................................................... 35
3. Metode kuesioner ........................................................................... 36
F. Uji Coba Instrumen .......................................................................... 37
1.

Validitas ............................................................................. 37

2.

Reliabilitas ......................................................................... 41

3.

Taraf Kesukaran ................................................................. 42

4.

Daya Pembeda Tes ............................................................. 45

G. Uji Persyaratan AnalisisData ........................................................... 47
1.

Uji Normalitas ................................................................. 47

2.

Uji Homogenitas .............................................................. 48

H. Analisis Data dan Uji Hipotesis ....................................................... 49
1.

Uji Perbedaan Rata-rata (Ujit) ......................................... 51

2.

Uji Peningkatan Hasil Belajar (N-Gain) .......................... 52

x

3.
I.

Uji Analisis Pendapat Siswa ............................................ 53

Diagram Alir Penelitian ................................................................... 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif ............................................. 57
1. Persiapan Pembelajaran Kooperatif ........................................ 57
2. Proses Pembelajaran Kooperatif ............................................. 58
3. Identifikasi Hasil Pengambilan Data ...................................... 58
3.1 Uji Instrumen ............................................................... 58
B. Metode Analisis Data ....................................................................... 59
1. Hasil Penelitian Tahap Awal (Pre Test) ...................................... 59
1.1.Deskriptif Data Hasil Awal Pre Test Penelitian .................... 59
1.2.Uji Normalitas ....................................................................... 60
1.3.Uji Homogenitas .................................................................... 61
1.4.Uji Perbedaan Rata-rata Pre Test (uji t) ................................ 63
2. Hasil Penelitian Tahap Akhir (Post Test) .................................... 64
2.1 Deskriptif Data Hasil Akhir Post Test ................................. 64
2.2. Uji Normalitas ..................................................................... 65
2.3. Uji Homogenitas .................................................................. 66
2.4. Uji Perbedaan Rata-rata Post Test (uji t) ............................. 68
2.5. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Uji Gain) ................. 69
2.6. Uji Analisis Angket ............................................................. 70
C. Hasil Penelitian ................................................................................ 72
1. Peningkatan Hasil Belajar Siswa ............................................ 72
2. Pembahasan Angket Pendapat Siswa ..................................... 76
D. Pembahasan Hasil Penelitian ........................................................... 80
BAB V PENUTUP
A. Simpulan........................................................................................... 83
B. Saran ................................................................................................. 84

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 85
LAMPIRAN ....................................................................................................... 86

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Desain Kerangka Berfikir Penelitian............................................... 31
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian .................................................................. 56
Gambar 4.1 Grafik Hasil Belajar Siswa .............................................................. 73
Gambar 4.2 Grafik Analisis Pendapat Siswa ...................................................... 76

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Nilai Semester Satu Kelas X TGB 1 dan X TGB 3 ...................... 4
Tabel 3.1 Desain Penelitian Eksperimen ............................................................ 33
Tabel 3.2 Kuisioner Pendapat Siswa ................................................................... 36
Tabel 3.3 Hasil Analisis dan Validitas ................................................................ 39
Tabel 3.4 Kriteria Reliabelitas ............................................................................ 42
Tabel 3.5 Analisis Taraf Kesukaran .................................................................... 45
Tabel 4.1 Hasil Nilai Pre Test Kelas Eksperimen dan Kontrol .......................... 60
Tabel 4.2 Uji Normalitas Data NilaiPre Test ...................................................... 61
Tabel 4.3 Uji Kesamaan DuaVarians (Homogenitas) Data Nilai Pre Test ......... 62
Tabel 4.4 Uji Perbedaan Rata-rata Pre Test (Uji-t) Data Nilai Pre Test............. 64
Tabel 4.5 Hasil Nilai Post Tes Kelas Eksperimen dan Kontrol .......................... 65
Tabel 4.6 Uji Normalitas Data Nilai Post Test ................................................... 66
Tabel 4.7 Uji Kesamaan DuaVarians (Homogenitas) Data Nilai Post Test ....... 67
Tabel 4.8 Uji Perbedaan Rata-rata Post Test (Uji-t) Data Nilai Post Test .......... 69
Tabel 4.9 Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa (UjiGain) ................................. 69
Tabel 4.10 Hasil Skor Pendapat Siswa ............................................................... 71
Tabel 4.11 Peningkatan Hasil Belajar Siswa ...................................................... 75

xiii

DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Silabus Gambar Bangunan Tahun Ajaran 2013/2014 .................... 87
Lampiran 2 RPP Kelas Kontrol.......................................................................... 88
Lampiran 3 RPP Kelas Eksperimen ................................................................. 101
Lampiran 4 Kisi-Kisi UjiCoba Instrumen ........................................................ 114
Lampiran 5 Soal Uji Coba Instrumen .............................................................. 115
Lampiran 6 Soal untuk Pre-test dan Post-test.................................................. 125
Lampiran 7 Daftar Siswa Kelas Uji Coba ........................................................ 133
Lampiran 8 Daftar Nilai Siswa Kelas Uji Coba ............................................... 134
Lampiran 9 Perhitungan Validitas Instrumen .................................................. 135
Lampiran 10 Perhitungan Reabilitas Instrumen ................................................ 137
Lampiran 11 Perhitungan Taraf Kesukaran Soal .............................................. 138
Lampiran 12 Perhitungan Daya Pembeda Soal ................................................. 139
Lampiran 13 Daftar Nama Siswa Kelas Kontrol .............................................. 140
Lampiran 14 Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen ........................................ 141
Lampiran 15 Hasil Nilai Pre-test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen.......... 142
Lampiran 16 Hasil Nilai Post-test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen ........ 143
Lampiran 17 Uji Normalitas Hasil Data Pre Test Kelompok Kontrol.............. 144
Lampiran 18 Uji Normalitas Hasil Data Pre Test Kelompok Eksperimen ....... 145
Lampiran 19 Uji Normalitas Hasil Data Post Test Kelompok Kontrol ............ 146
Lampiran 20 Uji Normalitas Hasil Data Post Test Kelompok Ekperimen ....... 147
Lampiran 21 Uji Homogenitas Pre Test Kelas Eksperimen dan Kontrol ......... 148
Lampiran 22 Uji Homogenitas Post Test Kelas Ekperimen dan Kontrol ......... 149
Lampiran 23 (Uji- t) Pre Test Kelas Eksperimen dan Kontrol ......................... 150
Lampiran 24 (Uji- t)Post Test Kelas Eksperimen dan Kontrol ......................... 151
Lampiran 25 Perhitungan Uji Gain Peningkatan Hasil Belajar ........................ 152
Lampiran 26 Angket Penelitian ........................................................................ 153
Lampiran 27 Analisis angket kelas kontrol ....................................................... 154
Lampiran 28 Analisis angket kelas eksperimen ................................................ 155
Lampiran 29 Daftar Nilai Semester Ganjil Kelas X TGB 3 ............................. 156

xiv

Lampiran 30 Daftar Nilai Semester Ganjil Kelas X TGB 1 ............................. 157
Lampiran 31 Surat Ijin Penelitian ..................................................................... 158
Lampiran 32 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian ..................................... 159

xv

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan pada
diri seseorang. Perubahan sebagai diri, proses belajar dapat ditunjukkan
dalam berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman sikap
dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan dan kemampuannya serta
berubahnya aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.
Seorang

guru

yang

profesional

sangat

diharapkan

dapat

menampilkan keahliannya sebagai guru di depan kelas. Komponen yang
harus dikuasai adalah menggunakan bermacam – macam

model

pembelajaran yang bervariasi dapat menarik minat belajar. Guru tidak
hanya cukup dengan memberikan ceramah di depan kelas. Tetapi
kenyataannya dalam proses belajar mengajar di kelas masih menggunakan
metode ceramah dan selama pelajaran siswa kebanyakan pasif. Metode
ceramah dapat diperbaiki dengan cara menambahkan model pembelajaran
yang lainnya. Salah satu contoh metode pembelajaran lain adalah metode
pembelajaran kooperatif. Dengan menambahkan metode pembelajaran
kooperatif, siswa tidak akan merasa bosan, karena hanya guru saja yang
berbicara di depan kelas. Dalam proses pembelajaran kooperatif, siswa
juga dituntut untuk aktif dalam berdiskusi dengan teman yang lain dalam
menemukan jawaban yang benar.
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Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan
adalah terwujudnya

kegiatan

belajar

mengajar

yang

baik

dan

menyenangkan. Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan bagian dari
proses pendidikan yang bertujuan untuk membawa suatu keadaan baru
yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran guru
diharapkan
pembelajaran

mempunyai
termasuk

kemahiran
didalamnya

dalam
adalah

sebagai

pendidik

melaksanakan proses
kemahiran

dalam

menyampaikan materi dan memilih pembelajaran yang tepat agar
kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien.
Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan komunikasi
antara siswa dan guru. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila
terjadi transfer belajar yaitu materi yang disajikan guru dapat diserap
dalam tiga struktur ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan
ranah psikomotorik siswa. Siswa dapat mengusai materi mekanika
teknik tidak hanya terbatas terhadap ingatan saja tanpa pengertian
tetapi bahan pelajaran dapat diserap secara bermakna. Agar terjadi
transfer belajar yang efektif maka kondisi fisik dan psikis dari setiap
individu siswa harus sesuai dengan materi yang dipelajarinya.
SMK Negeri 4 Semarang merupakan sebuah instasi pendidikan
yang memiliki peranan sebagai wadah pengembang wawasan keilmuan
masyarakat dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas,
seiring dengan kemajuan zaman, teknologi dan informasi. Bersamaan
dengan itu, kewajiban institusi tersebut dituntut untuk menyelenggarakan
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pendidikan secara profesional dan sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional saat ini.
SMK Negeri 4 Semarang yang beralamat Jalan Pandanaran II/7
Semarang, merupakan salah satu sekolah yang memiliki beberapa program
studi keahlian yaitu Teknik Gambar Bangunan, Teknik Audio Visual,
Teknik Elektronika Industri, Teknik Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik
Mesin Perkakas, Teknik Mekanika Otomitif, Teknik Multimedia, dan
Teknik Animasi.
Salah satu mata pelajaran yang ada pada program keahlian Teknik
Gambar Bangunan (TGB) adalah mata pelajaran mekanika teknik.
Mekanika teknik diberikan pada siswa kelas X. Mekanika teknik
merupakan mata pelajaran dasar – dasar perhitungan untuk konstruksi
bangunan yaitu pengetahuan tentang cara – cara pengidentifikasikan suatu
bangunan sederhana dan cara perhitungan kekuatan konstruksi bangunan.
Berdasarkan pengalaman praktek lapangan di SMK N 4 Semarang,
pada umumnya masih menggunakan metode ceramah. Pada mata pelajaran
mekanika teknik, guru menggunakan metode ceramah dan pemberian
tugas. Metode pembelajaran yang digunakan sekarang mengakibatkan
siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran.
Hal – hal yang mempengaruhi kurangnya konsentrasi siswa pada
saat pembelajaran adalah penyampaian materi oleh guru yang monoton,
jadwal pelajaran yang terlalu siang, dan guru kurang memberikan
kesempatan siswa untuk aktif mengerjakan soal di depan kelas. Proses
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pembelajaran yang kurang inovatif juga mengakibatkan ada beberapa nilai
siswa yang kurang dari nilai minimim sekolah yaitu 70. Dapat dilihat dari
data nilai semester ganjil pada mata pelajaran mekanika teknik dan mata
pelajaran penunjang lainnya yaitu matematika dan fisika siswa kelas X
TGB 1 dan X TGB 3. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1
Tabel 1.1 Data Nilai Semester Satu Kelas X TGB 1 dan X TGB 3
Presentase Nilai
Mata Pelajaran

X TGB 1

X TGB 3

<KKM (70)

>KKM (70)

<KKM (70)

>KKM (70)

FISIKA

19,4 %

80,6 %

22,2 %

88,2 %

MATEMATIKA

16,7 %

83,3 %

19,4 %

80,6 %

MEKANIKA

13,9 %

86,1 %

27,7 %

72,3 %

16, 67 %

83,33 %

23,1 %

80,36 %

Rata – rata

Sumber : Data Nilai Guru Pengampu Mata Pelajaran
Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, keaktifan siswa dan siswa
juga tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran, dapat menggunakan
metode pembelajaran lainnya. Salah satu metode pembelajaran yang dapat
digunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode pembelajaran
kooperatif.
Berdasarkan uraian latar belakang, maka peniliti bermaksud untuk
meniliti Hasil Eksperimen Antara Metode Pembelajaran Kooperatif Make a
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Match dan Metode Ceramah Untuk Mengetahui Hasil Belajar Mekanika Teknik
Siswa SMK N 4 Semarang.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di
ungkap dalam penilitian tentang hasil belajar siswa dalam mata pelajaran
mekanika teknik dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif
tipe Make A Match dan dengan menggunakan metode pembelajaran
konvesional (ceramah) pada siswa kelas X TGB di SMK N 4 Semarang.
Kemudian rumusan masalah diuraikan dalam beberapa pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1.

Seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa metode pembelajaran
kooperatif tipe Make A Match dengan hasil belajar siswa yang
menggunakan metode pembelajaran konvesional (ceramah) ?

2.

Bagaimana persepsi siswa terhadap metode pembelajaran kooperatif
tipe Make A Match ?
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C. BATASAN PENELITIAN
Adanya batasan masalah berfungsi menghindari perkembangan
masalah yang terlalu luas. Batasan masalah yang ada sebagai berikut:
1. Objek Penelitian
Objek penelitian yaitu siswa – siswi kelas X program studi
Teknik Gambar Bangunan SMK N 4 Semarang.
2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian dalam penelitian adalah metode pembelajaran
yang digunakan dalam proses belajar mengajar.
3. Materi Pelajaran
Materi yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada mekanika
teknik.
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah pembelajaran di SMK N 4 Semarang,
maka tujuan dari penilitian adalah
1.

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan
metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dengan hasil
belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvesional
(ceramah).

2.

Untuk mengetahui presepsi siswa terhadap metode pembelajaran
kooperatif tipe Make A Match.
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E. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat dari penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Make
A Match pada mata pelajaran mekanika teknik, sebagai berikut:
1. Peserta didik
Untuk meningkatkan pemahaman siswa pada suatu materi,
meningkatkan minat dan motivasi siswa, mendorong siswa untuk dapat
berperan aktif dalam pembelajaran, melatih siswa untuk berkomunikasi
dalam

kelompok

belajar,

menciptakan

suasana

belajar

yang

menyenangkan sehingga siswa tidak bosan, serta siswa dapat
memperoleh pengalaman baru berdasarkan kegiatan yang dilakukan.
2. Guru
Untuk memberi masukan yang bermanfaat tentang variasi metode
pembelajaran yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana belajar
yang menyenangkanbagi guru, memberi masukan kepada guru untuk
meningkatkan

peranannya

sebagai

motivator

dan

fasilitator,

memberikan pengetahuan kepada guru dalam penggunaan metode
pembelajaran kooperatif tipe Make A Match.
3.

Sekolah
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi

masukan bagi

pembelajaran Mekanika teknik dan dapat meningkatkan hasil belajar
sekolah.
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F. PENEGASAN ISTILAH
1. Metode Kooperatif Tipe Make A Macth
Metode pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang
berusaha memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) sebagai sumber
belajar, di samping guru dan sumber belajar yang lainnya.
Make A Match (mancari pasangan) merupakan metode yang cukup
menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah
diberikan oleh guru. Salah satu keunggulan dari model ini adalah
mencari pasangan sambil belajar mengenal suatu konsep atau topik
dalam suasana yang menyenangkan. Metode ini bisa digunakan dalam
semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia siswa.
2. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan
oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu
tujuan pendidikan. Didalam penelitian ini yang akan dinilai dalam hasil
belajar adalah ranah Kognitif.
3. Pelajaran Mekanika Teknik
Mekanika teknik merupakan mata pelajaran dasar – dasar
perhitungan untuk konstruksi bangunan yaitu pengetahuan tentang cara
– cara pengidentifikasikan suatu bangunan sederhana dan cara
perhitungan kekuatan konstruksi bangunan.
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4.

Siswa Kelas X Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang
SMK Negeri 4 Semarang mempunyai visi yaitu menghasilkan
lulusan yang profesional, bertaqwa, berakhlak mulia, berdaya saing dan
berwawasan global. Siswa ditekankan harus mampu memahami dan
mengaplikasikan semua kompetensi sesuai kurikulum yang berlaku.
Siswa SMK Negeri 4 Semarang adalah siswa yang terpilih dan
mempunyai input yang benar-benar terpilih serta menghasilkan lulusan
yang profesional dan kompeten di bidangnya untuk memenuhi tuntutan
dunia kerja dalam negeri dan luar negeri maupun berwirausaha.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
Untuk memecahkan masalah dalam penilitian, maka disusunlah
sistematika skripsi sebagai berikut :
1. Bagian Awal Skripsi
Bagian awal berisi tentang sampul, halaman judul, halaman
pengesahan, abstrak, halaman motto dan persembahan, kata
pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi
Bagian isi teerdiri dari 5 bab yaitu
BAB I

: pendahuluan; berisi tentang alasan pemilihan

judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penegasan istilah, dan sistematika skripsi.
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BAB II

:

Landasan teori; berisi tentang landasan teori

sebagai telaah kepustakaan, acuan penelitian, hipotesis.
BAB III

: Metodologi penelitian; berisi tentang lokasi atau

setting penelitian dan kelas yang diteliti, prosedur kerja dalam
penelitian tindakan yang ditempuh, data dan cara pengambilannya
beserta indikator kinerja.
BAB IV

: Hasil penelitian dan pembahasan; berisi semua

hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan.
BAB V

:

penelitian dan

Penutup; mengemukakan kesimpulan hasil
saran

yang diberikan peneliti

berdasarkan

kesimpulan.
3.

Bagian Akhir Skripsi
Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan
sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
A. Hakekat Pembelajaran Mekanika Teknik
1. Hakekat Belajar
1.1.Pengertian Belajar
Menurut Gage dan Berliner (1983:252) menyatakan bahwa
“belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah
perilakunya karena hasil dari pengalaman”. Sedangkan menurut
Gagne (1977:3) menyatakan bahwa “belajar merupakan perubahan
disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama
periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal
dari proses pertumbuhan”.
Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli, konsep
tentang belajar mengandung tiga unsur utama, yaitu : belajar
berkaitan dengan perubahan perilaku; perubahan perilaku itu
terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; dan perubahan
perilaku karena belajar bersifat relatif permanen.
Pengertian

belajar

adalah

berbeda

dengan

pengertian

pertumbuhan dan perkembangan (Shephert dan Regan, 1982: 3536 dikutip dari buku psikologi pendidikan). Pertumbuhan
merupakan karakteristik individu yang diperoleh dari kehidupan.
Belajar mengacu pada perubahan perilaku yang terjadi akibat dari
interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perkembangan
11
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mengacu pada perubahan yang dihasilkan dari kombinasi pengaruh
pertumbuhan dan belajar. Perkembangan emosional, misalnya
adalah bukan semata-mata dipengaruhi oleh kematangan fisik,
melainkan juga karena faktor belajar.
1.2.Unsur – unsur belajar
Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat
berbagai unsur yang saling kait-mengkait sehingga menghsilkan
perubahan perilaku (Gagne, 1977:4, dikutip dari buku psikologi
pendidikan). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
a. Pendidik (guru). Guru merupakan komponen yang paling
penting dalam proses pmbelajaran di kelas. Guru memiliki
peran yaitu, antara lain sebagai fasilitator; pembimbing;
komunikator; inovator; evaluator; model; dan manajer. Dalam
proses pembelajaran di kelas, guru harus menguasai
kompetensi dasar sebagai guru.
b. Peserta didik. Selain guru sebagai komponen terpenting dalam
proses belajar, peserta didik juga penting. Dalam proses
belajar, peserta didik bertugas untuuk menerima materi
pelajaran yang diberikan oleh guru.
c. Rangsangan (stimulus) adalah peristiwa yang merangsang
penginderaan peserta didik. Agar peserta didik mampu belajar
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optimal, harus fokus dan konsentrasi dalam menerima
pelajaran.
d. Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai
kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan
sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya.
e. Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi
memori. Respon dalam peserta didik diamati pada akhir
proses belajar yang disebut dengan perubahan peerilaku atau
perubahan kinerja.
1.3.Hasil belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh
peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspekaspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang
dipelajari oleh peserta didik.
Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus dicapai oleh setiap
individu dalam belajar memiliki bebrapa peranan penting, yaitu:
a. Memberikan arah pada kegiatan peserta didikan.
b. Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya
pemberian peserta didikan pembinaan bagi peserta didik
(remidial teaching).
c. Sebagai bahan komunikasi.
Benyamin S. Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang
disebut dengan ranah belajar, yaitu:
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a. Ranah kognitif
Ranah

kognitif

berkaitan

dengan

hasil

berupa

pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah
afektif

mencakup

pemahaman

kategori

(comprehension);

pengetahuan

(knowlegne);

penerapan

(application);

analisis (analysis); sintesis (synthesis); dan penilaian
(evaluation).
b. Ranah afektif
Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat,
dan nilai. Kategori tujuannya mencerminkan hirarkhi yang
berentangan dari keinginan untuk menerima sampai dengan
pembentukan pola hidup. Ranah afektif mencakup kategori
penerimaan (receiving); penanggapan (responding); penilaian
(valuing); pengorganisasian (organization); dan pembentukan
pola hidup (organization by value complex).
c. Ranah psikomotorik
Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik
seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek,
dan koordinasi syaraf. Ranah psikomotorik mencakup
kategori persepsi (perception); kesiapan (set); gerakan
terbimbing (guided response); gerakan terbiasa (mechanism);
gerakan kompleks (complex overt response); penyesuaian
(adaption); dan kreatifitas (originality).
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1.4.Faktor yang mempengaruhi belajar
Peristiwa belajar yang terjadi pada diri peserta didik dapat
diamati dari perbedaan perilaku (kinerja) sebelum dan sesudah
berada di dalam peristiwa belajar. Adanya kenerja pada peserta
didik itu tidak berarti bahwa peserta didik telah melaksanakan
kegiatan belajar, sebab yang dipentingkan dalam kegiatan belajar
mengajar adalah adanya perubahan perialku setelah peserta didik
melaksanakan kegiatan belajar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah:
1.4.1. Faktor internal
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam
diri sendiri. Faktor internal meliputi dua aspek, yaitu:
a. Aspek fisiologi (bersifat jasmani)
Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot)
yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan
sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan
intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Apabila
kondisi fisik peserta didik mengalami penurunan atau
terganggu, maka akan mengakibatkan hasil belajar siswa
yang menurun. Untuk mengatasi penurunan kondisi
fisiologi, peserta didik perlu menjaga kebutuhan gizi
tubuh.
b. Aspek psikologi (bersifat rohaniah)
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan
kualitas perolehan belajar siswa, yaitu: inteligensi siswa;
sikap siswa; bakat siswa; minat siswa dan motivasi
siswa.
Kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki
oleh peserta didik akan berpebgaruh terhadap kesiapan,
proses, dan hasil belajar. Faktor internal pada hasil belajar
siswa terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman
belajar sebelumnya, dan perkembangan.
1.4.2. Faktor eksternal
Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar, dibagi
menjadi dua aspek, yaitu:
a. Lingkungan sosial
Lingkungan

sosial

yang

lebih

banyak

mempengaruhi kegiatan belajar adalah orang tua dan
keluarga

siswa.

Sifat-sifat

orang

tua,

praktik

pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga,dan letak
rumah, semuanya dapat memberi dampak baik ataupun
buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai
oleh siswa.

Lingkungan sosial

juga mencakup

lingkungan di sekolah, masyarakat dan teman sebaya.
b. Lingkungan nonsosial
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Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial
adalah gedung sekolah, rumah, alat-alat belajar,
keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan
siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan
tingkat keberhasilan belajar siswa.
1.4.3. Faktor pendekatan belajar
Pendekatan belajar, sebagai segala cara atau strategi yang
digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi
proses mempelajari materi tertentu. Selain faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa,
faktor pendekatan belajar juga mempengaruhi hasil belajar
siswa.
2. Pengertian meknika teknik (ilmu statistika)
Ilmu yang berisikan tentang penjelasan besaran vektor, dan sistem
satuan. Penerapan besaran vektor pada gaya, momen dan kopel, membuat
diagram gaya normal, momen gaya, kopel pada konstruksi bangunan,
penerapan teori keseimbangan dan hukum Newton, penerapan teori
tegangan pada konstruksi bangunan.
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B. Hakekat Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match
1. Pengertian metode pembelajaran kooperatif
Metode pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran
hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang
dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan
implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran
dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan
kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di
kelas.
Metode pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara
sadar menciptakan interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar
bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama siswa
(Nurhadi dan Senduk, 2003). Menurut Lie (2002) pembelajaran
kooperatif adalah sistem pembelajaran yang memberi kesempatan
kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugastugas yng terstruktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai
fasilitator. Sedangkan menurut Abdurrahman dan Bintaro (dalam
Priyanto,2007) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah
pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan
interaksi yang silih asah, silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa
sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata.
Metode pembelajaran kooperatif dibangun atas dasar Konstruktivis
Sosial dari Vygotsky, teori Konstruktivis Personal dari Piaget dan Teori
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Motivasi. Menurut prinsip utama teori Vygotsky, perkembangan
pemikiran merupakan proses sosial sejak lahir. Anak dibantu oleh orang
lain (baik orang dewasa maupun teman sebaya dalam kelompok) yang
lebih

kompeten

didalam

ketrampilan

dan

teknologi

dalam

kebudayaannya. Bagi Vigotsky, aktivitas kolaboratif diantara anak-anak
akan mendukung pertumbuhan mereka, karena anak-anak yang sesuai
lebih senang bekerja dengan orang yang satu zone (Zone of Proximal
Development, ZPD) dengan yang lain. Pada pandangan ini, bahwa
kepribadian atau kejiwaan dari pada peserta diteropong secara
keseluruhan, artinya bagian atau elemen kejiwaan tidak berdiri sendiri,
melainkan terorganisir menjadi suatu keseluruhan.
Metode pembelajaran kooperatif diterapkan melalui kelompok
kecil pada semua mata pelajaran dan tingkat umur disesuaikan dengan
kondisi dan situasi pembelajaran. Keanggotaan kelompok terdiri dari
siswa yang berbeda (heterogen) baik dalam kemampuan akademik,
jenis kelamin dan etnis, latar belakang sosial dan ekonomi. Dalam hal
kemampuan akademis, kelompok pembelajaran kooperatif biasanya
terdiri dari satu orang berkemampuan tinggi, dua orang dengan
kemampuan sedang dan satu yang lainnya dari kelompok kemampuan
akademis

kurang.

Pembelajaran

kooperatif

bertujuan

untuk

mengkomunikasikan siswa belajar, menghindari sikap persaingan dan
rasa individualitas siswa, khususnya bagi siswa yang berprestasi rendah
dan tinggi.
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Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam
kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang
membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asalasalan. Pelaksanaan prosedur metode pembelajaran kooperatif dengan
benar akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. Metode
pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran
efektif yaitu pembelajaran yang bercirikan (1) memudahkan siswa
belajar sesuatu yang bermanfaat seperti, fakta, keterampilan, nilai,
konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama ; (2) pengetahuan,
nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten menilai.
Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua belajar
kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai
hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif
harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah:
a. Saling ketergantungan positif (Positive interdependence)
Dalam unsur ketergantungan positif, menunjukkan bahwa
dalam pembelajaran kooperatif ada dua pertanggungjawaban
kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada
kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok secara
individu mempelajari bahan yang ditugaskan.
b. Tanggungjawab perseorangan (Personal responsibility)
Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran
terhadap keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif
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adalah membentuk semua anggota kelomok menjadi pribadi yang
kuat. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin
semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama.
Artinya, setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota
kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama. Beberapa
cara menumbuhkan tanggungjawab perseorangan adalah (a)
kelompok belajar jangan terlalu besar ; (b) melakukan assesmen
terhadap setiap siswa ; (c) memberi tugas kepada siswa, yang
dipilih secara random untuk mempresentasikan hasil kelompoknya
kepada guru maupun kepada seluruh peserta didik di depan kelas;
(d) mengamati setiap kelompok dan mencatat frekuensi individu
dalam membantu kelompok ; (e) menugasi seorang peserta didik
untuk berperan sebagai pemeriksa di kelompoknya ; (f) menugasi
peserta didik mengajar temannya.
c. Interaksi promotif (face to face promotive interaction)
Unsur interaksi promotif sangat penting, karena dapat
menghasilkan saling ketergantungan positif. Ciri-ciri dari interaksi
promotif adalah saling membantu secara efektif dan efisien; saling
memberi informasi dan sarana yang diperlukan; memproses
informasi bersama secara lebih efektif dan efisien; saling
mengingatkan;

saling

membantu

dalam

merumuskan

dan

mengembangkan argumentasi serta meningkatkan kemampuan
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wawasan terhadap masalah yang dihadapi; saling percaya; dan
saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama.
d. Komunikasi antaranggota (interpersonal skill)
Unsur

komunikasi

antaranggota

juga

sering

disebut

keterampilan sosial. Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta
didik dalam pencapaian tujuan peserta didik harus saling mengenal
dan mempercayai; mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak
ambisius; saling menerima dan mendukung; dan mampu
menyelesaikan konflik secara konstruktif.
e. Pemrosesan kelompok (group processing)
Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan
kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan
kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Tujuan pemrosesan
adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan
kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan
kelompok. Ada dua tingkat pemrosesan yaitu kelompok kecil dan
kelas secara keseluruhan.
Metode pembelajaran kooperatif mempunyai kelebihan dan
kelemahan. Kelebihan dari metode pembelajaran kooperatif adalah
meningkatkan prestasi siswa; memperdalam pemahaman siswa;
menyenangkan

siswa;

mengembangkan
menghargai

diri

sikap

mengembangkan
positif

sendiri;

siswa;

membuat

sikap

kepemimpinan;

mengembangkan
belajar

secara

sikap

inklusif;
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mengembangkan

rasa

saling

memiliki;

dan

mengembangkan

keterampilan untuk masa depan.
Kelebihan metode pembelajaran kooperatif adalah membutuhkan
waktu yang lama untuk siswa dan guru; membutuhkan kemampuan
khusus guru; dan menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka
bekerja sama.

2. Metode pembelajaran kooperatif Make A Match
Metode pembelajaran kooperatif terbagi menjadi beberapa tipe,
salah satu tipe metode pembelajaran kooperatif adalah tipe make a
match.
Make A Match (mancari pasangan) merupakan model yang cukup
menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah
diberikan oleh guru. Salah satu keunggulan dari model ini adalah
mencari pasangan sambil belajar mengenal suatu konsep atau topik
dalam suasana yang menyenangkan. Model ini bisa digunakan dalam
semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia siswa. Dalam
model pembelajaran ini menggunakan kartu – kartu, yang terdiri dari
kartu soal dan kartu jawaban. Kartu ini akan digunakan siswa untuk
mencari pasangan belajarnya dengan cara mencocokkan jawaban yang
benar.
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Model pembelajaran tipe Make A Match mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan dari metode Make A Match adalah sebagai
berikut:
a. Siswa

terlibat

langsung

dalam

menjawab

soal

yang

disampaikan kepadanya melalui kartu.
b. Meningkatkan kreativitas belajar siswa.
c. Menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti kegiatan
belajar mengajar
d. Pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media
pembelajaran yang dibuat oleh guru.
Sedangkan kekurangan dari metode pembelajaran tipe Make A
Match adalah sebagai berikut :
a. Sulit bagi guru mempersiapkan kartu-kartu yang baik dan
bagus sesuai dengan mata pelajaran.
b. Sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran.
c. Siswa kurang menyerapi makna pembelajaran yang ingin
disampaikan karena siswa hanya merasa bermain saja.
d. Sulit untuk membuat siswa berkonsentrasi.
3. Prosedur pelaksanaan pembelajaran tipe Make A Match
Pada dasarnya kegiatan pembelajaran dipilahkan menjadi empat
langkah, yaitu: orientasi, belajar kelompok, kuis, dan pemberian
penghargaan. Setiap langkah dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para
guru dengan berpegang pada hakekat setiap langkah sebagai berikut :
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a. Orientasi
Dalam setiap pembelajaran, kegiatan diawali dengan
orientasi untuk memahami dan menyepakati bersama tentang
apa yang dipelajari serta bagaimana strategi pembelajarannya.
Guru mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkahlangkah serta hasil akhir yng diharapkan dikuasai oleh siswa,
serta sistem penilaiannya. Pada langkah ini siswa diberi
kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang apa
saja, termasuk cara kerja dan hasil akhir yang diharapkan atau
sistem penilaiannya.
b. Kerja kelompok
Pada tahap kerja kelompok, siswa melakukan kerja
kelompok sebagai inti pembelajaran. Dalam kerja kelompok,
siswa dibagi berdasarkan tipe make a match.
Dalam pembagian kelompok, guru menyebarkan kertas
yang berisikan nomor kelompok. Setelah siswa mendapatkan
kelompok masing-masing, guru memberikan lembar soal dan
jawaban. Guru telah memberikan soal beserta jawaban yang
benar. Soal dan jawaban berjumlah masing-masing empat soal.
Masing-masing kelompok dituntut untuk berdiskusi dengan
anggotanya. Berdiskusi untuk mencari cara yang benar dalam
menyelasaikan soal. Setelah selesai, masing-masing kelompok
maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi
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kelompok. Siswa yang lain bertugas untuk mengevaluasi benar
atau tidak jawaban yang dipresentasikan di depan kelas. Pada
akhir pembelajaran guru beserta siswa membahas bersama hasil
diskusi siswa, guru juga memberikan hadiah untuk kelompok
yang paling benar cara pengerjaannya.
Metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match,
diharapakan dapat meningkatkan kreatifitas dan keaktifan siswa.
Dalam pembagian kelompok, juga mengajarkan siswa untuk
lebih komunikatif dan mampu bekerjasama dengan teman
sekelasnya. Guru berperan sebagai fasilitator dan dinamisator
bagi masing-masing kelompok, dengan cara melakukan
pemantauan terhadap kegiatan belajar siswa, mengarahkan
ketrampilan kerjasama, dan memberikan bantuan pada saat
diperlukan.
c. Tes/kuis
Tes/kuis digunakan pada akhir pembelajaran atau diskusi
kelompok. Tujuan dari tes/kuis dilaksanakan untuk mengetahui
tingkat pemahaman siswa dengan hasil diskusi. Selain tingkat
pemahaman siswa, tetapi juga digunakan untuk mengetahui
hasil belajar siswa.
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C. Metode Pembelajaran Konvensional (ceramah)
Pembelajaran metode konvensional ditandai dengan ceramah yang
diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. Sejak
dahulu guru dalam usaha menularkan pengetahuannya pada siswa, ialah
secara lisan atau ceramah. Pembelajaran konvensional yang dimaksud
adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh para guru. Pembelajaran
konvensional (tradisional) pada umumnya memiliki kekhasan tertentu,
misalnya lebih mengutamakan hapalan daripada pengertian, menekankan
kepada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil daripada proses, dan
pengajaran berpusat pada guru.
Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran
melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok
siswa. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering
digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh
beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru
ataupun siswa. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses
pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan
siswa, mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi
pelajaran melalui ceramah, sehingga ada guru yang berceramah berarti ada
proses belajar dan tidak ada guru berarti tidak belajar.
Metode ceramah dalam proses belajar mengajar sesungguhnya
tidak dapat dikatakan suatu metode yang salah. Hal ini dikarenakan
metode pengajaran ini seperti yang dijelaskan diatas terdiri dari beberapa
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jenis, yang nantinya dapat dieksploitasi atau dikreasikan menjadi suatu
metode ceramah yang menyenangkan, tidak seperti pada metode ceramah
klasik yang terkesan mendongeng.
Metode ceramah juga mempunyai kelebihan dan kelamahan dalam
proses pembelajarannya.
Kelebihan dari metode ceramah sebagai berikut :
a. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk
dilakukan. Murah dalam arti, proses ceramah tidak memerlukan
peralatan dan perlengkapan yang rumit seperti pada metode
demonstrasi atau peragaan. Sedangkan mudah berarti ceramah
hanya mengandalkan suara guru.
b. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya,
materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan
pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat.
c. Ceramah dapat terfokus hanya pada pokok-pokok materi inti.
Dalam arti, guru dapat mengatur pada materi mana yang menjadi
prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan indicator yang
ingin dicapai.
d. Dengan metode ceramah, guru dapat memantau keadaan kelas,
karena kelas sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya saat
menyampaikan materi pembelajaran.
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e. Organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur
menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting
kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan
yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk
mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan.
Kekurangan metode ceramah sebagai berikut :
a. Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah
akan terbatas pada apa yang dikuasai guru.
b. Penyampaikan ceramah yang tidak dibarengi dengan peragaan
dan contoh-contoh hanya bersifat verbalistik dan menbosankan.
c. Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik,
ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan.
d. Dengan metode ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah
siswa sudah mengerti dan sudah memahami dengan apa yang
telah disampaikan guru.

D. Kerangka Berfikir
Hakekat pembelajaran statika adalah belajar konsep. Untuk belajar
mekanika teknik diperlukan cara-cara khusus dalam belajar dan proses
pembelajaran. Hasil belajar merupakan puncak dari suatu proses
pembelajaran. Dalam pembelajaran mekanika teknik di kelas X Program
Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK N 4 Semarang masih banyak
ditemukan masalah-masalah antara lain : masih rendahnya tingkat
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partisipasi siswa, masih rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap
konsep-konsep mekanika teknik.
Untuk mengatasi masalah di atas, peneliti mencoba menerapkan
metode pembelajaran kooperatif Make A Match dalam pembelajaran
mekanika teknik. Dengan menggunakan metode pembelajaran Make A
Match dalam pembelajaran mekanika teknik, diharapkan dapat membantu
siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih memahami penjelasan guru
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk meningkatkan hasil
belajar mekanika teknik dalam pembelajaran harus menarik sehingga
siswa termotivasi untuk belajar. Gambar 2.1 Desain Kerangka Berfikir
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Gambar Kerangka Berpikir
Kondisi awal pembelajaran mekanika teknik siswa :
1) Menggunkan metode ceramah, yaitu proses pembelajaran
yang lebih berpusat pada guru
2) Siswa kurang memahami materi mekanika teknik, karena
proses pembelajaran membuat bosan
3) Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran
4) Siswa kurang dalam hal belajar berkelompok

Perlakuan terhadap peserta didik

Kelas kontrol

Kelas eksperimen

Pre test

Pre test

Pembelajaran dengan metode
ceramah

Pembelajaran dengan metode
kooperatif tipe Make A Match

Post test

Post test

dibandingkan

Hipotesis

Gambar 2.1 Desain Kerangka Berfikir
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E. Hipotesis
Hipotesis

yang

diajukan

pada

penelitian

adalah

metode

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match pada mata pelajaran mekanika
teknik lebih baik daripada penggunaan metode pembelajaran konvesional
(ceramah) terhadap peningkatan hasil belajar dan keaktufan siswa kelas X
Teknik Gambar Bangunan SMK N 4 Semarang Tahun Ajaran 2013/2014.

BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono : 2013 : 2). Langkah-langkah
yang harus ditempuh adalah penentuan obyek penelitian, pengumpulan data dan
metode analisis data.
A. Desain Eksperimen
Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen murni (true
experimental) dengan desain rancangan pretest-posttest control group design,
yaitu dalam desain eksperimen terdapat dua kelompok yang dipilih secara
random kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah
perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok
eksperimen

merupakan

kelompok

yang

diberi

perlakuaan

metode

pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Sedangkan kelompok kontrol
merupakan kelompok yang tidak mendapat perlakuan metode pembelajaran
kooperatif tipe Make A Match. Adapun desain penelitian menurut Sugiyono
(2013:76) adapun sebagai berikut :
Tabel 3.1 Desain Penelitian
Sampel
Kelompok

Pretest

Perlakuan

Posttest

X

O2

R

Eksperimen

O1

R

Kontrol

O3
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O4
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B. Waktu dan Tempat Penelitian
Tempat pelaksanaan penelitian adalah SMK Negeri 4 Semarang yang
beralamatkan di Jl. Pandanaran II/7 Semarang. Penelitian eksperimen
dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 28 Juni 2014.

C. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian eksperimen adalah seluruh siswa kelas X SMK
Negeri 4 Semarang Program Keahlian Gambar Bangunan (TGB). Dalam
Program Keahlian Gambar Bangunan terdapat tiga kelas, tetapi yang
digunakan untuk sampel penelitian hanya dua kelas yang jam jadwal
pelajarannya sama. Sampel dalam penelitian eksperimen adalah 20 siswa dari
jumlah siswa 30, di kelas X TGB 3 sebagai kelompok eksperimen yaitu
kelompok yang mendapat perlakuan metode pembelajaran kooperatif tipe
make a match. Dan 20 siswa dari jumlah siswa 30, di kelas X TGB 1 sebagai
kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak mendapat perlakuan metode
pembelajaran kooperatif tipe make a match. Penentuan sampel yang
digunakan berdasarkan nilai yang lebih dari 70 dan penetapan dari peniliti
dengan jumlah sampel 20 siswa.
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D. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas
Variabel bebas (X) dalam penilitian eksperimen merupakan
kelompok atau kelas eksperimen yang mendapat perlakuan metode
pembelajaran kooperatif tipe Make A Match.
2. Variabel terikat
Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini merupakan hasil belajar
siswa dalam mata pelajaran mekanika teknik.

E. Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Arikunto (2002:135) mengungkapkan bahwa “dokumentasi artinya
barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi,
peniliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan
sebagainya”.
Metode dokumntasi digunakan untuk memperoleh data-data yang
mendukung penelitian yang meliputi nama siswa yang menjadi sampel
dalam penelitian dan nama siswa yang akan menjadi responden dalam uji
coba instrumen.
2. Tes
Arikunto (edisi 2 : 67) mengungkapkan “Tes merupakan alat atau
prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu
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dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan” .
Dalam peniltian ini menggunakan dua kali tes yaitu pretest dan posttest.
Pretest diberikan sebelum mendapat perlakuan, bertujuan untuk
mengetahui hasil belajar siswa sebelum tindakan. Posttest diberikan
setelah perlakuan atau tindakan, hal ini bertujuan untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar siswa. Tes ini diberikan kepada kelompok
eksperimen yang mendapat tindakan metode pembelajaran kooperatif
tipe Make A Match dan kelompok kontrol yang tidak mendapat tindakan
metode pembelajaran kooperatif tipe make a match. Tes yang diberikan
berbentuk pilihan ganda, dengan jumlah soal 40 soal.
3. Kuesioner (angket)
Sebagaimana diungkapkan bahwa “Kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya” (Sugiyono,
2013 : 142).
Karena pada peneltian yang dilakukan mencari tentang sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok, maka skala yang
digunakan adalah skala likert dengan menggunakan bentuk checklist
untuk mengetahui bentuk tanggapan dari siswa kelas X TGB 1 dan X
TGB 3 SMK N 4 Semarang.
Tabel 3.2 Tabel kuisioner tanggapan siswa tentang metode pembelajaran
No

Indikator Penilaian

1.

Apakah guru selalu memimpin doa bersama sebelum
pelajaran dimulai

Kriteria skor
1 2 3 4
√

37

A.
1.

Saling ketergantungan positif
Selama guru mengajar tatap muka, apakah guru membagi
kelompok?
2. Dalam pembagian kelompok, apakah bersifat adil dan
tertib?
3. Apakah anda menjadi ketua kelompok?
4. Apakah ketua kelompok bersikap tegas dalam memimpin
diskusi?
5. Apakah anda menjadi anggota kelompok yang kooperatif?
6. Apakah anda dapat bekerjasama dengan sesaman anggota
kelompok?
7. Apakah anda bekerjasama dengan kelompok lain?
8. Apakah anda bertanya kepada guru, jika ada soal yang
tidak dimengerti?
9. Apakah ada beda pendapat dengan sesama anggota dalam
berdiskusi?
10. Apakah antar kelompok saling membantu?

Adapun kriteria skor adalah 1 = tidak pernah; 2 = kadang-kadang;
3 = sering; 4 = selalu
F. Uji Coba Instrumen
1.

Uji validitas
Validasi soal adalah suatu ukuran yang menunjukkan valid atau
tidaknya suatu instrumen. Suatu alat ukur dikatakan valid jika mampu
mengukur apa yang hemdak diukur. Untuk mengetahui valiadi item soal
menggunakan rumus:
rpbi =

Keterangan:
rpbi = koefisien korelasi biserial

(Arikunto, edisi 2 : 93)
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Mp = rerata skkor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang
dicari validitasnya
Mt = rerata skor total
St = standar deviasi dari skor total proporsi
p = proporsisiswa yang menjawab benar

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1 – q)
Selanjutnya nilai rphis yang diperolah dimasukkan ke dalam rumus
di bawah ini.
thitung = rpbis √

Selanjutnya nilai thitung yang diperolah dikonsultasikan dengan
tabel t. Soal dikatakan valid apabila thitung mempunyai korelasi lebih
besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel) dengan taraf signifikasi 5% maka soal
dikatakan valid dan jika thitung< ttabel maka soal dikatakan tidak valid.
Berikut salah satu analisis perhitungan validitas butir soal uji coba
nomor 1 pada instrumen.
Mp =

=

= 31,5
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Mt =

= 30,43

=

p=

=

= 0,60

q = 1 – p = 1 – 0,60 = 0,40

St =

√

= 5,92

√

=

= 0,217

Berdasarkan perhitungan product moment, diperoleh harga
. Pada taraf signifikansi
Karena

dan

diperoleh

.

, maka butir soal nomor 1 valid. Hasil analisis validitas

butir soal uji coba dapat dilihat pada tabel 3.2 :
Tabel 3.3.Hasil Analisis dan Validitas
No. Butir Instrumen

Koefisien Korelasi

Keterangan

1

1,275
0,62
2,34
0,52
2,02
2,08
1,11
2,31

Valid

2
3
4
5
6
7
8

Tidak
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak
Valid

40

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

3,49
2,32
1,27
2,62
-0,92
1,73
1,50
3,30
1,90
0,97
2,23
1,63
3,49
2,26
0,25
-1,57
2,01
4,34
1,90
1,14
-0,91
-1,22
2,55
2,64
0,26
1,52
3,18
2,49
-0,43
1,51
2,31
4,46
3,41
1,22
1,83
1,93
2,79
3,01
2,22
2,31
1,65

Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak
Valid
Valid
Valid
Tidak
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak
Tidak
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak
Tidak
Valid
Valid
Tidak
Valid
Valid
Valid
Tidak
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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50

Valid

2,08

Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil uji coba soal yang telah dilaksanakan diperoleh
nilai

pada taraf signifikan

dan

. Pada hasil

analisis validitas tes uji coba yang ditunjukkan oleh tabel 3.3, terdapat
soal yang tidak valid berjumlah 10 soal, dan soal yang valid berjumlah 40
soal.
2.

Uji reabilitas
Reabilitas

adalah

kualitas

yang

menunjukkan

dari

suatu

pengukuran yang dilakukan dan dihitung dengan rumus K-R21:
r11 =

)

( Arikunto, edisi 2: )

Keterangan:
r11 = reabilitas instrumen
k = banyaknya butir soal
M = mean soal atau rata-rata soal
V1 = varians soal
Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel product
moment. Apabila r11> rtabel dengan taraf signifikan 5 % maka tes
dinyatakan reliabel.
Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapatkan
kemudian dikonsultasikan dengan harga

pada tabel. Jika

maka soal yang diujikan reliabel. Soal-soal yang digunakan
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adalah soal yang reliabel.Interpretasi derajat reliabilitas dapat dilihat pada
tabel 3.4 (Arikunto, 2009).
Tabel 3.4.Kriteria Reliabilitas
Reliabilitas
Keterangan
Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah
Sumber: Arikunto (2009)
Berikut adalah salah satu contoh perhitungan reliabilitas soal no 1 :

Vt =

M=

= 35,045
∑

=(

=

= 30,43

)–(
Karena pada

) = 0,674
= 5% dengan n = 35 diperoleh

0,361, karena

bahwa dapat disimpulkan bahwa instrumen soal no 1 reliabel

3.

Taraf kesukaran soal
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak
terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk
mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar
akan menyebabkan siswa mennjadi putus asa dan tidak mempunyai
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semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Untuk
mengetahui tingkat kesukaran soal, menggunakan rumus di bawah ini:

Keterangan :
P = indeks kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes
Adapun klasifikasi indeks kesukaran soal, sebagai berikut.
0,00 < P ≤ 0,30 adalah soal sukar
0,30 < P ≤ 0,70 adalah soal sedang
0,70 < P ≤ 1,00 adalah soal mudah
Menurut Arikunto (2009) soal-soal yang dianggap baik adalah soalsoal sedang. Namun, soal-soal yang mudah dan sukar tetap bisa
digunakan tergantung dengan penggunaannya. Dalam penelitian ini soalsoal yang dipilih sebagai prioritas utama adalah soal sedang. Tetapi jika
dalam satu indikator tidak terdapat soal sedang maka akan digunakan
soal sukar. Karena sesuai pendapat Arikunto, soal yang sukar akan
menambah gairah bagi peserta didik yang pandai.
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Berikut salah satu perhitungan tingkat kesukaran instrumen pada
butir soal nomor 1:

Dari contoh perhitungan diatas diperoleh

, maka

berdasarkan tabel Kriteria Taraf Kesukaran, butir nomor 1 taraf
kesukarannya adalah sedang. Ringkasan analisis taraf kesukaran pada
butir soal yang lain dapat dilihat pada tabel 3.5.
Tabel 3.5. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal
No. Butir Instrumen

Tingkat Kesukaran

Kriteria

1

0,60
0,14
0,71
0,91
0,91
0,74
0,057
0,8
0,82
0,85
0,8
0,85
0,028
0,8
0,8
0,77
0,057
0,85
0,8

Sedang

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sukar
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
Sukar
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
Sukar
Mudah
Mudah
Mudah
Sukar
Mudah
Mudah
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T
T
a
b
e
l
3
.
5
.
H
a
s
i
l
A
n
a
l
i
s
i
s

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

T
i
n
g
s
u
Sumber: Data Hasil Penelitian

4.

0,51
0,82
0,71
0,057
0,14
0,74
0,88
0,62
0,85
0,03
0,14
0,74
0,77
0,03
0,4
0,62
0,65
0,37
0,65
0,48
0,77
0,77
0,85
0,77
0,68
0,51
0,62
0,77
0,8
0,48
0,74

Sedang
Mudah
Sedang
Sukar
Sukar
Mudah
Mudah
Sedang
Mudah
Sukar
Sukar
Mudah
Sukar
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Mudah
Mudah
Mudah
Mudah
Sedang
Sedang
Sedang
Mudah
Mudah
Sedang
Mudah

Daya pembeda tes
Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk
membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan
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siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Untuk mengukur daya
pembeda digunakan rumus sebagai berikut.
= PA – PB
Keterangan :
J = jumlah peserta tes
JA = banyaknya peserta kelompok atas
JB = banyaknya peserta kelompok bawah
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu
dengan benar
BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu
dengan benar
PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar ( P
sebagai indeks kesukaran)
PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar
Untuk mengetahui soal-soal yang akan dipakai berdasarkan
klasifikasi daya pembeda sebagai berikut.
DP ≤ 0,00 = daya pembedanya sangat jelek
0,00 < D ≤ 0,20 = daya pembeda jelek
0,20 < D ≤ 0,40 = daya pembedanya cukup
0,40 < D ≤ 0,70 = daya pembeda baik
0,70 < D ≤ 1,00 = daya pembeda baik sekali
D :

negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang.
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Berikut adalah salah satu contoh perhitungan daya pembeda sol no
1:

= 0,29

Dp =

Berdasarkan dari hasil kriteria di atas dapat dilihat bahwa soal no 1
mempunyai daya pembeda cukup sehingga soal no 1 dapat digunakan.

G. Uji Persyaratan Analisis Data
1. Uji Normalitas
Langkah awal yaitu menguji normalitas untuk menyatakan
apakah sampel berasal dari distribusi normal atau tidak. Jika data yang
diperoleh berdistribusi normal, maka analisis lebih lanjut digunakan
statistik parametrik, dalam hal ini adalah t-test. Jika data yang
diperoleh tidak berdistribusi normal, maka analisis lebih lanjut
digunakan statistik non parametrik.
Untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau
tidak, maka dilakukan uji normalitas dengan menggunakan chi kuadrat
(

). Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai

berikut.
: data berdistribusi normal
: data tidak berdistribusi normal.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
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∑
(Sudjana, 2005).
Keterangan:
: Chi Kuadrat
: Frekuensi Pengamatan
: Jumlah Yang Diharapkan
k : Banyaknya Kelas Sampel
Derajat Kebebasan (

) = k – 3.

Kriteria pengujiannya adalah
ditolak apabila

diterima apabila
(Sudjana, 2005).

Dalam penelitian ini, digunakan taraf signifikansi ( ) = 5%. Nilai
digunakan untuk menunjukkan nilai
dengan nilai
Jika

. Apabila

sebelum dibandingkan
<

maka

diterima.

diterima maka data berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas
Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) pada analisis tahap
awal ini digunakan untuk mengetahui homogenitas varians nilai awal
dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Langkah-langkah uji homogenitas adalah sebagai berikut
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a. Menentukan Hipotesis
Ho

: m1 ≤ m2

Ha

: m1 > m2

b. Menentukan nilai (α)
c. Menentukan criteria penerimaan Ho
Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-1, n2-1)
d. Menghitung F dengan menggunakan rumus dibawah ini:

(Sudjana, 2005).
Jika Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai awal
antara kelas X TGB 1 dan kelas X TGB 3 memiliki varians yang
sama.
Berdasarkan analisis tahap awal untuk uji kesamaan dua
varians (uji homogenitas) pada nilai pre test diperoleh nilai Fhitung
sebesar 1,159. Nilai Fhitung tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan
taraf signifikan sebesar 5% yaitu 2,17. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa nilai awal antara kelas X TGB 1 dan kelas X TGB 3
mempunyai varians yang sama (homogen).
H. Analisis Data dan Uji Hipotesis
Analisis data dilakukan setelah diperoleh data hasil belajar siswa.
Untuk memperoleh data tersebut, pengambilan data dilakukan dua kali
yaitu hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran
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kooperatif ( X1) dan hasil belajar siswa setelah menggunakan metode
pembelajaran kooperatif (X2). Untuk analisis data nilai rata-rata hasil
belajar X1 dan X2 digunakan rumus berikut ini :

̅̅̅ =

∑

Keterangan :
̅̅̅

: nilai rata-rata hasil belajar pre-test

∑

: jumlah keseluruhan nilai pre-test

n

: jumlah sampel

̅̅̅ =

∑

Keterangan :
̅̅̅
∑

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

n

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

S1 = √
Keterangan :
S1 : Standar deviasi pre-test

̅̅̅ : nilai rata-rata hasil belajar pre-test
: nilai tengah pre-test
n1 : jumlah sampel
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̅̅̅̅

S2 = √
Keterangan :

S2 : Standar deviasi pre-test
̅̅̅ : nilai rata-rata hasil belajar pre-test
: nilai tengah pre-test
n1 : jumlah sampel
Dari analisis data menggunakan rumus tersebut, diperoleh nilai ratarata hasil belajar pre-test (X1)sedangkan nilai rata-rata hasil belajar posttest (X2). Peningkatan hasil belajar siswauntuk selanjutnya data tersebut
akan di uji hipotesis yaitu dengan uji perbedaan rata-rata dan uji N-Gain.
1. Uji Perbedaan Rata-rata (Uji t)
Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya
perbedaan nilai rata-rata hasil belajar antara kelompok post-test dan
kelompok pre-test. Digunakan uji t dengan hipotesis sebagai berikut.
Jika

, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

√
dengan

√
(Sudjana, 2005).
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Keterangan:
t

:
: nilai rata-rata kelompok post-test
: nilai rata-rata kelompok pre-test
: banyaknya siswa kelompok post-test
: banyaknya siswa kelompok pre-test
: varians kelompok post-test
: varians kelompok pre-test
: varians gabungan, derajat kebebasan
Kriteria pengujiannya adalah
dan

diterima apabila

ditolak apabila

(Sudjana, 2005: 239).

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

digunakan untuk menunjukkan nilai

dibandingkan dengan nilai
ditolak. Jika

. Apabila

sebelum
maka

ditolak maka terdapat perbedaan (peningkatan)

hasil belajar yang signifikan antara sebelum penggunaan metode
pembelajaran

kooperatif

dan

setelah

penggunaan

metode

pembelajaran kooperatif.
2. Uji peningkatan hasil belajar siswa (uji gain)
Uji peningkatan hasil belajar siswa (uji gain) bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa sebelum
diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar siswa menggunakan rumus :
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Keterangan :
<g>

: peningkatan belajar siswa

<s.post>

: nilai rata-rata post test

<s.pre>

: nilai rata-rata pre test

100%

: nilai maksimal

Adapun klasifikasi nilai <g> adalah sebagai berikut.
(<g>) > 0,70

: peningkatan hasil belajar siswa tinggi

0,30 < (<g>) ≤ 0,70

: peningkatan hasil belajar siswa sedang

(<g>) > 0,30

: peningkatan hasil belajar siswa rendah

3. Uji analisis pendapat siswa
Analisis pendapat siswa bertujuan untuk mengetahui pendapat
siswa tentang pengaruh metode pembelajaran kooperatif. Apakah
metode pembelajaran kooperatif lebih baik atau lebih disukai oleh
siswa

dalam

proses

pembelajaran.

Analisis

pendapat

siswa

menggunakan metode Rating Scale, dengan rumus mencari sebagai
berikut:
Jumlah skor kriteria = nilai tertinggi x jumlah soal x jumlah siswa.
Jumlah pengambilan data = hasil dari penjumlahan pendapat siswa
sesuai dengan indikator penilaian.
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% = (jumlah skor kriteria : jumlah pengambilan data) x 100%
Setelah mendapatkan hasil yang dicapai, maka dapat diketahui
interval yang sesuai. Interval yang digunakan sesuai dengan jumlah
skor kriteria. Interval dapat diketahui berdasarkan jumlah skor kriteria
tertinggi, pada analisis angket metode pembelajaran kooperatif tipe
Make A Match skor kriteria tertinggi sebesar 1000 dan nilai tertinggi
sebesar 4. Jadi interval yang didapat pada analisis angket ada empat
interval yaitu sangat tidak baik dengan nilai 250; kurang baik dengan
nilai 500; cukup baik dengan nilai 750; dan sangat baik dengan nilai
1000. (Sugiyono : 2010 : 141)
I. Diagram Alir Penelitian
Dalam diagram ini dapat dijelaskan bahwa, pada saat akan
mengambil data yang diperlukan peneliti mulai dengan membuat soal uji
coba instrumen, yang dipandu oleh dosen pembimbing. Dalam
pembuatan soal instrumen, diharapkan dapat mengetahui soal yang valid
dan tidak valid. Setelah itu soal diujicobakan ke siswa yang mempunyai
karakteristik yang hampir sama dengan kelas yang akan diambil datanya.
Selanjutnya dilaksanakan analisis soal instrumen.
Selanjutnya pengambilan data lapangan pada kelas yang akan
dijadikan kelas eksperimen. Dalam pengambilan data ini menggunakan 2
kali uji coba. Yaitu melalui pre test dan post tes. Dalam pre test siswa
diberi soal yang dimana siswa mengerjakan sebelum mendapat perlakuan
metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Setelah mendapat
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perlakuan metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, siswa
diberi post test.
Kemudian setelah pemgambilan data lalu dibandingkan antara pre
test dan post test apakah ada peningkatan atau tidak, selanjutnya cek
hipotesis dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Diagram alir dalam
peniltian dapat dilihat pada Gambar 3.1
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Perumusan masalah

Pembuatan instrumen soal
Uji coba soal instrumen

Analisis uji coba soal
Cek syarat
Pengambilan data

Kelas eksperimen

Kelas kontrol

Pre test

Pre test

Pembelajaran
menggunakan metode
pembelajaran kooperatif
tipe make a match

Pembelajaran
menggunakan
metode
ceramah

Post test

Post test
Hasil penelitian
Uji hipotesis
Analisa data
Hasil dan pembahasan
Kesimpulan dan saran
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan penilitan yang telah dilakukan pada siswa Teknik Gambar
Bangunan SMK N 4 Semarang dalam mata pelajaran mekanika teknik, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1.

Hasil belajar yang dicapai pada kelas eksperimen mencapai 53% lebih
tinggi dibandingkan dengan hasil belajar yang dicapai pada kelas kontrol
mencapai 40%.

2.

Persepsi siswa tentang metode pembelajaran kooperatif tipe Make A
Match menunjukkaan bahwa siswa senang, lebih kreatif dan lebih aktif
dalam pembelajaran.

B. Saran
Berdasarkan penelitian eksperimen pada kelas X program keahlian
Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang, peneliti memberikan
saran sebagai berikut :
1.

Metode pembelajaran kooperatif tipe Make A Match perlu digunakan
oleh guru karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

2.

Perlu adanya pembelajaran yang menggunakan teknik berkelompok atau
berdiskusi, hal ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tidak hanya
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hasil belajar siswa saja yang meningkat, tetapi juga dapat meningkatkan
keaktifan siswa dalam pembelajaran dan kerjasama dalam berkelompok.
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LAMPIRAN 1
SILABUS GAMBAR BANGUNAN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Nama Sekolah

: SMK Negeri 4 Semarang

Mata Pelajaran

: Mekanika Teknik

Kelas

: X / Genap

Standar Kompetensi : Menerapkan Ilmu Statika dan Tegangan
Kompetensi Dasar
Menerapkan besaran
vektor pada gaya,
momen dan kopel

Indikator
1. Menjelaskan
pengertian gaya
2. Menerapkan
besaran vektor
pada suatu gaya,
bidang momen dan
kopel

Materi Pelajaran
1. Pengertian ilmu
statika
2. Besaran skalar
dan besaran
vektor
3. Sistem satuan
4. Hukum newton
5. Pengertian gaya
6. Kopel dan
momen
7. Penegrtian beban
dan tumpuan
8. Mencari reaksi
tumpuan

Kegiatan
Pelajaran
1. Metode
kooperatif
tipe make
a match
2. Diskusi
3. Tanya
jawab

Penilaian
1. Tugas
kelompok
2. Keaktifan
siswa

Alokasi
Waktu
12 x 45
menit

Sumber
Belajar
Buku diktat
mekanika
teknik
Internet
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LAMPIRAN 2
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 SEMARANG
Jln.Pandanaran II / 7 Telp.024-8311534 Fax 024-8454673
Semarang 50241
Web : www.smkn4smg.sch.id e-mail :
puskom@smkn4smg.sch.id

FORM 02 POS-KUR-03-7.1-01

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi
Kelas/semester
Alokasi waktu
Kompetensi dasar

: Dasar Kompetensi Kejuruan
: Menerapkan Ilmu Statika dan Tegangan
: X/ Genap
: 12 x 45 menit
: 1. Menerapkan besaran vektor pada gaya, momen dan
Kopel

Kompetensi Inti

:
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong
royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya,
dan
humaniora
dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta
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menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan.
Indikator

:
1. Menjelaskan pengertian gaya
2. Menerapkan besaran vektor pada suatu gaya, bidang
momen dan kopel

I. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan perbedaan besaran
skalar dan besaran vektor
2. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan sistem satuan yang
dipakai
3. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan Hukum Newton
4. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian gaya (
resultante)
5. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menerapkan atau menghitung
besaran vektor pada suatu gaya, bidang momen dan kopel
II. Materi Ajar
1. Pengertian Ilmu Statika bangunan
Ilmu Statika Bangunan adalah ilmu yang mempelajari stabilitas dan
kekuatan dari konstruksi bangunan atau bagian - bagian dari bangunan
itu sendiri.
Perhitungan statitika mencakup :
a. Perhitungan stabilitas yaitu perhitungan yang dilakukan agar bangunan
selalu dalam keadaan kokoh.
b. Perhitungan dimensi yaitu suatu perhitungan untuk menentukan ukuran –
ukuran penampang bahan yang diperlukan agar mampu mendukung
beban – beban atau gaya – gaya yang bekerja pada konstruksi dengan
tetap memperhitungkan faktor keamanan.
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c. Perhitungan kekuatan adalah perhitungan yang dilakukan untuk
memeriksa apabila pada konstruksi bangunan tidak terjadi lendutan,
perubahan bentuk yang tidak melampui batas.
d. Perhitungan kontrol yaitu perhitungan yang dilakukan untuk memeriksa
apakah bangunan yang didirikan telah cukup kuat dan cukup kokoh
terhadap beban yang direncanakan.
2. Besaran Skalar dan besaran Vektor
Besaran dibagi menjadi dua macam yaitu besaran vektor dan besaran
skalar.
a. Besaran vektor adalah besaran yang dipengaruhi oleh besar dan arahnya.
Contohnya gaya, kecepatan, percepatan, dsb.
b. Besaran skalar adalah besaran yang dipengaruhi oleh besarnya saja.
Contohnya luas, panjang, volume, energi, dsb.
3. Sistem Satuan
Dalam sistem satuan internasional ( SI ) besar gaya dinyatakan dalam
newton dengan 1 N = 0,1020 kgf atau 1 kgf = 9,807 N. Tetapi pada
umumnya satuan gaya dinyatakan dengan satua kilogram (kg), ton (t),
dsb.
4. Hukum Newton
a. HUKUM NEWTON I
Setiap benda akan tetap bergerak lurus beraturan atau tetap dalam keadaan
diam jika tidak ada resultan gaya (F) yang bekerja pada benda itu, jadi : SF
= 0 a = 0 karena v = 0 (diam), atau v = konstan (GLB)
b. HUKUM NEWTON II
a = F/m
S F=ma
Keterangan :
S F = jumlah gaya - gaya pada benda
m = massa benda
a = percepatan benda
Rumus ini sangat penting karena pada hampir sama persoalan
gerak (mendatar / translasi (GLBB) dan melingkar (GMB/GMBB)) yang
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berhubungan dengan percepatan dan massa benda dapat diselesaikan
dengan rumus tersebut.
c. HUKUM NEWTON III
Jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda kedua maka benda
kedua tersebut mengerjakan juga gaya pada benda pertama, yang besar
gayanya = gaya yang diterima tetapi berlawanan arah. Perlu diperhatikan
bahwa kedua gaya tersebut harus bekerja pada dua benda yang berlainan.
5. Pengertian Gaya
Gaya termasuk besaran vektor, karena gaya dipengaruhi oleh besar dan
gayanya. Gaya merupakan kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam
keadaan diam menjadi bergerak. Besar gaya dinyatakan dengan kilogram (kg)
atau ton (t) dan digambar dengan sepotong garis. Arah gaya ialah arah
bergeraknya benda (titikmateri) dan diberi tanda panah. Gaya yang bekerja
sepanjang bidang atau jarak yang dilaluinya disebut garis kerja gaya. Apabila
pada sebuah benda dikerjakan sebuah gaya baik diangkat, ditarik atau didorong
akan ada perlawanan terhadap gaya disebut reaksi. Sedangkan gaya yang
dikerjakan disebut aksi.
1

2
Aksi

Reaksi
Gb. Gaya Aksi dan Reaksi

Apabila ada 2 gaya atau lebih bekerja pada sebuah benda maka dapat
dilakukan penggabungan gaya – gaya tersebut yang disebut dengan Resultan
Gaya (R). Untuk menyusun gaya – gaya yang bekerja dapat dilakukan dengan
dua cara :
1. Cara hitungan (analitis)
2. Cara grafis

92



Dua gaya dengan satu garis kerja yang searah
Jika gaya yang bekerja searah maka resultannya adalah penjumlahan dari gaya –
gaya tersebut.
A
P1
P2
R
NN
R = P1 + P2



Dua gaya dengan satu garis kerja yang berlawanan arah
Jika gaya yang bekerja berlawanan arah maka resultannya adalah pengurangan
dari gaya - gaya.
A
P1

P2

R

R = P2 – P1


Dua gaya dengan arah berlawanan
Pada dua gaya yang bekerja pada sebuah benda saling tegak lurus maka
penggabungan gaya – gaya tersebut (R) dapat dilakukan dengan membentuk
empat persegi dari kedua gaya tersebut dan besarnya resultan sebesar diagonal
dari empat persegi tersebut atau jumlah kuadrat dari akar gaya – gaya tersebut.
P1

R

P2
R=
Keterangan :
R = Resultan gaya
P1 = Gaya vertikal
P2 = Gaya horizontal

²
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Untuk dua gaya yang bekerja membentuk sudut dengan bidang datar maka
penggabungan dari kedua gaya tersebut dilakukan dengan melukiskan jajaran
genjang dan resultan gaya tersebut adalah diagonal dari jajaran genjang.
P2

A

R

P1

R=
Sin α =
α = arc sin α

Gaya resultan dapat ditentukan dengan jajaran genjang gaya atau dengan segi
banyak. Gaya - gaya yang akan dicari resultannya diuraikan dalam arah sumbu
X dan sumbu Y. Titik tangkap gaya – gaya harus dilalui oleh kedua sumbu
tersebut. Sumbu X dapat horisontal ataupun miring.
P2
P1
P2
Y
A

P1
X

P3
P3

P1x = P1cos α
P2x = P2cos α
Px = P1x + P2x
R=
Tg α =

P1y = P2 sin α
P2y = P2 sin α
Py = P1y + P2y
²
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Keterangan :
R = Resultan gaya
Tg α = tangen sudut α
Px = Jumlah gaya arah sumbu X
Py = Jumlah gaya arah sumbu Y
6. Kopel dan momen
Momen terjadi apabila sebuah gaya bekerja mempunyai jarak tertentu dari titik
yang akan menahan momen tersebut dan besarnya momen tersebut adalah
besarnya gaya dikalikan dengan jaraknya. Satuan momen adalah satuan berat
jarak tm, kgm, kgcm, dsb.
Kopel adalah dua gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah dengan garis
sejajar. Jadi momen kopel adalah hasil kali dari salah satu gaya (P) dengan
lengannya ( jarak antara garis – garis kerja yang sejajar ).
Momen dapat diberi tanda positif atau negatif bergantung dari perjanjian yang
umum, tetapi dapat juga tidak memakai perjanjian umum, yang penting bila
arah momen gaya itu berbeda tandanya harus berbeda.

P
Momen MA = +Fd
d
A

Di samping momen terhadap suatu titik ada juga momen kopel yang
didefinisikan sebagai momen akibat adanya dua buah gaya yang sejajar dengan
besar sama tetapi arahnya berlawanan.
P
Momen kopel = + Fd1
d

P
Momen dapat digambar dalam bentuk vektor momen dengan aturan bahwa arah
vektor momen merupakan arah bergeraknya sekrup yang diputar oleh momen.
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M+

M–

7. Pengertian beban dan tumpuan
a. Beban
Beban pada konstruksi dapat dibagi menjadi :
1. Beban titik atau beban pusat, apabila luas singgung antara beban
dan bangunan konstruksi kecil sehingga luas ini dapat diabaikan.
Contohnya tekanan roda kereta api pada ril, katrol.
2. Beban merata, apabila beban mempunyai luas singgung yang tidak
boleh diabaikan. Besarnya beban merata dinyatakan dalam kg/m2
atau kg/m.
3. Beban tidak terbagi rata, contohnya tekanan hidrostatis ( dari air )
pada dinding tegak yang berbentuk segitiga.
b. Tumpuan
Tumpuan adalah tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi
konstruksi dalam meneruskan gaya – gaya yang bekerja ke pondasi.
Tumpuan dibedakan menjadi 3 jenis tumpuan :
i. Tumpuan sendi, sering disebut dengan engsel karena cara bekerja
mirip dengan cara kerja engsel. Tumpuan sendi mampu
memberikan reaksi arah vertikal dan reaksi horixontal artinya
tumpuan sendi dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal
atau terdapat 2 buah variabel yang akan diselesaikan (Rv dan Rh).
ii. Tumpuan rol adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah
horizontal sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya
horizontal. Tumpuan rol hanya mampu memberikan reaksi arah
vertikal artinya tumpuan rol hanya dapat menahan gaya vertikal
saja sehingga hanya terdapat 1 buah variabel yang akan
diselesaikan (Rv).
iii. Tumpuan jepit, berupa balok yang terjepit pada tiang (kolom).
Mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal,
dan momen (Rv, Rh, dan momen ).
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8. Mencari reaksi tumpuan
Reaksi tumpuan terjadi akibat adanya aksi. Pada balok sederhana reaksi
tumpuan dihitung dengan prinsip keseimbangan gaya.
a. Reaksi tumpuan beban terpusat
Contoh :
P

A

B
C

RA = P –
RB =
Keterangan :
RA = reaksi tumpuan pada titik A
RB = reaksi tumpuan pada titik B
P = beban terpusat yang bekerja pada balok AB
a = jarak beban P dari sisi kiri balok AB
L = panjang bentang balok AB
b.

Reaksi tumpuan beban terbagi rata
Contoh :
q (t/m)
A

B

Q=q.L
RA = ½ . Q
RB = ½ . Q
Keterangan :
RA = reaksi tumpuan pada titik A
RB = reaksi tumpuan pada titik B
Q = berat beban terbagi rata pada pusat beratnya
q = beban terbagi rata per satuan panjang
L = panjang beban terbagi rata
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c.

Reaksi tumpuan kombinasi beban
Contoh :
q (t/m)

A

RAV =

RB =

C

(

)

P1

P2

D

E

B

α

α

RAH = P2 cos α
Keterangan :
Rav = reaksi tumpuan vertikal pada titik A
RB = reaksi tumpuan pada titik B
RAH = reaksi tumpuan arah horizontal pada titik A
Q = berat beban terbagi rata pada pusat beratnya
L1 = panjang beban terbagi rata
L = panjang bentang balok AB
P1, P2 = berat beban terpusat
L2, L3 = jarak beban terpusat dari sisi kiri balok AB
α = besar sudut kerja beban terpusat P2
III. Metode Pembelajaran
 Menggunakan metode konvesional


Tanya jawab



Diskusi kelompok
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IV. Kegiatan Pembelajaran


PERTEMUAN PERTAMA
a. Kegiatan Awal ( 10 ’)
1. Guru menyampaikan salam pembuka, berdoa bersama untuk mengawali
kegiatan belajar mengajar dan memastikan kehadiran siswa
2. Guru sedikit membahas materi pertemuan sebelumnya.
b. Kegiatan Inti ( 70 ’)
1. Guru memberikan soal pre test kepada siswa untuk mengetahui
kemampuan awal siswa
2. Guru memberi waktu 30 menit untuk mengerjakan tersebut
3. Guru melanjutkan pelajaran dengan meneruskan materi yang telah
diberikan
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
tersebut
5. Guru memberikan soal kepada siswa tentang materi sebelumnya dan
materi yang akan diberikan
6. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan
7. Guru dan siswa membahas secara bersama-sama jawaban soal
c. Kegiatan Akhir ( 10 ’)
1. Menarik kesimpulan dari pelajaran tentang gaya
2. Sebelum guru menutup pelajaran, guru sedikit menyinggung materi
selanjutnya yaitu konstruksi tiga engsel
3. Menutup pelajaran



PERTEMUAN KEDUA
a. Kegiatan Awal ( 10 ’)
1. Guru menyampaikan salam pembuka, berdoa bersama untuk mengawali
kegiatan belajar mengajar dan memastikan kehadiran siswa
2. Guru sedikit membahas materi pertemuan sebelumnya yaitu materi
tentang gaya
3. Guru melanjutkan materi pelajaran berikutnya yaitu momen, bidang
momen
b. Kegiatan Inti ( 70 ’)
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terlebih
dahulu tentang materi sebelumnya
2. Guru menjelaskan materi tentang momen dan bidang momen
3. Guru memberikan contoh soal tentang materi tersebut
4. Guru memberikan tugas kepada siswa
5. Guru membahas bersama-sama dengan siswa tentang jawaban tugas
tersebut
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c. Kegiatan Akhir ( 10 ’)
1. Menarik kesimpulan dari pengkajian topik momen dan bidang momen
2. Menutup pelajaran


PERTEMUAN KETIGA
a. Kegiatan Awal ( 10 ’)
1. Guru menyampaikan salam pembuka, berdoa bersama untuk mengawali
kegiatan belajar mengajar dan memastikan kehadiran siswa
2. Guru melanjutkan materi pelajaran yaitu momen, gaya lintang dan bidang
momen
b. Kegiatan Inti ( 70 ’)
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terlebih
dahulu tentang materi tersebut
2. Guru menjelaskan contoh soal tentang menghitung momen dan gaya
lintang
3. Guru menjelaskan materi tentang pengertian gaya lintang dan cara
mennghitungnya
4. Guru memberikan soal latihan tentang materi tersebut
5. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan didepan kelas
6. Guru dan siswa membahas soal latihan tersebut secara bersama-sama
c. Kegiatan Akhir ( 10 ’)
1. Menarik kesimpulan dari pengkajian topik momen dan bidang momen
2. Menutup pelajaran



PERTEMUAN KEEMPAT
a. Kegiatan Awal ( 10 ’)
1. Guru menyampaikan salam pembuka, berdoa bersama untuk mengawali
kegiatan belajar mengajar dan memastikan kehadiran siswa
2. Guru melanjutkan materi pelajaran sebelumnya yaitu momen, gaya
lintang dan bidang momen
b. Kegiatan Inti ( 70 ’)
1. Guru memberikan soal post test untuk mengetahui kemampuan siswa
setelah proses pembelajaran
2. Siswa diberi waktu 40 menit untuk menjawab soal post test tersebut
3. Setelah selesai guru dan siswa membahas soal post test secara bersamasama
4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang
materi yang telah diberikan
5. Guru memberikan latihan soal-soal untuk dikerjakan
6. Guru membahas soal latihan tersebut
7. Guru menjelaskan secara rinci tentang gaya, momen dan materi
sebelumnya
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c. Kegiatan Akhir ( 10 ’)
1. Menarik kesimpulan dari pengkajian topic gaya, momen, bidang momen
dan gaya lintang
2. Menutup pelajaran
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LAMPIRAN 3
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 SEMARANG
Jln.Pandanaran II / 7 Telp.024-8311534 Fax 024-8454673
Semarang 50241
Web : www.smkn4smg.sch.id e-mail :
puskom@smkn4smg.sch.id

FORM 02 POS-KUR-03-7.1-01

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi
Kelas/ semester
Alokasi waktu
Kompetensi dasar

: Dasar Kompetensi Kejuruan
: Menerapkan Ilmu Statika dan Tegangan
: X / Genap
: 12 x 45 menit
: 1. Menerapkan besaran vektor pada gaya, momen dan
Kopel

Kompetensi Inti

:
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong
royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta
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menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan.
Indikator

:
1. Menjelaskan pengertian gaya
2. Menerapkan besaran vektor pada suatu gaya, bidang
momen dan kopel

I. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan perbedaan besaran
skalar dan besaran vektor
2. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan sistem satuan yang
dipakai
3. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan Hukum Newton
4. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian gaya (
resultante)
5. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menerapkan atau menghitung
besaran vektor pada suatu gaya, bidang momen dan kopel
II. Materi Ajar
1. Pengertian Ilmu Statika bangunan
Ilmu Statika Bangunan adalah ilmu yang mempelajari stabilitas dan
kekuatan dari konstruksi bangunan atau bagian - bagian dari bangunan
itu sendiri.
Perhitungan statitika mencakup :
a. Perhitungan stabilitas yaitu perhitungan yang dilakukan agar bangunan
selalu dalam keadaan kokoh.
b. Perhitungan dimensi yaitu suatu perhitungan untuk menentukan ukuran –
ukuran penampang bahan yang diperlukan agar mampu mendukung
beban – beban atau gaya – gaya yang bekerja pada konstruksi dengan
tetap memperhitungkan faktor keamanan.
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c. Perhitungan kekuatan adalah perhitungan yang dilakukan untuk
memeriksa apabila pada konstruksi bangunan tidak terjadi lendutan,
perubahan bentuk yang tidak melampui batas.
d. Perhitungan kontrol yaitu perhitungan yang dilakukan untuk memeriksa
apakah bangunan yang didirikan telah cukup kuat dan cukup kokoh
terhadap beban yang direncanakan.
2. Besaran Skalar dan besaran Vektor
Besaran dibagi menjadi dua macam yaitu besaran vektor dan besaran
skalar.
a. Besaran vektor adalah besaran yang dipengaruhi oleh besar dan arahnya.
Contohnya gaya, kecepatan, percepatan, dsb.
b. Besaran skalar adalah besaran yang dipengaruhi oleh besarnya saja.
Contohnya luas, panjang, volume, energi, dsb.
3. Sistem Satuan
Dalam sistem satuan internasional ( SI ) besar gaya dinyatakan dalam
newton dengan 1 N = 0,1020 kgf atau 1 kgf = 9,807 N. Tetapi pada
umumnya satuan gaya dinyatakan dengan satua kilogram (kg), ton (t),
dsb.
4. Hukum Newton
a. HUKUM NEWTON I
Setiap benda akan tetap bergerak lurus beraturan atau tetap dalam keadaan
diam jika tidak ada resultan gaya (F) yang bekerja pada benda itu, jadi: S F
= 0 a = 0 karena v=0 (diam), atau v= konstan (GLB)
b. HUKUM NEWTON II
a = F/m
SF=ma
Keterangan :
S F = jumlah gaya-gaya pada benda
m = massa benda
a = percepatan benda
Rumus ini sangat penting karena pada hampir semna persoalan
gerak (mendatar/translasi (GLBB) dan melingkar (GMB/GMBB)) yang
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berhubungan dengan percepatan den massa benda dapat diselesaikan
dengan rumus tersebut.
c. HUKUM NEWTON III
Jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda kedua maka benda
kedua tersebut mengerjakan juga gaya pada benda pertama, yang besar
gayanya = gaya yang diterima tetapi berlawanan arah. Perlu diperhatikan
bahwa kedua gaya tersebut harus bekerja pada dua benda yang berlainan.
5. Pengertian Gaya
Gaya termasuk besaran vektor, karena gaya dipengaruhi oleh besar dan
gayanya. Gaya merupakan kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam
keadaan diam menjadi bergerak. Besar gaya dinyatakan dengan kilogram (kg)
atau ton (t) dan digambar dengan sepotong garis. Arah gaya ialah arah
bergeraknya benda (titik materi) dan diberi tanda panah. Gaya yang bekerja
sepanjang bidang atau jarak yang dilaluinya disebut garis kerja gaya. Apabila
pada sebuah benda dikerjakan sebuah gaya baik diangkat, ditarik atau didorong
akan ada perlawanan terhadap gaya disebut reaksi. Sedangkan gaya yang
dikerjakan disebut aksi.
1

2
Aksi

Reaksi
Gb. Gaya Aksi dan Reaksi

Apabila ada 2 gaya atau lebih bekerja pada sebuah benda maka dapat
dilakukan penggabungan gaya-gaya tersebut yang disebut dengan Resultan
Gaya (R). Untuk menyusun gaya-gaya yang bekerja dapat dilakukan dengan
dua cara :
3. Cara hitungan (analitis)
4. Cara grafis


Dua gaya dengan satu garis kerja yang searah
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Jika gaya yang bekerja searah maka resultannya adalah penjumlahan dari gayagaya tersebut.
A
P1
P2
R
NN
R = P1 + P2


Dua gaya dengan satu garis kerja yang berlawanan arah
Jika gaya yang bekerja berlawanan arah maka resultannya adalah pengurangan
dari gaya-gaya.
A
P1

P2

R

R = P2 – P1


Dua gaya dengan arah berlawanan
Pada dua gaya yang bekerja pada sebuah benda saling tegak lurus maka
penggabungan gaya-gaya tersebut (R) dapat dilakukan dengan membentuk
empat persegi dari kedua gaya tersebut dan besarnya resultan sebesar diagonal
dari empat persegi tersebut atau jumlah kuadrat dari akar gaya-gaya tersebut.
P1

R

P2
R=

²

Keterangan :
R = Resultan gaya
P1 = Gaya vertikal
P2 = Gaya horizontal
Untuk dua gaya yang bekerja membentuk sudut dengan bidang datar maka
penggabungan dari kedua gaya tersebut dilakukan dengan melukiskan jajaran
genjang dan resultan gaya tersebut adalah diagonal dari jajaran genjang.
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P2

A

R

P1

R=
Sin α =
α = arc sin α

Gaya resultan dapat ditentukan dengan jajaran genjang gaya atau dengan segi
banyak. Gaya-gaya yang akan dicari resultannya diuraikan dalam arah sumbu X
dan sumbu Y. Titik tangkap gaya-gaya harus dilalui oleh kedua sumbu tersebut.
Sumbu X dapat horisontal ataupun miring.
P2
P1
P2
Y
A

P1
X

P3
P3

P1x = P1 cos α
P2x = P2 cos α
Px = P1x + P2x
R=
Tg α =

Keterangan :

P1y = P2 sin α
P2y = P2 sin α
Py = P1y + P2y
²
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R = Resultan gaya
Tg α = tangen sudut α
Px = Jumlah gaya arah sumbu X
Py = Jumlah gaya arah sumbu Y
6. Kopel dan momen
Momen terjadi apabila sebuah gaya bekerja mempunyai jarak tertentu dari titik
yang akan menahan momen tersebut dan besarnya momen tersebut adalah
besarnya gaya dikalikan dengan jaraknya. Satuan momen adalah satuan berat
jarak tm, kgm, kgcm, dsb.
Kopel adalah dua gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah dengan garis
sejajar. Jadi momen kopel adalah hasil kali dari salah satu gaya (P) dengan
lengannya ( jarak antara garis-garis kerja yang sejajar ).
Momen dapat diberi tanda positif atau negatif bergantung dari perjanjian yang
umum, tetapi dapat juga tidak memakai perjanjian umum, yang penting bila
arah momen gaya itu berbeda tandanya harus berbeda.

P
Momen MA = +Fd
d
A

Di samping momen terhadap suatu titik ada juga momen kopel yang
didefinisikan sebagai momen akibat adanya dua buah gaya yang sejajar dengan
besar sama tetapi arahnya berlawanan.
P
Momen kopel = + Fd1
d

P
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Momen dapat digambar dalam bentuk vektor momen dengan aturan bahwa arah
vektor momen merupakan arah bergeraknya sekrup yang diputar oleh momen

M+

M–

7. Pengertian beban dan tumpuan
a. Beban
Beban pada konstruksi dapat dibagi menjadi :
1. Beban titik atau beban pusat, apabila luas singgung antara beban
dan bangunan konstruksi kecil sehingga luas ini dapat diabaikan.
Contohnya tekanan roda kereta api pada ril, katrol.
2. Beban merata, apabila beban mempunyai luas singgung yang tidak
boleh diabaikan. Besarnya beban merata dinyatakan dalam kg/m2
atau kg/m.
3. Beban tidak terbagi rata, contohnya tekanan hidrostatis ( dari air )
pada dinding tegak yang berbentuk segitiga.
b. Tumpuan
Tumpuan adalah tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi
konstruksi dalam meneruskan gaya – gaya yang bekerja ke pondasi.
Tumpuan dibedakan menjadi 3 jenis tumpuan :
1. Tumpuan sendi, sering disebut dengan engsel karena cara bekerja
mirip dengan cara kerja engsel. Tumpuan sendi mampu
memberikan reaksi arah vertikal dan reaksi horixontal artinya
tumpuan sendi dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal
atau terdapat 2 buah variabel yang akan diselesaikan (Rv dan Rh).
2. Tumpuan rol adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah
horizontal sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya
horizontal. Tumpuan rol hanya mampu memberikan reaksi arah
vertikal artinya tumpuan rol hanya dapat menahan gaya vertikal
saja sehingga hanya terdapat 1 buah variabel yang akan
diselesaikan (Rv).
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3. Tumpuan jepit, berupa balok yang terjepit pada tiang (kolom).
Mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal,
dan momen (Rv, Rh, dan momen ).
8. Mencari reaksi tumpuan
Reaksi tumpuan terjadi akibat adanya aksi. Pada balok sederhana reaksi
tumpuan dihitung dengan prinsip keseimbangan gaya.
a. Reaksi tumpuan beban terpusat
Contoh :
P

A

B
C

RA = P –
RB =
Keterangan :
RA = reaksi tumpuan pada titik A
RB = reaksi tumpuan pada titik B
P = beban terpusat yang bekerja pada balok AB
a = jarak beban P dari sisi kiri balok AB
L = panjang bentang balok AB
b. Reaksi tumpuan beban terbagi rata
Contoh :
q (t/m)
A

B

Q=q.L
RA = ½ . Q
RB = ½ . Q
Keterangan :
RA = reaksi tumpuan pada titik A
RB = reaksi tumpuan pada titik B
Q = berat beban terbagi rata pada pusat beratnya
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q = beban terbagi rata per satuan panjang
L = panjang beban terbagi rata
c. Reaksi tumpuan kombinasi beban
Contoh :
q (t/m)

A

RAV =

RB =

C

(

)

P1

P2

D

E

B

α

α

RAH = P2 cos α
Keterangan :
Rav = reaksi tumpuan vertikal pada titik A
RB = reaksi tumpuan pada titik B
RAH = reaksi tumpuan arah horizontal pada titik A
Q = berat beban terbagi rata pada pusat beratnya
L1 = panjang beban terbagi rata
L = panjang bentang balok AB
P1, P2 = berat beban terpusat
L2, L3 = jarak beban terpusat dari sisi kiri balok AB
α = besar sudut kerja beban terpusat P2
III. Metode Pembelajaran
 Menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe make a match


Tanya jawab



Diskusi kelompok

IV. Kegiatan Pembelajaran


PERTEMUAN PERTAMA
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d. Kegiatan Awal ( 10 ’)
1. Guru menyampaikan salam pembuka, berdoa bersama untuk mengawali
kegiatan belajar mengajar dan memastikan kehadiran siswa
2. Guru sedikit membahas materi pertemuan sebelumnya.
e. Kegiatan Inti ( 70 ’)
1. Guru memberikan soal pre test kepada siswa untuk mengetahui
kemampuan awal siswa
2. Guru memberi waktu 30 menit untuk mengerjakan tersebut
3. Guru melanjutkan pelajaran dengan meneruskan materi yang telah
diberikan
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi
tersebut
5. Guru memberikan soal kepada siswa tentang materi sebelumnya dan
materi yang akan diberikan
6. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan
7. Guru dan siswa membahas secara bersama-sama jawaban soal
f. Kegiatan Akhir ( 10 ’)
1. Menarik kesimpulan dari pelajaran tentang gaya
2. Sebelum guru menutup pelajaran, guru sedikit menyinggung materi
selanjutnya yaitu konstruksi tiga engsel
3. Menutup pelajaran


PERTEMUAN KEDUA
d. Kegiatan Awal ( 10 ’)
1. Guru menyampaikan salam pembuka, berdoa bersama untuk mengawali
kegiatan belajar mengajar dan memastikan kehadiran siswa
2. Guru sedikit membahas materi pertemuan sebelumnya yaitu materi
tentang gaya
3. Guru melanjutkan materi pelajaran berikutnya yaitu momen, bidang
momen
e. Kegiatan Inti ( 70 ’)
1. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan cara mengacak siswa
dengan nomor undian.
2. Guru memberikan 2 lembar kertas yang berisi soal dan jawaban
3. Guru menjelaskan cara belajar kelompok tersebut, siswa dituntut untuk
mecocokkan antara soal dan jawaban yang benar
4. Guru memberi waktu 50 menit untuk berdiskusi dengan anggota
kelompoknya
5. Hasil diskusi di jawab pada lembar yang telah disediakan
6. Setiap kelompok mebacakan hasil diskusi di depan kelas
7. Guru dan siswa bersama-sama membahas hasil diskusi setiap kelompok.
8. Dari hasil diskusi siswa, guru menjelaskan secara rinci tentang momen
dan bidang momen
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9. Kelompok yang jawaban benar semua akan mendapat reward dari guru
f. Kegiatan Akhir ( 10 ’)
3. Menarik kesimpulan dari pengkajian topik momen dan bidang momen
4. Menutup pelajaran


PERTEMUAN KETIGA
d. Kegiatan Awal ( 10 ’)
3. Guru menyampaikan salam pembuka, berdoa bersama untuk mengawali
kegiatan belajar mengajar dan memastikan kehadiran siswa
4. Guru melanjutkan materi pelajaran yaitu momen, gaya lintang dan bidang
momen
e. Kegiatan Inti ( 70 ’)
1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terlebih
dahulu tentang materi tersebut
2. Guru menjelaskan contoh soal tentang menghitung momen dan gaya
lintang
3. Guru menyuruh siswa untuk membuat kelompok, kelompok ditentukan
dengan posisi tempat duduk
4. Guru memberikan lembar soal dan jawaban, cara mengerjakan sama
dengan pertemuan sebelumnya
5. Hasil diskusi masing-masing kelompok siswa dibacakan di depan kelas
6. Guru bersama siswa membahas secara bersama hasil diskusi tersebut
7. Dari hasil diskusi siswa, guru menjelaskan secara rinci tentang momen
dan bidang momen
8. Guru memberikan reward kepada kelompok yang menjawab soal dengan
benar semua

f. Kegiatan Akhir ( 10 ’)
1. Menarik kesimpulan dari pengkajian topik momen dan bidang momen
2. Menutup pelajaran


PERTEMUAN KEEMPAT
d. Kegiatan Awal ( 10 ’)
1. Guru menyampaikan salam pembuka, berdoa bersama untuk mengawali
kegiatan belajar mengajar dan memastikan kehadiran siswa
2. Guru melanjutkan materi pelajaran sebelumnya yaitu momen, gaya
lintang dan bidang momen
e. Kegiatan Inti ( 70 ’)
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1. Guru memberikan soal post test untuk mengetahui kemampuan siswa
setelah proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran
kooperatif
2. Siswa diberi waktu 40 menit untuk menjawab soal post test tersebut
3. Setelah selesai guru dan siswa membahas soal post test secara bersamasama
4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang
materi yang telah diberikan
5. Guru memberikan latihan soal-soal untuk dikerjakan
6. Guru membahas soal latihan tersebut
7. Guru menjelaskan secara rinci tentang gaya, momen dan materi
sebelumnya
f. Kegiatan Akhir ( 10 ’)
1. Menarik kesimpulan dari pengkajian topik gaya, momen, bidang momen
dan gaya lintang
2. Menutup pelajaran
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LAMPIRAN 4

Kisi – kisi Soal Uji Coba

Bidang Studi

: Mekanika Teknik

Kelas

:X

Semester

: Genap

Standar kompetensi

: Menerapkan Ilmu Statistika dan Tegangan

No. Indikator
1
Mendefinisikan
pengertian besaran,
sistem satuan, dan
hukum newton
2
Mendefinisikan
pengertian tumpuan
3
Mendefinisikan
pengertian gaya dan
momen gaya
4
Memahami jenis – jenis
besaran dan tumpuan
5
Memahami momen gaya
6
Memahami resultan gaya
7

Aspek

No Item
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 17, 18, 30,
32, 34, 35, 38,
43, 44, 46

Jumlah Butir
17

9, 14, 20, 21,
22, 23, 24, 25,
27, 28, 36, 41,
42, 45, 48, 49,
50
8, 10, 11, 12,
13, 15, 16,
19, 26
29, 31, 33, 37,
39, 40, 47

17

Kognitif

Afektif

Menentukan reaksi
tumpuan, gaya normal,
dan gaya lintang
8
Menggambar gaya
Psikomotorik
normal dan gaya lintang
9
Menghitung momen gaya
dan menggambar
diagram momen
Jumlah
50

16
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Lampiran 5
SOAL UJI COBA
Pilihlah jawaban yang benar dengan cara silang (x) jawaban yang dianggap benar.
1. Apabila ada 2 buah gaya atau lebih bekerja pada sebuah benda maka dapat
dilakukan penggabungan gaya-gaya tersebut yang disebut....
a. Momen gaya
b. Resultan gaya
c. Gaya
d. Dimensi
e. Tumpuan gaya
2. Ilmu yang mempelajari keseimbangan gaya adalah
a. Kinematika
b. Fisika
c. Statistika
d. Dinamika
e. Semua salah
3. Besaran yang mempunyai arah disebut
a. Gaya
b. Momen
c. Skalar
d. Vektor
e. Vektor dan skalar
4. Di bawah ini adalah contoh besaran skalar adalah, kecuali
a. Jarak
b. Panjang
c. Luas
d. Volume
e. Gaya
5. 1 ton :.............kg
a. 10
b. 100
c. 1000
d. 10000
e. 100000
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6. Gaya adalah
a. Kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam keadaan diam menjadi
gerak
b. Sebuah benda yang bergerak dengan jarak tertentu
c. Beban luar yang bekerja pada konstruksi
d. Beban yang bekerja pada satu titik
e. Kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam keadaan diam menjadi
bergerak sesuai dengan arah dan jarak tertentu
7. Ciri-ciri gaya adalah, kecuali
a. Mempunyai besaran
b. Mempunyai titik tangkap
c. Mempunyai arah
d. Mempunyai garis kerja
e. Mempunyai resultan gaya
8. Tentukan resultan gaya dari P1 = 50 Kg,P2 = 70 Kg yang membentuk sudut 45o
a. 100 kg
b. 111 kg
c. 112 kg
d. 120 kg
e. 121 kg
9. Bila gaya-gaya yang bekerja dalam garis kerja pada satu bidang datar disebut
a. Gaya konkruen
b. Gaya koplanar
c. Gaya kolinier
d. Gaya nonplanar
Gaya nonkonkruen
10. Rumus dari momen gaya adalah
a. P = M / A
b. M = P x L
c. R = P1 + P2
d. Q = q x L
e. M = RA + a
11. Satuan momen adalah
a. Kg.m
b. Ton
c. Newton
d. m/s
e. kg/m
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12.

a.
b.
c.
d.
e.

100
200
120
220
122

13.
Gambar di atas merupakan gambar
a. Momen kopel
b. Momen gaya
c. Momen jepit
d. Momen sendi
e. Momen roll
14. E Lambang besaran untuk
a. Tegangan
b. Energi
c. Momen
d. Tegangan ijin
e. Panjang

15.
Gambar di atas merupakan tumpuan.....
a. Rol
b. Sendi
c. Jepit
d. Gesek
e. Bidang
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16.
Gambar di atas merupakan tumpuan.....
a. Rol
b. Sendi
c. Jepit
d. Gesek
e. Bidang
17. Satuan gaya adalah
a. Newton
b. Kg
c. Gram
d. Cm
e. M
18. Garis lurus yang bekerja berhimpit dengan gaya itu sendiri disebut
a. Resultan gaya
b. Garis kerja gaya
c. Arah gaya
d. Momen gaya
e. Garis resultan
19. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai RA dan RB adalah……

P=10kg
B

A

3m

a.
b.
c.
d.
e.

8 kg dan 2 kg
kg dan 3 kg
6 kg dan 4 kg
5 kg dan 5 kg
4 kg dan 6 kg

2m

119

20. Jenis tumpuan dan jumlah reaksi pada tumpuan pada soal diatas (no. 14) yaitu…
a. tumpuan A= sendi, B= rol, dengan jumlah 2 reaksi tertentu
b. tumpuan A= rol, B= sendi, dengan jumlah 2 reaksi tertentu
c. tumpuan A= sendi, B= rol, dengan jumlah 3 reaksi tertentu
d. tumpuan A= rol, B= rol, dengan jumlah 3 reaksi tertentu
e. tumpuan A= rol, B= sendi, dengan jumlah 3 reaksi tertentu
21. Dalam hukum mekanika, apabila suatu benda A mengadakan gaya tekan pada B,
jika terjadi keseimbangan maka benda diam dan gaya yang terjadi saling
berlawanan. Sesuai hukum Newton III yaitu ………..
a. Gaya aksi = - gaya reaksi
b. Gaya aksi = gaya reaksi
c. Gaya aksi > gaya reaksi
d. Gaya aksi < gaya reaksi
e. Gaya aksi = 0
22. Tumpuan adalah
a. Tempat bersandarnya konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi.
b. Tempat bersandarnya konstruksi saja
c. Tempat bekerjanya reaksi
d. Tempat bekerjanya konstruksi yang sejajar dengan arah gaya
e. Tempat bekerjanya reaksi dan aksi
23. Jenis tumpuan yang hanya dapat menahan atau menerima gaya tekan saja adalah
a. Tumpuan sendi
b. Tumpuan pendel
c. Tumpuan rol
d. Tumpuan jepitan
e. Tumpuan bidang datar
24. Muatan adalah
a. Beban luar yang bekerja pada konstruksi
b. Beban dalam yang bekerja pada konstruksi
c. Beban samping yang bekerja pada konstruksi
d. Jawaban a dan c benar
e. Jawaban b dan c benar
25. Muatan yang bergerak atau berubah-ubah tempatnya ataupun beratnya adalah
a. Muatan mati
b. Muatan terpusat
c. Muatan hidup
d. Muatan terbagi rata
e. Muatan segitiga
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26. Diketahui Gaya P1= 10 ton dan P2 = 7 ton, kedua gaya tersebut arahnya
berlawanan dan dengan satu garis kerja. Berapakah resultantenya ?
a. 10 t
b. 17 t
c. 3 t
d. 7 t
e. 5 t
27. Syarat untuk keadaan seimbang adalah
a. Resultan gaya R = 0
b. Resultan gaya R > 1
c. Semua garis bekerja pada titik yang berbeda
d. P1 = P2
e. R = P1
28. Di bawah ini adalah metode untuk mencari resultan suatu gaya, kecuali
a. Metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya
b. Metode segitiga vektor gaya
c. Metode segi banyak vektor gaya
d. Metode proyeksi vektor gaya
e. Metode inkuiri
29. Syarat reaksi vertikal pada tumpuan sendi – roll adalah
a. +H ± P = 0
b. +V ± P = 0
c. +(Pv x a) ± (V x L) = 0
d. +H ± (V x L) = 0
e. +V +(Pv x a) = 0
30. Gaya yang sejajar dengan batang (searah serat balok) atau gaya yang tegak lurus
penampang disebut
a. Gaya lintang
b. Momen gaya
c. Gaya bujur
d. Gaya normal
e. Resultan gaya

31.
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Gambar di atas merupakan gambar gaya
a. Gaya momen
b. Gaya lintang
c. Gaya normal
d. Resultan gaya
e. Gaya lengkung
32. Gaya yang menyebabkan putaran searah jarum jam (+), menyebabkan putaran
berlawanan arah jarum jam (-), disebut
a. Gaya momen
b. Gaya lintang
c. Gaya normal
d. Resultan gaya
e. Gaya lengkung

33.
Gambar di atas merupakan gambar gaya
a. Lintang
b. Momen
c. Normal
d. Lengkung
e. Datar
34. Gaya gesek berbanding lurus dengan gaya
a. Lintang
b. Momen
c. Normal
d. Lengkung
e. Datar
35. Jika arah gaya searah jarum jam, maka bertanda
a. Negatif
b. Tidak seimbang
c. Positif
d. Seimbang
e. Salah semua
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36. Resultan adalah
a. Penggabungan gaya-gaya
b. Penggabungan momen
c. Penggabungan gaya lintang
d. Penggabungan gaya normal
e. Penggabungan beban
37. R = P2 – P1, rumus ini digunakan apabila arah gaya
a. Positif
b. Negatif
c. Seimbang
d. Tidak seimbang
e. Semua jawaban salah
38. Besarnya reaksi sama dengan gaya yang dikerjakan disebut
a. Aksi
b. Reaksi
c. Pasif
d. Aktif
e. Resultan
39. Pada sebuah benda bekerja dua buah gaya saling tegak lurus di mana P1= 1,75
ton dan P2 = 2 ton. Berapa resultan gaya...
a. 2,56 ton
b. 2,66 ton
c. 2,76 ton
d. 2,86 ton
e. 2,65 ton
40. Cos 120 adalah
a. 0,67
b. 0,5
c. 0,25
d. -0,5
e. -0,67
41. Besarnya momen dipengaruhi oleh
a. Jarak
b. Bidang
c. Kecepatan
d. Resultan
e. Beban
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42. Reaksi tumpuan terjadi karena adanya
a. Reaksi
b. Aksi
c. Resultan
d. Jarak
e. Bidang
43. Percepatan disebabkan karena
a. Gaya tarik bumi
b. Gaya tekan bumi
c. Gaya luar
d. Gaya dalam
e. Semua jawaban benar
44. Gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan massa benda dikalikan
percepatannya. Bunyi dari hukum newton ke.....
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. Semua jawaban salah
45. Di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah, kecuali
a. Perpindahan
b. Percepatan
c. Kecepatan
d. Gaya
e. Volume
46. Suatu garis berskala dan berarah disebut
a. Resultan
b. Vektor
c. Momen
d. Kopel
e. Gaya
47. Gaya lintang adalah gaya yang melintang pada
a. Batang
b. Tumpuan
c. Bidang
d. Momen
e. Beban
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48. Lambang gaya momen adalah
a. N
b. L
c. D
d. M
e. P
49. Tegangan yang timbul karena gaya tarik disebut
a. Tegangan ijin
b. Tegangan tekan
c. Teganan desak
d. Teganan tarik
e. Tegangan tarik dan ijin
50. Cos 60 adalah
a. 0,5
b. 0,25
c. -0,5
d. -0,25
e. Semua jawaban salah

Selamat mengerjakan
^_^
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Lampiran 6
SOAL PRE TEST DAN POST TEST
Pilihlah jawaban yang benar dengan cara silang (x) jawaban yang dianggap benar.
1. Apabila ada 2 buah gaya atau lebih bekerja pada sebuah benda maka dapat
dilakukan penggabungan gaya-gaya tersebut yang disebut....
a. Momen gaya
b. Resultan gaya
c. Gaya
d. Dimensi
e. Tumpuan gaya
2. Besaran yang mempunyai arah disebut
a. Gaya
b. Momen
c. Skalar
d. Vektor
e. Vektor dan skalar
3. 1 ton :.............kg
a. 10
b. 100
c. 1000
d. 10000
e. 100000
4. Gaya adalah
a. Kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam keadaan diam menjadi
gerak
b. Sebuah benda yang bergerak dengan jarak tertentu
c. Beban luar yang bekerja pada konstruksi
d. Beban yang bekerja pada satu titik
e. Kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam keadaan diam menjadi
bergerak sesuai dengan arah dan jarak tertentu
5. Tentukan resultan gaya dari P1 = 50 Kg,P2 = 70 Kg yang membentuk sudut 45o
a. 100 kg
b. 111 kg
c. 112 kg
d. 120 kg
e. 121 kg
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6. Di bawah ini adalah contoh besaran skalar adalah, kecuali
a. Jarak
b. Panjang
c. Luas
d. Volume
e. Gaya
7. Rumus dari momen gaya adalah
a. P = M / A
b. M = P x L
c. R = P1 + P2
d. Q = q x L
e. M = RA + a

8.

a.
b.
c.
d.
e.

100
200
120
220
122

9. Bila gaya-gaya yang bekerja dalam garis kerja pada satu bidang datar disebut
a. Gaya konkruen
b. Gaya koplanar
c. Gaya kolinier
d. Gaya nonplanar
e. Gaya nonkonkruen
10. Satuan momen adalah
a. Kg.m
b. Ton
c. Newton
d. m/s
e. kg/m
11. E Lambang besaran untuk
a. Tegangan
b. Energi
c. Momen
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d.
e.

Tegangan ijin
Panjang

12.
Gambar di atas merupakan tumpuan.....
a. Rol
b. Sendi
c. Jepit
d. Gesek
e. Bidang

13.
Gambar di atas merupakan tumpuan.....
a. Rol
b. Sendi
c. Jepit
d. Gesek
e. Bidang

14. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai RA dan RB adalah……

P=10kg
B

A

3m

f.
g.
h.
i.
j.

2m

8 kg dan 2 kg
kg dan 3 kg
6 kg dan 4 kg
5 kg dan 5 kg
4 kg dan 6 kg

15. Jenis tumpuan dan jumlah reaksi pada tumpuan pada soal diatas (no. 14) yaitu
…..
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f.
g.
h.
i.
j.

tumpuan A= sendi, B= rol, dengan jumlah 2 reaksi tertentu
tumpuan A= rol, B= sendi, dengan jumlah 2 reaksi tertentu
tumpuan A= sendi, B= rol, dengan jumlah 3 reaksi tertentu
tumpuan A= rol, B= rol, dengan jumlah 3 reaksi tertentu
tumpuan A= rol, B= sendi, dengan jumlah 3 reaksi tertentu

16. Dalam hukum mekanika, apabila suatu benda A mengadakan gaya tekan pada B,
jika terjadi keseimbangan maka benda diam dan gaya yang terjadi saling
berlawanan. Sesuai hukum Newton III yaitu ………..
f. gaya aksi = - gaya reaksi
g. gaya aksi = gaya reaksi
h. gaya aksi > gaya reaksi
i. gaya aksi < gaya reaksi
j. gaya aksi = 0
17. Garis lurus yang bekerja berhimpit dengan gaya itu sendiri disebut
a. Resultan
b. Garis kerja gaya
c. Arah gaya
d. Momen gaya
e. Garis resultan
18. Tumpuan adalah
a. Tempat bersandarnya konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi.
b. Tempat bersandarnya konstruksi saja
c. Tempat bekerjanya reaksi
d. Tempat bekerjanya konstruksi yang sejajar dengan arah gaya
e. Tempat bekerjanya reaksi dan aksi
19. Diketahui Gaya P1= 10 ton dan P2 = 7 ton, kedua gaya tersebut arahnya
berlawanan dan dengan satu garis kerja. Berapakah resultantenya ?
f. 10 t
g. 17 t
h. 3 t
i.7 t
j.5 t
20. Syarat untuk keadaan seimbang adalah
a. Resultan gaya R = 0
b. Resultan gaya R > 1
c. Semua garis bekerja pada titik yang berbeda
d. P1 = P2
e. R = P1
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21. Muatan yang bergerak / berubah-ubah tempatnya ataupun beratnya adalah …
a. Muatan mati
b. Muatan terpusat
c. Muatan hidup
d. Muatan terbagi rata
e. Muatan segitiga
22. Di bawah ini adalah metode untuk mencari resultan suatu gaya, kecuali
a. Metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya
b. Metode segitiga vektor gaya
c. Metode segi banyak vektor gaya
d. Metode proyeksi vektor gaya
e. Metode inkuiri

23.
Gambar di atas merupakan gambar gaya
a. Gaya momen
b. Gaya lintang
c. Gaya normal
d. Resultan gaya
e. Gaya lengkung
24. Gaya yang menyebabkan putaran searah jarum jam (+), menyebabkan putaran
berlawanan arah jarum jam (-), disebut
a. Gaya momen
b. Gaya lintang
c. Gaya normal
d. Resultan gaya
e. Gaya lengkung
25. Gaya gesek berbanding lurus dengan gaya
a. Lintang
b. Momen
c. Normal
d. Lengkung
e. Datar
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26. Jika arah gaya searah jarum jam, maka bertanda
a. Negatif
b. Tidak seimbang
c. Positif
d. Seimbang
e. Salah semua
27. Resultan adalah
a. Penggabungan gaya-gaya
b. Penggabungan momen
c. Penggabungan gaya lintang
d. Penggabungan gaya normal
e. Penggabungan beban
28. Besarnya reaksi sama dengan gaya yang dikerjakan disebut
a. Aksi
b. Reaksi
c. Pasif
d. Aktif
e. Resultan
29. Pada sebuah benda bekerja dua buah gaya saling tegak lurus di mana P1= 1,75
ton dan P2 = 2 ton. Berapa resultan gaya...
a. 2,56 ton
b. 2,66 ton
c. 2,76 ton
d. 2,86 ton
e. 2,65 ton
30. Cos 120 adalah
a. 0,67
b. 0,5
c. 0,25
d. -0,5
e. -0,67
31. Besarnya momen dipengaruhi oleh
a. Jarak
b. Bidang
c. Kecepatan
d. Resultan
e. Beban
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32. Reaksi tumpuan terjadi karena adanya
a. Reaksi
b. Aksi
c. Resultan
d. Jarak
e. Bidang
33. Percepatan disebabkan karena
a. Gaya tarik bumi
b. Gaya tekan bumi
c. Gaya luar
d. Gaya dalam
e. Semua jawaban benar
34. Gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan massa benda dikalikan
percepatannya. Bunyi dari hukum newton ke.....
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. Semua jawaban salah
35. Cos 60 adalah
a. 0,5
b. 0,25
c. -0,5
d. -0,25
e. Semua jawaban salah
36. Di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah, kecuali
a. Perpindahan
b. Percepatan
c. Kecepatan
d. Gaya
e. Volume
37. Suatu garis berskala dan berarah disebut
a. Resultan
b. Vektor
c. Momen
d. Kopel
e. Gaya
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38. Lambang gaya momen adalah
a. N
b. L
c. D
d. M
e. P
39. Tegangan yang timbul karena gaya tarik disebut
a. Tegangan ijin
b. Tegangan tekan
c. Teganan desak
d. Teganan tarik
e. Tegangan tarik dan ijin
40. Gaya lintang adalah gaya yang melintang pada
a. Batang
b. Tumpuan
c. Bidang
d. Momen
e. Beban
Selamat mengerjakan
^_^
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LAMPIRAN 7
DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA INSTRUMEN
NO
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
31
32
33
34
35

NAMA
ADITYA FATURRACHMAN
AJI BIMA ANGGORO
AJI SATRIYO PAMUNGKAS
ALIFF DWI PRASETYA
ANGELITA PURNA ARYANI
ANNISA ARNINING SUCIATI
ARIF NURHIDAYAT
ARINI PRAMESWARY
ARVIANTORO SIBARANI
BIMA IVAN HERNANDO
DEVINDA MAHASUKMA EP
DHIMAS PERMADI
DIKA GALANG PRATAMA
DIMAS REZA ADIPUTRA
DIMAS TOMMY HARDIKA
FATKHAN AINURUDI
FEBI PUJIANTI
HERU PRAMONO
ISNU OKI PRAYOGO
KEVIN ANGGORO PUTRO
KURNIAWAN ADHI PRATAMA
M. ABU BAKAR
MERINA PUTRI NUGRAHANI
NILUH AYU ADETYA
NINO NANDA NAOFAL
NUR FAUZIA WIDYASTUTI
REZA BAGAS EROFAN
SARWOKO UTOMO
SEPTIAN TRISTAN ARMANSYAH
SINTYA DEBBY NIRMALASARI
TOMI AGUNG NUGROHO
WAHYU ADI SANTOSO
WIRDA NOVITA PUTRI
YASIR WALIYUDDIN AHMAD
LINGGAR SALIHANAFI

KODE
UC – 1
UC – 2
UC – 3
UC – 4
UC - 5
UC – 6
UC – 7
UC – 8
UC – 9
UC – 10
UC – 11
UC – 12
UC – 13
UC – 14
UC – 15
UC – 16
UC – 17
UC – 18
UC – 19
UC – 20
UC – 21
UC – 22
UC – 23
UC – 24
UC – 25
UC – 26
UC – 27
UC – 28
UC – 29
UC – 30
UC – 31
UC – 32
UC – 33
UC – 34
UC – 35
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LAMPIRAN 8
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136

LAMPIRAN 9

137

138

LAMPIRAN 10
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LAMPIRAN 11

140

LAMPIRAN 12

141

LAMPIRAN 13
DAFTAR NAMA SISWA YANG DIANALISIS KELAS KONTROL
Kelas X TGB 1
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA
AHMAD ROBY AUZINI
AJI SETIA WARAJU
ALIF JUNI AHMADI
ALIFFIAN ASHLAM MUBARAQ
ANGGA ARIANTO
DESRI HARDIYANTI
DHALIA ARTIKA SANDI
FANNY RACHMAN LATIF
HEMA HANASTA
IIQ CHRIZA MAHENDRA
IMANAH NUR ANGGRAINI
INTAN TRISNA ARYANI
ISTI NUR KHOLIFATUL JANNAH
M. SAFE'I
MUHAMMAD BACHIRIRIZAQ
PERDANI SATYA MAHARANI
RISQA PRASETIYO AMANDA P
SEPTIANA FRISTA ARUM
YOSUA AJIE PAMBUDI
ZULFA AFIQ PRASETYO

KODE
K – 01
K – 02
K – 03
K – 04
K – 05
K – 06
K – 07
K – 08
K – 09
K – 10
K – 11
K – 12
K – 13
K – 14
K – 15
K – 16
K – 17
K – 18
K – 19
K – 20
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LAMPIRAN 14
DAFTAR NAMA SISWA YANG DIANALISIS DI KELAS EKSPERIMEN
Kelas X TGB 3
N0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA
ALDI NOORYANTO
ALIF FAJAR CH
ANISA NUR APRIYANTI
ARFAN
BERLIAN PASCA
DEDY TUNGGUL
DELLA PRASTIKA
DHIMAS ARYA
DIMAS ADITYA
ESTIFAN DWI KURNIANTO
FARIDATUL URYANI
FERDIAN ANIN
HERLINDA NIA
KALMAR PURNAMA
MARTDIAS WIDIYONO
MELINA
MUHAMMAD LUTHFI
NOVADINI KURNIASARI
PRASASTA SAMBA
SAFITRI HANDAYANI

KODE
E – 01
E – 02
E – 03
E – 04
E – 05
E – 06
E – 07
E – 08
E – 09
E – 10
E – 11
E – 12
E – 13
E – 14
E – 15
E – 16
E – 17
E – 18
E – 19
E – 20
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LAMPIRAN 15
No

Nama

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
31
32
33
34
35
36

ALDI NOORYANTO
ALDI SAPUTRO
ALIF FAJAR C.
ANISA NUR A.
ARFAN RIZA R.
BERLIAN PASCA F.
DEA PRANSISKA M.
DEDI TUNGGUL S.
DEDY KURNIAWAN
DELA PRASTIKA
DHAFI BHERIK P.
DHIMAS ARYA P.
DIMAS ADITYA C. Y.
ESTIFAN DWI K.
FARIDATUL URYANI
FERDIAN ANIN S.
HERLINDA NIA S.
IBNU ALBASRI
KALMAR PURNAMA A.
MARTDIAS WIDIYONO
MELINA RAGIL L.
MUH. ADITYA SANTOSO
MUH. AFIF FAISAL
MUH. HARIYANTO B.
MUH. LUTHFI HALIM
NOVADINI KURNIASARI
NURUL HUDA
NUSA RIDHO SASONO
PRASASTA SAMBA G. W.
REFI DWI ARDIAN
RIDWAN DIMAS P.
ROSI RAHMAT IKA
SAFIRTI HANDAYANI
STEVEN UTOMO
VINTIA KURNIA WATI
ZAHRO UMAM

Nilai
fisika
72,5
72
70,5
70
72,5
70,5
70
75
67,5
70
75
70,5
77,5
72
75
72
70,5
65
72
72,5
72
65
70
67,5
72
75
65
72,5
72
70,5
70
65
72,5
67,5
70,5
65

Nilai
matematika
65
70,5
72
70,5
67,5
72,5
65
72,5
70,5
72,5
72
70
72,5
72
72
77,5
72
70
78
72
74,5
72,5
65
70,5
72
65,5
65
72,5
72
65
70,5
72,5
72
70
72,5
72

Nilai
mekanika
72,5
72
77,5
72,5
72
72
62,5
72,5
65
72,5
77,5
72
75,5
72,5
70,5
72,5
77,5
67,5
77,5
75,5
72,5
70,5
70
65
77,5
72,5
70
65
70,5
65,5
67,5
65
72,5
70,5
65,5
62,5

Rata-rata
70
71,5
73,3
71
70,6
71,6
65,8
73,3
667,6
71,6
74,8
70,8
75,2
72,2
72,5
74
73,3
67,5
75,8
73,3
73
69,3
68,3
67,6
73,8
71
66,6
70
71,5
67
69,3
67,5
72,3
69,3
69,5
66,5
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Lampiran 16

146

Lampiran 17

147

Lampiran 18

148

Lampiran 19

149

Lampiran 20

150

Lampiran 21

151

Lampiran 22

152

Lampiran 23

153

Lampiran 24
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Lampiran 25
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Lampiran 26

Angket Penelitian
Metode Ceramah dan Metode Kooperatif Tipe Make A Match

Nama

:

Kelas

:

Berilah tanda cek list (√) pada kolom yang sesuai pada aspek-aspek penilaian aktifitas
guru dalam pembelajaran. Adapun kriteria skor adalah 1 = tidak pernah; 2 = kadangkadang; 3 = sering; 4 = selalu.
Contoh :
No
1

Indikator Penilaian
Apakah guru selalu mengabsen kehadiran siswa

No

Indikator Penilaian

A.
1.

Saling ketergantungan positif
Selama guru mengajar tatap muka, apakah guru membagi
kelompok?
Dalam pembagian kelompok, apakah bersifat adil dan
tertib?
Apakah anda menjadi ketua kelompok?
Apakah ketua kelompok bersikap tegas dalam memimpin
diskusi?
Apakah anda menjadi anggota kelompok yang kooperatif?
Apakah anda dapat bekerjasama dengan sesaman anggota
kelompok?

2.
3.
4.
5.
6.

Kriteria skor
1 2 3 4
√

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

Apakah anda bekerjasama dengan kelompok lain?
Apakah anda bertanya kepada guru, jika ada soal yang
tidak dimengerti?
Apakah ada beda pendapat dengan sesama anggota dalam
berdiskusi?
Apakah antar kelompok saling membantu?
Tanggungjawab perseorangan
Apakah anda memdapat tugas kelompok?
Dalam menyelesaikan tugas, apakah tugas dibagi merata
dengan semua anggota kelompok?
Tugas kelompok yang diberikan, apakah tentang materi
yang sudah diberikan?
Apakah guru memberikan soal dan lembar jawaban kepada
masing-masing kelompok?
Apakah anda membuat laporan hasil diskusi?
Apakah kelompok anda dibimbing oleh guru?
Apakah anda memberi masukan pada sesama anggota
kelompok?
Apakah anda menjelaskan jawaban soal pada sesama
anggota kelompok?
Apakah anda membantu teman seanggota untuk
menyelesaikan tugasnya?
Soal yang diberikan apakah sulit untuk dkerjakan?
Interaksi promotif
Apakah anda mendukung jawaban teman seanggota
kelompok?
Apakah anggota kelompok anda sesuai dengan anda?
Apakah ada perselisihan pendapat?
Apakah hubungan anda dengan anggota kelompok lain
baik?
Apakah antar kelompok bekerja sama?
Apakah soal yang diberikan guru sama dengan kelompok
lain?
Apakah anda mengingatkan teman anda jika salah
mengerjakan?
Apakah anda bekerjasama dengan teman kelompok dalam
memecahkan soal?
Apakah kelompok lain sering bertanya pada kelompok
anda?
Apakah guru anda membantu dalam menyelesaikan soal?
Komunikasi antar anggota
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31. Apakah anda selalu bekomunikasi dengan sesama anggota
kelompok?
32. Apakah anda ikut serta dalam diskusi?
33. Apakah anda percaya dengan teman lain?
34. Apakah sesama teman saling mendukung?
35. Apakah ketua kelompok bersikap adil?
36. Apakah ketua kelompok membimbing dan mendukung
hasil diskusi?
37. Apakah dalam kelompok anda menyumbang jawaban soal?
38. Apakah suasana kelompok kondosif?
39. Apakah anda bersifat ambisius?
40. Apakah hubungan ketua dengan anggota kelompok baik?
E. Pemrosesan kelompok
41. Apakah guru anda menyebar soal dan jawaban?
42. Apakah saat pembagian kelompok dipilh secara acak dan
dipimpin oleh guru?
43. Apakah guru menjelaskan cara mengerjakan tugas
kelompok tersebut?
44. Apakah guru membimbing dalam menyelesaikan tugas?
45. Apakah kelompok anda maju ke depan kelas untuk
presentasi?
46. Apakah anda lebih berkreatifitas, setelah belajar kelompok
selesai?
47. Apakah dengan kelompok mempermudah anda dalam
menerima materi?
48. Selama kelompok, apakah perasaan anda senang dengan
pembelajaran berkelompok?
49. Apakah kelompok anda yang paling cepat mengumpulkan
jawaban?
50. Apakah anda mengikuti aturan guru dalam berkelompok
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Lampiran 27
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Lampiran 28
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Lampiran 29

DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL KELAS X TGB 3

No

Nama

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
31
32
33
34
35
36

ALDI NOORYANTO
ALDI SAPUTRO
ALIF FAJAR C.
ANISA NUR A.
ARFAN RIZA R.
BERLIAN PASCA F.
DEA PRANSISKA M.
DEDI TUNGGUL S.
DEDY KURNIAWAN
DELA PRASTIKA
DHAFI BHERIK P.
DHIMAS ARYA P.
DIMAS ADITYA C. Y.
ESTIFAN DWI K.
FARIDATUL URYANI
FERDIAN ANIN S.
HERLINDA NIA S.
IBNU ALBASRI
KALMAR PURNAMA A.
MARTDIAS WIDIYONO
MELINA RAGIL L.
MUH. ADITYA SANTOSO
MUH. AFIF FAISAL
MUH. HARIYANTO B.
MUH. LUTHFI HALIM
NOVADINI KURNIASARI
NURUL HUDA
NUSA RIDHO SASONO
PRASASTA SAMBA G. W.
REFI DWI ARDIAN
RIDWAN DIMAS P.
ROSI RAHMAT IKA
SAFIRTI HANDAYANI
STEVEN UTOMO
VINTIA KURNIA WATI
ZAHRO UMAM

Nilai
fisika
72,5
72
70,5
70
72,5
70,5
70
75
67,5
70
75
70,5
77,5
72
75
72
70,5
65
72
72,5
72
65
70
67,5
72
75
65
72,5
72
70,5
70
65
72,5
67,5
70,5
65

Nilai
matematika
65
70,5
72
70,5
67,5
72,5
65
72,5
70,5
72,5
72
70
72,5
72
72
77,5
72
70
78
72
74,5
72,5
65
70,5
72
65,5
65
72,5
72
65
70,5
72,5
72
70
72,5
72

Nilai
Rata-rata
mekanika
72,5
70
72
71,5
77,5
73,3
72,5
71
72
70,6
72
71,6
62,5
65,8
72,5
73,3
65
667,6
72,5
71,6
77,5
74,8
72
70,8
75,5
75,2
72,5
72,2
70,5
72,5
72,5
74
77,5
73,3
67,5
67,5
77,5
75,8
75,5
73,3
72,5
73
70,5
69,3
70
68,3
65
67,6
77,5
73,8
72,5
71
70
66,6
65
70
70,5
71,5
65,5
67
67,5
69,3
65
67,5
72,5
72,3
70,5
69,3
65,5
69,5
62,5
66,5
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Lampiran 30
DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL KELAS X TGB 1
No
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
31
32
33
34
35
36

Nama
AHMAD ROBY AUZINI
AJI SETIA WARAJU
ALIF JUNI AHMADI
ALIFFIAN ASHLAM M.
ANDRE PUTRA PRAKASA
ANDRI NOVIANTO
ANGGA ARIANTO
BAGUS SRI SASIONO E.
DESRI HARDIYANTI
DHALIA ARTIKA SANDI
FANNY RACHMAN LATIF
FARIS NAUFAL RIZKI
FERENS MIFTHAHUL H.
GALANG SULTAN P.
HEMA HANASTA
IIQ CHRIZA MAHENDRA
IMANAH NUR ANGGRAINI
INTAN TRISNA ARYANI
ISTI NUR KHOLIFAH J.
M. SAFE’I
MAFA ABDILLAH N.
MIKOLA JANUARDO
MOCHAMMAD RANGGA A.
MUH. BACHIRIRIZAQ
MUH. HAFIZH H.
ODANK POLORANSKI P.
PERDANI SATYA M.
RATNA KUSTIYOWATI
REHAN KURNIA R.
RICKY DIO ARVIAN
RISQA PRESTYO A. P.
SAIFUL IQWAN
SEPTIANA FRISTA ARUM
YOGA OTAVIANTO P.
YOSUA AJIE PAMBUDI
ZULFA AFIQ PRASETYO

Nilai
fisika
72
70,5
72
70,5
67,5
72,5
75
67,5
70,5
72,5
72
67,5
70,5
70
72
77,5
72
70
78
72
70
72,5
65
70,5
72
65,5
70,5
72,5
67,5
65
70,5
72,5
72
70
72,5
72

Nilai
matematika
72,5
72
77,5
72,5
70
72
72,5
70,5
72,5
72,5
77,5
70
70
65
70,5
72,5
77,5
75
77,5
75,5
67,5
70,5
70
75
67,5
72,5
70
65
70,5
65,5
72,5
65
77,5
70,5
75,5
70,5

Nilai
mekanika
72,5
72
70,5
70
70,5
70,5
70
70
77,5
70
75
65
67,5
72
75
72
75,5
72,5
72
72,5
72
65
70
70,5
72
70
75
72,5
72
70,5
72,5
65
72,5
67,5
72,5
75

Rata-rata
72,3
71,5
73,3
71
69,3
71,6
72,5
69,3
73,5
71,6
74,8
67,5
69,3
69
72,5
74
75
72,5
75,8
73,3
69,8
69,3
68,3
72
70,5
69,3
71,8
70
70
67
71,8
67,5
74
69,3
73,5
72,5
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