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ABSTRAK 

Fitria Puji Rahayu.  2015. Perbdedaan antara Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Perakitan Komputer yang diajar menggunakan metode STAD dan yang diajar 

menggunakan Tutor Sebaya di SMK 11 Semarang. Jurusan Teknik Elektro, 

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Suryono, M.T. 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan nilai siswa pada mata pelajaran perakitan 

komputer di SMK 11 Semarang  yang mencapai KKM kurang dari 50 % dan 

metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah . Berdasarkan hasil 

wawancara dengan siswa didapatkan bahwa kurang dari 75% siswa tidak dapat 

melakukan instalasi sistem operasi  pada komputer. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui seberapa jauh perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan 

metode STAD dengan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan tutor 

sebaya,mengetahui perbedaan keterampilan instalasi sistem operasi antara kelas 

yang diajar menggunakan STAD dengan kelas yang diajar menggunakan tutor 

sebaya. 

 Metode penelitian ini adalah true eksperiment yang terdiri  dari kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen. Sampel yang digunakan sebanyak 36 orang 

siswa kelas X – Multimedia 1 sebagai kelas eksperimen 1 dan 36 orang siswa 

kelas X – Multimedia 3 sebagai kelas eksperimen  2. Teknik penilaian 

menggunakan pretest dan  posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

diberi perlakuan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan dengan praktek dan 

pembuatan laporan individu. Analisis instrumen penelitian terdiri dari daya beda 

soal, tingkat kesukaran, validitas, dan reliabilitas. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengggunakan uji independent 

t-test terhadap hasil belajar diperoleh angka signifikan 0,304 sehingga kedua kelas 

tidak terdapat perbedaan hasil belajar.. Sedangkan keterampilan instalasi sistem 

operasi diperoleh hasil 0,03 maka terdapat perbedaan keterampilan menginstalasi 

sistem operasi. Sehingga terdapat perbedaan hasil belajar keterampilan yang diajar 

menggunakan STAD dan yang diajar menggunakan tutor sebaya. 

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, serta merujuk 

pada latar belakang  yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

pembelajaran  tutor sebaya dan STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas X jurusan multimedia di SMK 11 Semarang. 

Kata Kunci :Student team achievement division, Tutor Sebaya, Hasil Belajar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang – undang  

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Bab II pasal 3, yang menyatakan 

bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dna bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta tanggung jawab. 

Proses pembelajaran dibutuhkan pendidik yang berkualitas serta 

diharapkan dapat mengarahkan peserta didik menjadi generasi bangsa yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional. Oleh karena itu 

pendidik tidak hanya cukup menyampaikan materi semata, akan tetapi harus 

mampu menciptakan suasana belajar yang baik, serta mempertimbangkan 

pemakaian metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan 

sesuai dengan keadaan peserta didik.  

Keberadaan peserta didik dan pendidik merupakan faktor yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar peserta didik sangat 

dipengaruhi oleh kegiatan mengajar pendidik karena dalam proses 
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pembelajaran, pendidik tetap mempunyai peran yang sangat penting dalam 

memberikan suatu ilmu kepada peserta didik. Salah satu masalah yang 

dihadapi pendidik adalah bagaimana cara menentukan metode pembelajaran 

yang baik agar peserta didik mendapatkan hasil yang baik untuk mata 

pelajaran Perakitan Komputer pada materi instalasi sistem operasi. 

Berdasarkan silabus yang digunakan oleh SMK 11 Semarang jurusan 

pada mata pelajaran Perakitan Komputer dilaksanakan 4 jam per minggu pada 

semester 1 dan semester 2. Salah satu kompetensi dasar mata pelajaran 

Perakitan Komputer adalah instalasi Sistem Operasi berbasis GUI. Materi ini 

terdiri atas teori dan praktik. Sedangkan untuk aspek penilaian sesuai dengan 

silabus terdiri atas tes tertulis, tes keterampilan, dan penilaian sikap. 

Sistem operasi pada komputer merupakan suatu hal yang penting untuk 

proses berjalannya komputer. Jika komputer tidak memiliki sistem operasi 

maka komputer tidak bisa berjalan. Sistem operasi merupakan interface agar 

user dengan komputer dapat berinteraksi dengan baik. 

Instalasi Sistem Operasi adalah salah satu materi yang harus dikuasi 

oleh siswa pada mata pelajaran perakitan komputer berdasarkan kurikulum 

tahun 2013 di SMK 11 Semarang. Materi Instalasi Sistem Operasi merupakan 

materi yang bersifat teori dan praktek yang diberikan di kelas X jurusan 

multimedia semester 2 dengan jumlah jam pelajaran 4 jam per minggu. 

Materi Sistem Operasi ini merupakan materi yang cukup penting untuk 

menunjang keterampilan siswa jurusan Multimedia. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan siswa 

kelas X multimedia di SMK 11 Semarang, mengenai menginstalasi komputer. 

Dapat dikatakan bahawa Siswa masih banyak yang belum bisa menginstal 

dengan baik dan benar.Materi instalasi sistem operas sistem operasi telah 

diajarkan pada mata pelajaran sistem operasi, namun hampir 75% siswa kelas 

X SMK 11 Semarang tidak bisa menginstal sistem operasi dengan baik, 

bahkan ada pula yang tidak mengetahui bagaimana menginstal komputer. 

Pada mata pelajaran perakitan komputer diajarkan juga tentang instalasi 

sistem operasi pada komputer.  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti. Metode 

pembelajaran yang digunakan di sekolah adalah metode ceramah, 

mengerjakan tugas dari guru serta demonstrasi instalasi sistem operasi oleh 

guru, siswa tidak ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran.  

Metode yang digunakan selama ini dirasa kurang efektif  karena dengan 

hasil yang diperoleh sangat jauh dari hasil sempurna. Berdasarkan nilai 

ulangan harian perakitan komputer tahun 2014-2015 pada mata pelajaran 

perakitan komputer hasil yang mencapai KKM kurang dari 50%. 

Penerapan metode yang kurang tepat dapat menimbulkan hasil belajar 

yang rendah. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan keterampilan siswa. Pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang didesain untuk melatih siswa mendengarkan pendapat-

pendapat orang lain dan merangkum pendapaat tersebut dalam bentuk tulisan 
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(Suherman, 2003 : 259). Pembelajaran kooperatif selain membantu siswa 

untuk memahami konsep, juga berguna untuk membantu siswa untuk 

menumbuhkan keterampilan, berfikir kritis dan kemampuan untuk saling 

mambantu teman. Cantoh dari pembelajaran kooperatif adalah metode 

Student  Teams–Achievement Divisions (STAD) dan metode Tutor Sebaya. 

Metode STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana dan merupakan model pembelajaran yang paling baik 

untuk permulaan bagi pendidik yang baru menggunakan model pembelajaran 

kooperatif  (Robert E. Slavin, 2008:143). Pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD merupakan pendekatan  Cooperative Learning yang menekankan pada 

aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. Dalam pembelajaran  STAD, peserta didik  dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang beranggotakan empat atau lima peserta didik secara 

heterogen. Pendidik menjelaskan materi secara singkat dan kemudian peserta 

didik  di dalam kelompok itu memastikan bahwa anggota kelompoknya telah 

memahami materi tersebut.  

Tutor sebaya merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif atau 

belajar bersama yang memberdayakan tutor sebaya atau siswa yang ahli pada 

materi tersebut untuk membantu teman-temannya dalam pembelajaran. 

belajar dengan teman sebaya akan lebih mudah dipahami, selain itu dengan 

teman sebaya tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu, dan sebagainya 
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sehingga siswa yang kurang paham akan bertanya pada teman sebagai 

tutornya. 

Pembelajaran tutor sebaya guru sebagai fasilitator dan pendamping 

dalam proses belajar mengajar, dengan kreatifitasnya sang guru dapat 

memberikan pengalaman mengajar bagi para siswa calon guru (Sudirman, 

1988: 161). metode pembelajaran tutor sebaya, fakta di  lapangan 

menujukkan bahwa tingkat emosi antara siswa dengan guru berbeda, anak 

yang belajar dari temannya memiliki status dan tingkat umur yang cenderung 

sama maka dia tidak akan merasa terpaksa dalam menanggapi ide-ide ataupun 

sikap dari gurunya, dalam tutor sebaya akan lebih bebas dalam 

menyampaikan pendapatnya dan dapat lebih aktif dalam pembelajaran, 

sehingga berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar, untuk itu perlu 

adanya teman sebagai pembantu dalam belajar. Tutor sebaya adalah siswa 

yang ditunjuk  atau ditugaskan membantu temannya yang mengalami 

kesulitan belajar, karena hubungan teman umumnya lebih dekat dibandingkan 

hubungan guru dengan siswa (Muhammad, 2011).  Berdasarkan uraian 

tersebut peneliti akan membandingkan hasil belajar siswa dengan  metode 

pembelajaran antara metode STAD dan Tutor Sebaya pada mata pelajaran 

perakitan komputer. 
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1.2. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan didapat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan hasil belajar kognitif  pada mata pelajaran perakitan 

komputer pada materi instalasi sistem operasi antara kelas yang diajar 

menggunakan STAD dengan yang diajar menggunakan tutor sebaya di 

kelas X jurusan multimedia SMK 11 Semarang? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar keterampilan instalasi sistem operasi 

antara kelas yang diajar menggunakan STAD dengan kelas yang diajar 

menggunakan tutor sebaya pada mata pelajaran perakitan komputer 

materi instalasi sistem operasi kelas X jurusan multimediadi SMK 11 

Semarang? 

1.3. Batasan Masalah 

1. Materi pembelajaran dibatasi pada materi instalasi sistem operasi 

berbasis GUI, pada mata pelajaran sistem operasi. 

2. Penilaian hasil belajar siswa diukur dengan pada ranah kognitif dan 

ranah psikomotorik (keterampilan). 

3. Penilaian keterampilan yang dinilai dibatasi pada penilaian instalasi 

sistem operasi berbasi GUI. 

4. Penelitian dilakukan pada kelas eksperimen 1 menggunakan metode 

STAD dan kelas eksperimen 2 menggunakan metode Tutor sebaya. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui apakah  ada perbedaan hasil belajar kognitif pada 

mata pelajaran perakitan komputer materi instalasi sistem operasi  

antara kelas yang diajar menggunakan STAD dengan kelas yang diajar 

menggunakan tutor sebaya di kelas X jurusan multimedia SMK 11 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar keterampilan 

instalasi sistem operasi antara kelas yang diajar menggunakan STAD 

dengan kelas yang diajar menggunakan tutor sebaya pada mata 

pelajaran perakitan komputer materi instalasi sistem operasi kelas X 

jurusan multimedia di SMK 11 Semarang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diaharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian diharapkan nantinya dapat dijadikkan sebagai bahan 

masukan untuk mengetahui strategi pembelajaran yang berbeda dari 

sebelumnya. 

2. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa lebih terampil dalam menginstal 

komputer dan siswa tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang 

teknologi. 
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3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak 

sekolah untuk selalu meningkatkan keterampilan siswa SMK sehingga 

dapat meningkatkan kualitas lulusan SMK 11 Semarang.
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 
 

2.1.  Kajian Pustaka 

 Yektiono (2014) dalam penelitian yang berjudul  Pengaruh Penggunaan 

Model Pembelajaran Langsung Dan Model Pembelajaran Berbasis Masalah  

Terhadap Pencapaian Kompetensi Mata Pelajaran  Instalasi Sistem Operasi 

Dasar Dengan Menerapkan Strategi Belajar Elaborasi PQ4R Di SMK N 1 

Surabaya menunjukan bahwa materi instalasi sistem operasi dapat ditingkatkan 

menggunakan metode berbasis masalah. Pada penelitian ini diperoleh hasil 

keterampilan Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji 

kesamaan rata-rata (uji independent t test) dan hasilnya diperoleh nilai t hitung 

sebesar 7,605. Karena taraf  signifikansinya adalah 0,000 maka diperoleh hasil 

Tidak ada perbedaan kemampuan Analisis Instalasi Sistem Operasi Dasar  antara 

peserta didik  yang diajar menggunakan model  model pembelajaran berabasis 

masalah dengan penerapan strategi belajar Elaborasi PQ4R dibandingkan    

dengan peserta didik yang diajar menggunakann   model pembelajaran langsung 

dengan penerapan strategi belajar Elaborasi PQ4R  ditolak. Oleh sebab itu dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan mode pembelajaran  berabasis masalah dengan 

penerapan strategi belajar Elaborasi PQ4R memberikan pengaruh lebih besar 

terhadap peningkatan kemampuan analisis instalasi sistem operasi Dasar  

9 
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dibandingkan dengan penggunaan model pembelajaran langsung dengan 

penerapan strategi belajar elaborasi PQ4R. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yektiono dengan penelitian yang 

akan dilakukan terletak pada materi dan aspek yang akan dinilai atau dijadikan 

sebagai ukuran pada penelitian ini. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini 

adalah pada metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian Yektiono 

menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan metode STAD dan Tutor sebaya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fathoni Reza Irfanto dalam skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Student Team 

Achievement Divison (STAD) terhadap Hasil Belajar Siswa SMK Perindustrian 

Yogyakarta Tahun 2010/2011”. Pada penelitian ini Fathoni menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen  yang membandingkan 2 metode yang berbeda pada 

kelas yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan Fathoni dapat disimpulkan 

bahawa metode pembelajaran STAD lebih meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran memperbaiki sistem starter dan pengisian daya. Hal ini dapat 

dilihat rata – rata  pre test kelas eksperimen hampir sama dengan kelas kontrol, 

sedangkan perolehan rata – rata  post test kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Untuk mengetahui perbandingan hasil belajar 

kelas eksperimen lebih tinggi atau lebih rendah dari hasil belajar kelas kontrol 

maka dilakukan uji t. Hasil uji t dari  pre test adalah 0,983 (0,983 > 0,05), maka 

dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan sebelum 

pemberian perlakuan, sedangkan hasil uji t dari post test adalah 0,015 (0,015 
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<0,05), maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan 

setelah pemberian perlakuan dan hipotesis diterima.  

Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode 

pembelajaran yang digunakan menggunakan metode STAD dan diberikan kepada 

siswa SMK kelas X. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada materi yang diberikan dan pembanding kelas, penelitian yang telah 

dilakukan fathoni menggunakan metode ceramah sedangkan metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Tutor sebaya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dedi herianto, dkk dengan judul 

Efektivitas Model Pembelajaran Tutor Sebaya Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Dalam Belajar Microsoft Excel Di Kelas VII  SMP Dua Mei Banjaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar 

Teknologi Informasi dan Komunikasi  siswa kelas VIII SMP Dua Mei Banjaran 

Tahun Pelajaran 2009/2010 pada pokok bahasan rumus dan fungsi dengan 

menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

dalam hal meningkatkan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan dar i hasil uji t atau  uji 

perbedaan dua rata-rata dimana Selisih rata-rata nilai gain eksperimen dengan 

rata-rata nilai gain control adalah 0,47  –  0,32 = 0,15, dan bila diinterpretasikan 

nilai gainnya maka tergolong rendah, kemudian dari hasil uji t diperoleh thitung = 

17.94 > ttabel (2.048) yang berarti H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perubahan yang signif ikan antara hasil belajar siswa sebelum dan 
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sesudah menggunakan model pembelajaran tutor sebaya dalam belajar Microsoft 

Excel kelas VIII.   

Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dedi Herianto, dkk terletak pada metode pembelajaran yang 

digunakan yaitu metode pembelajaran tutor sebaya dan metode penellitian yang 

digunakan adalah eksperimen yang dilakukan pada kelas yang berbeda. 

Sedanngkan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dedi Herianto, dkk adalah metode pembelajaran yang 

digunakan sebagai pembanding pada penelitian yang dilakukan Dedi Herianto, 

dkk menggunakan metode konvensional sedangkan pada penelitian ini 

menggunkan metode pembelajaran STAD. Selain itu perbedaan terletak pada 

objek penelitian yang diteliti.  

2.2. Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran adalah suatu pola atau  langkah-langkah 

pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil 

belajar yang diharapkan akan cepat dan dapat dicapai dengan lebih efektif dan 

efisien.  

 Suatu tindakan pembelajaran akan disebut sebagai model pembelajaran 

jika memiliki 4 ciri : 

1. Terdapat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui tindakan 

pembelajaran tersebut. 
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2. Terdapat tingkah laku belajar-mengajar yang khas yang diperlukan leh 

guru dan peserta didik. 

3. Diperlukan lingkungan belajar yang sepesifik agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

Hal yang harus diperhatikan guru adalah model pembelajaran apapun yang 

digunakan hendaknya dapat menarik perhatian siswa untuk dapat menarik 

perhatian siswa dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. 

2.3. Model Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan jumlah 

siswa sebagai kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda untuk 

menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan tugas atau mengerjakan sesuatu 

untuk mencapai tujuan bersama. Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran 

koperatif didorong untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama dan mereka harus 

mengkndisikan usahanya untuk menyelesaikan tugas. Posisi guru dalam 

pembelajaran bukan hanya sebagai informator akan tetapi sebagai organisator 

program pembelajaran, fasilitator bagi pembelajaran siswa dan sebagai evaluator 

bagi keberhasilan pembelajaran siswa. 

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 

1. Siswa bekerja dalamm kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan 

materi belajar. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. 
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3. Bila mungkin, anggota kelompok juga berasal dari ras, budaya, suku dan 

jenis yang berbeda. 

4. Penghargaan lebih berorienasi pada kelompok daripada individual. 

Dalam kelompok mereka dapat melatih dan mengembangkan keterampilan-

keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran. ada 3 tujuan pembelajaran 

koperatif yang akan dicapai yaitu : (1) hasil belajar akademik; (2) penerimaan 

terhadap keberagaman; (3) pengembangan keterampillan sosial (Ibrahim, 2000: 

7). 

Hasil belajar akademik yang dimaksudkan dakan pembelajaran kooperatif 

meliputi pemahaman konsep yang sulit serta peningkatan kinerja ilmiah dalam 

tugas akademik. Heterogenitas kelas menyebabkan adanya kelompok atas dan 

kelompok bawah dimanfaatkan siswa saling menguntungkan dalam belajar. 

Kerjasama dan kolaborasi dibutuhkan sehingga dapat terhindar dari rasa 

permusuhan antar siswa. Situasi belajar semacam ini memberi dampak nyata 

kepada siswa ketika berada di masyarakat. 

2.4.  Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran merupakan landasan yang dirancang berdasarkan 

analisis terhadap implementasi kurikulum dan penerapannya di kelas. Melalui 

metode pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, 

ide, keterampilan, cara berfikir, maupun mengekspresikan ide.  

Menurut Agus Suprijono (2009 : 46), metode pembelajaran adalah pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembalajaran di kelas 
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maupun tutorial. Pendapat ini diperkuat oleh Yamin (2005 : 58) yang menyatakan 

bahwa metode pembelajaran adalah cara untuk menyajikan, menguraikan, 

memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan 

tertentu, tetapi tidak semua metode pembelajaran sesuai digunakan untuk  

mencapai tujuan pembelajaran. Pernyataan – pernyataan di atas dapat diartikan 

bahwa metode pembelajaran juga sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Ada berbagai macam metode  pembelajaran metode pembelajaran ada tiga, 

yaitu : 1) Metode pembelajaran langsung; 2) Metode pembelajaran kooperatif; dan 

3) Metode pembelajaran berbasis masalah (Suprijono, 2009 : xiv).  

2.5.  Metode Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Pembelajaran koooperatif adalah komsep yang meliputi semua jenis 

kegiatan kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin olehh guru atau 

diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, 

dimana guru mengarahkan kepada siswanya untuk menyeselesaikan masalah yang 

diberikan oleh guru secara berkelompok. (Suprijono : 2012) 

4 sintak tahapan STAD 

Tahap 1 : Pengajaran  

Pada tahap pengajaran, guru menyajikan maeri pelajaran, guru memberikan 

motivasi tentang pentingnya belajar materi yang sedang diajar. 
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Tahap 2 : Tim Studi  

Pada tahap ini, para anggota kelompok bekerja secara kooperatif untuk 

menyelesaikan lembar tugas yang diberikan oleh guru. 

Tahap 3 : Tes  

Pada   tahap ini setiap siswa secara individual menyelesaikan kuis. Guru menilai 

kuis tersebbut dan mencatat perolehan hasilnya saat itu serta hasil kuis pada 

pertemuan sebelumnya. Hasil dari tes individu akan diakumulasikan untuk skor 

tim. 

Tahap 4 : Rekognisi  

Setiap tim menerima penghargaan atau reward bergantung pada nilai rata-rata 

tim. 

Kelebihan dan kekurangan  menurut Hamdayana  (2014, 117) metode 

pembelajaran STAD. 

Kelebihan metode pembelajaran STAD adalah sebagai berikut : 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok 

2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasi bersama. 

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. 
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4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

5. Meningkatkan kecepatan individu. 

6. Menigkatkan kecakapan kelompok. 

7. Tidak bersifat kompetitif 

8. Tidak memiliki rasa dendam. 

Kekurangan metode pembelajaran STAD 

1. kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang 

2. siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran 

anggota pandai lebih dominan 

3. membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 

4. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya 

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

5. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

6. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

2.6. Metode Pembelajaran Tutor Sebaya 

Pembelajaran Tutor Sebaya atau yang sering disebut juga dengan 

pembelajaran Tutor Teman Sejawat merupakan metode belajar dengan bantuan 

seorang peserta didikan yang berkompeten untuk mengajar peserta didik lainnya. 

Metode ini membentuk peserta didik untuk aktif berdiskusi dengan sesama 
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temannya dan mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan atau arahan teman 

yang kompeten baik tugas itu dikerjakan di rumah maupun di sekolah. 

 Tutor Sebaya adalah sumber belajar selain guru, yaitu teman yang lebih 

pandai memberikan bantuan belajar kepada teman-temannya di sekolah. Bantuan 

belajar oleh temannya di sekolah. Bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami 

karena dengan teman sebaya tidak ada rasa canggung, malu, rendah hati dan 

sebagainya untuk bertanya (Suherman, 2003 : 277). 

Tahapan pembelajaran Tutor Sebaya (Abdullah, 2013 : 200) adalah sebagai 

berikut : 

Tahap 1 : Pemilihan Tutor 

Guru mengidentifikasi beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan lebih 

baik daripada temannya di kelas yang sama untuk dijadikan tutor. Jumlah tutor 

sama dengan jumlah kelompok yang akan dibentuk. 

Tahap 2 : Melatih Tutor 

Guru melatih tutor dalam materi yang akan dipelajari oleh siswa dan menjelaskan 

latihan serta evaluasi yang akan dilkaukan. 

Tahap 3 : Pengajaran  

Guru menjelaskan materi pelajaran secara ringkas pada semua peserta didik dan 

memberikan kesempatan tanya jawab. 

Tahap 4 : Penugasan Siswa  
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Guru memberikan tugas yang harus dikerjakan dan tata cara melakukan evaluasi 

(penilaian diri dan penilaian sejawat). 

Tahap 5 : Peran Tutor 

 Tutor Sebaya membantu temannya dalam mengerjakan tugas dan 

memberikan penjelasan tentang materi yang beluum dipahami oleh temannya 

dalam satu kelompok. 

Tahap 5 : Evaluasi 

Guru mengevaluasi proses belajar. Tutor menilai hasil kerja temannya dalam satu 

kelompok dan membuat laporan pada guru. Peserta didik membuat penilaian diri 

dan penilaian teman sebaya mengikuti format yang disediakan. 

Pembelajaran Tutor Sebaya merupakan kegiatan belajar yang terpusat pada 

peserta didik sebab anggota kelompok belajar merencanakan dan memfasilitasi 

kesempatan belajar untuk dirinya sendiri dan orang lain. Pembelajaran ini akan 

sukses jika terjadi hubungan timbal balik antara teman sebaya secara bersama-

sama. 

Keuntungan pembelajaran Tutor Sebaya sebagai berikut : (1) Adanya susana 

hubungan yang lebih baik dan lebih dekat antara murid yang dibantu dengan 

murid yang membantu.(2) dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan 

kepercayaan diri (Retyanto, 2009 : 19). 
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2.7. Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan tingkkah laku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Aini, 2004: 4). Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung apa yang dipelajari oleh siswa. 

Hasil belajar memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Penilaian 

terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi sampai sejauh mana 

keberhasilan seorang siswa dalam belajar. Dari informasi tersebut, guru dapat 

menganalisis kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan baik untuk keseluruhan 

kelas maupun individu. 

Benyamin S Bloom dalam Sugandi (2004: 43) mengklasifikasikan hasil belajar 

menjadi 3 kategori yang disebutt ranah belajar, yaitu : 

1. Ranah kognitif (Cognitive domain) 

Hasil belajar kognitif siswa pada dasarnya berkaitan dengan hasil 

berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah 

kognitif meliputi :  pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), 

analisis (C4), sistesis (C5) dan penilaian (C6). 

2. Ranah afektif (Affective domain) 

Ranah afektif berorientasi pada nilai, minat dan sikap yyang 

menggambarkan proses seseorang dalam mengenali dan mengadopsi suatu 

nilai dan sikap tertentu sehingga menjadi pedoman dalam tingkah laku. 

Ranah afektif meliputi: penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian dan pembentukan pola hidup.  
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3. Ranah psikomotorik (Psychomotoric domain) 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan fisik seperti keterampilan motorik 

dan syarah, manipulasi objek dan koodinasi syaraf. Ranah psikomotorik 

sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif 

yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. 

Ranah psikomotorik menurut Simpson (Anni, 2004: 6) meliputi 

persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian, dannn kreativitas. Ranah psikomotorik dalam 

pembelajaran dapat berupa keterampilan siswa dalam melakukan kegiatan 

praktikum. 

2.8.   Kajian Materi 

2.8.1.  Konsep Pengertian Sistem Operasi 

 Perangkat lunak komputer dibagi menjadi 2 kategori, perangkat lunak 

aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi adalah program-

program komputer yang didesain untuk memecahkan masalah tertentu dari 

pengguna. Contoh dari perangkat aplikasi adalah spreadsheet, sistem basis data, 

perangkat pengembangan program dan games. Sedangkan perangkat lunak sisrem 

digunakan sebagai penghubung antara perangkat keras komputer dan perangkat 

lunak aplikasi yang dibutuhkan pengguna komputer untuk menjalankan 

komputernya yang sering disebut juga dengan Sistem Operassi. Gambar 2.1 

menggambarkan hubungan antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak 

sistem. 
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Gambar 2.1 Hubungan antara sistem operasi dengan perangkat Aplikasi 

Tipe paling penting dari perangkat lunak adalah sistem operasi. Menurut 

Webopedia (2000), sistem operasi memiliki 3 tugas utama : 

1. Melakukan tugas dasar, seperti mengenali masukan dari keyboard, 

mengirimkan keluaran ke layar tampilan dan menyimpan rekaman dari file 

dan direktori dari disk. Serta mengendalikan perangkat pembantu seperti 

printer. 

2. Memastikan bahwa program-program yang beraneka ragam, dan para 

pengguna komputer bisa bekerja pada waktu yang sama, namun tidak 

mencampuri tugas dan kerja pengguna komputer lainnya. 

3. Menyediakan platform perangkat lunak sebagai penyangga perangkat 

lunak aplikasi agar bisa berjalan dengan baik. 

Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan 

perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara umum adalah suatu 
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pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan 

menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan 

penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi 

jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai  server  dalam 

jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer stand alone, 

bedanya hanya pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak 

sebagai server bagi komputer lainnya.  

Sistem operasi dalam jaringan disamping berfungsi untuk mengelola 

sumber daya dirinya sendiri juga untuk mengelola sumber daya komputer lain 

yang tergabung dalam jaringan.  Sistem operasi harus diinstal ke dalam komputer 

agar dapat berfungsi dengan baik. Dalam instalasi sistem operasi jaringan terdapat 

beberapa mode pilihan yang disediakan yaitu berupa mode  text  dan mode grafik. 

Instalasi sistem operasi berbasis  text  merupakan salah satu mode instalasi sistem 

operasi komputer dengan tampilan  text. Mode  text  digunakan jika spesifikasi 

hardware  komputer yang akan diinstal mempunyai spesifikasi yang rendah. 

Metode instalasi berbasis  text akan mempercepat proses instalasi walaupun 

dengan tampilan yang kurang menarik dibandingkan dengan mode Grafis (GUI).  

Metode instalasi sistem operasi berbasis GUI, mempunyai tampilan grafis yang 

lebih menarik dan memudahkan dalam proses instalasi sehingga sering dipilih 

oleh pemakai sistem operasi. Dengan perkembangan  hardware  komputer yang 

semakin baik menjadikan faktor kecepatan tidak menjadi kendala dalam proses 

instalasi. 
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Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum (termasuk PC, 

komputer personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar:  

1. Keluarga Microsoft Windows 

 Yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 1.x 

hingga versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan 

Windows NT (Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, 

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven) 

yang dirilis pada tahun 2009, dan Windows Orient yang akan dirilis pada 

tahun 2014)).  

2. Keluarga Unix  

Yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, 

keluarga BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, MacOS/X 

(berbasis kernel BSD yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama 

Darwin) dan GNU/Hurd.  

3. Mac OS 

 Adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut 

Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 

10.4 (Tiger). Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 

(Leopard). 

 

 

 

 



25 

 

 
 

Jenis Sistem operasi dibagi menjadi 2 : 

1. Sistem Operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) 

Interaksi dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang 

diperlihatkan dalam modus grafik. Contoh sistem operasi berbasis GUI 

adalah Windows, Machintos. 

2. Sistem Operasi berbasis Text  

Interaksi dilakukan oleh user dengan cara mengetikkan perintah-perintah 

berupa teks pada sistem operasi. 

2.8.2.  Sasaran Sistem Operasi 

Sistem operasi mempunyai tiga sasaran utama yaitu 

1. Kenyamanan =   Membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman,  

2. Efisien   =    

 

3. Berevolusi  =   

 

 

2.8.3.  Spesifikasi Minimal Untuk Menginstal Sistem Operasi 

Spesifikasi Windows 98 :  

1. Prosesor 66 MHz  

2. RAM 16 MB  

3. VGA 2 MB  

4. 225 MB Free Harddisk Space  

 

Penggunaan sumber-daya sistem komputer secara 

efisien. 

 Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan 

dan memudahkan pengembangan, pengujian serta 

pengajuan sistem yang baru. 
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Spesifikasi Windows XP :  

1. Prosesor 233 MHz  

2. RAM 64 MB 

3. VGA 2 MB  

4. 3 GB Free Harddisk Space  

Spesifikasi Windows Vista :  

1. Prosesor 800 MHz  

2. RAM 512 MB  

3. VGA 64 MB  

4. 15 GB Free Harddisk Space  

Spesifikasi Windows 7 :  

1. Prosesor 1GHz  

2. RAM 1 GB  

3. VGA 128 MB dengan DirectX 9.0 Support  

4. 16 GB Free Harddisk Space  

Spesifikasi Ubuntu :  

1. Prosesor 300 MHz  

2. RAM 64 MB  

3. VGA 2 MB  

4. 4 GB Free Harddisk Space  

Spesifikasi Windows MAC OS X Snow Leopard :  

1. Mac Computer dengan prosesor Intel  

2. RAM 1 GB  
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3. VGA 128 MB 

4. 5 GB Free Harddisk Space 

2.9. Kerangka Berfikir 

Metode  belajar mengajar merupaka suatu kegiatan atau langkah-langkah 

yang mengatur kegiatan selama proses pembelajaran sehingga mendorong siswa 

untuk belajar dan hasil belajar yang berupa pengetahuan dan praktek. Salah satu 

pelajaran yang menuntut hasil belajar berupa pengetahuan dan praktek adalah 

mata pelajaran perakitan komputer. 

Hasil belajar pada mata pelajaran perakitan komputer di SMK 11 Semarang 

sangat kurang. Pemilihan metode pembelajaran merupakan hal yang penting 

dalam kegiatan pmbelajaran di kelas. 

Metode pembelajaran STAD dan tutor sebaya merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang emnuntut siswa untuk belajar lebih aktif lagi. 

Metode pembelajaran STAD siswa aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan metode pembelajaran tutor sebaya siswa akan diajarkan oleh teman 

sebayanya yang sudah dipercaya oleh guru untuk menjadi tutor. Pada metode 

pembelajaran tutor sebaya siswa akan lebih aktif bertanya karena siswa tidak 

canggung untuk bertanya kepada teman sebayanya atau tutor. Jika proses 

pembelajaran STAD dan tutor sebaya tesebut berjalan dengan baik maka hasil 

belajar akan memuaskan dan terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang 

diajar menggunakan STAD dan Kelas yang diajar menggunakan metode tutor 

sebaya. 
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2.10. Hipotesis 

Berdasarkan pada perumusan masalah serta kerangka berfikir tersebut 

maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan hasil belajar siswa kelas X multimedia yang diajar 

menggunakan STAD dan yang diajar menggunakan tutor sebaya pada mata 

pelajaran STAD dengan hasil belajar siswa kelas X multimedia yang diajar 

menggunakan metode tutor sebaya. 

2. Terdapat perbedaan keterampilan instalasi sistem operasi antara kelas yang 

diajar menggunakan STAD dengan kelas yang diajar menggunakan tutor 

sebaya. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen (Experimental Research) merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui/menilai suatu pengaruh dari suatu 

perlakuan/tindakan/treatment  pendidikan terhadap perilaku siswa atau 

menguji hipotesis tentang ada tidaknya  pengaruh tindakan itu  bila 

dibandingkan dengan tindakan yang lain. Jenis eksperimen yang digunakan 

adalah True experiment design. True experiment design adalah jenis-jeis 

eksperimen yang dianggap sudah baik karena sudah memenuhi persyaratan. 

Yang dimaksud dengan persyaratan dalam eksperimen adalah adanya 

kelompok lain yang ikut mendapatkan pengamatan. Kelompok ini disebut 

kelompok pembanding (Arikunto, 2013:125). 

3.2.  Desain Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian eksperimen 

dengan The Control Grup Pretest-Posttes Design. Penelitian ini 

menggunakan perlakuan yang berbeda antara 2 kelas yang terdiri dari kelas 

ekperimen 1 dan kelas eksperimen. Adapun desain dari penelitian yang akan 

dilakukan adalah sesuai dengan gambar berikut : 
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Kelompok        Pretes       Perlakuan   Posttes 

 

 

Keterangan : 

E1    : Kelas Eksperimen 1 dengan perlakuan metode 

pembelajaran STAD 

E2  : Kelas Eksperimen 2 dengan perlakuan metode 

pembelajaran tutor sebaya 

T1 :  Hasil Pretes untuk mengetahui perbedaan awal 

X1 :  Proses pembelajaran terhadap kelas Eksperimen 1 

dengan perlakuan STAD. 

X2 :  Proses pembelajaran terhadap kelas Eksperimen  2 

dengan perlakuan tutor sebaya. 

T2 :  Hasil Postes untuk mengetahui perbedaan akhir 

3.3.Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1. Tempat penelitian  

Penelitian ini mengambil tempat di SMK 11 Semarang 

3.3.2. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari - Maret tahun 2015 

E1                          T1                  X1                  T2 

E2                         T1                  X2                  T2 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Pupulasi adalah wilayah generalisasi yang teridiri dari objek-subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:117). Populasi 

pada peneltian ini adalah seluruh siswa kelas X  jurusan Multimedia di SMK 11 

Semarang. 

Tabel 3.1 Data Populasi Peserta Didik Jurusan Multimedia 

Nama Sekolah Kelas Jumlah Siswa 

SMK 11 Semarang 

X mm 1 36 

X mm 2 36 

X mm 3 36 

Jumlah 118 

 

3.4.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (sugiyono, 2013:81). Penelitian ini akan ditunjukan untuk kelas 

X multimedia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah pengambilan sampel 

secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Purposive 

Sampling  sering dikatakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan (sifat, karakteristik, ciri dan kriteria). Purposive Sampling disebut 

juga Judmental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian. 

Sehingga kelas yang digunakan sebagai sampel adalah kelas X Multimedia 1 
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menggunakan metode pembelajaran STAD dan kelas X multimedia 3 

menggunakan metode tutor sebaya karena kedua kelas tersebut memiliki 

karakteristik yang sama. 

3.5. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi kegiatan sebelum pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan setelah pembelajaran. 

 

 

Gambar 3.1 Skema Pelaksanaan Penelitian 

Membuat instrumen 

penelitian : soal uji 

coba, soal keterampilan 

Menentukan kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 

Uji coba intrumen  

(Daya beda, tingkat kesukaran, validitas, dan 

reliabilitas) 

Pretest kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 

Proses pembelajaran kelas 

eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen2  

Posttest dan praktek 

instalasi SO kelas 
eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 

Uji prasyarat analisis, 

normalitas dan homogenitas 

Uji hipotesisindependent 

sample t-test  nilai hasil belajar 

kognitif dan nilai keterampilan  

Uji Normalitas homogenitas, 

dan Uji independent sample t-

test pretest  
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1. Kegiatan sebelum pembelajaran 

Sebelum proses pembelajaran dalam penelitian , dilakukan kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Membuat rencana pembelajaran dan mempersiapkan materi 

pembelajaran, mempersiapkan instrumen penelitian yaitu soal uji coba 

dan soal tes keterampilan. 

2. Menentukan sampel untuk kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

3. Melakukan tes uji coba soal yang akan digunakan sebagai soal pretest 

dan postest untuk mengukur kemampuan kelas eksperimen pada kelas 

yang sudah pernah menerima materi instalasi sistem operasi. 

4. Mengadakan pretest, terhadap kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang  

materi instalasi sistem operasi pada hari sebelum pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode STAD dan tutor sebaya. 

5. Menganalisis pretest untuk mengetahui normalitas, homogenitas dan 

analisis hipotesis. Analisis hipotesis digunakan untuk mengetahui 

perbedaan kemampuan awal siswa tentang materi instalasi sistem 

operasi. Analisis dilakukan sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran. 

2. Kegiatan pembelajaran 

1. Mengadakan pretes, terhadap kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang  

materi instalasi sistem operasi pada hari sebelum dilaksanakan 

pembelajaran menggunakan metode STAD dan tutor sebaya. 
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2. Menganalisis pretest untuk mengetahui normalitas, homogenitas dan 

analisis hipotesis. Analisis hipotesis digunakan untuk mengetahui 

perbedaan kemampuan awal siswa tentang materi instalasi sistem 

operasi. Analisis dilakukan sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran. 

3. Melaksanakan pembelajaran instalasi komputer pada mata pelajaran 

sistem operasi menggunakan metode STAD pada kelas ekperimen 1. 

4. Melaksanakan pembelajaran instalasi komputer pada mata pelajaran 

sistem operasi menggunakan metode Tutor Sebaya pada kelas 

ekperimen 2. Mengadakan praktek instalasi komputer individu pada 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

5. Mengadakan posttest, terhadap kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2. 

3. Kegiatan setelah pembelajaran  

1. Melakukan uji normalitas, homogenitas untuk mengetahui apakah 

setelah pelaksanaan penelitian nilai postest berdistribusi normal atau 

tidak dan hhomogen atau tidak. 

2. Melaksanakan uji hipotesis independent sample t-test untuk 

membandingkan hasil belajar kognitif dan keterampilan siswa yang 

diperoleh siswa antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 dengan menggunakan perhitung uji t untuk menentukan 

apakah ada perbedaan antara kelas yang diajar menggunakan STAD 

dan kelas yang diajar menggunakan tutor sebaya. 



35 

 

 
 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

3.6.1. Tes 

Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pengetahuan dan tes 

keterampilan.  

1. Tes pengetahuan 

Tes pengetahuan digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang 

instalasi sistem operasi pada mata pelajaran Perakitan Komputer kelas X 

Multimedia SMK 11 Semarang. Tes pengetahuan yang digunakan adalah 

pretest dan posttest. 

2. Tes keterampilan 

Tes keterampilan digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa 

menginstalasi komputer yaitu nilai praktik. Tes keterampilan dilakukan 

dengan melakukan praktek menginstalasi sistem operasi. 

3.7. Instrumen Penelitian 

Instrumen dari penelitian ini adalah soal pretest dan posttest, soal praktek 

dan laporan siswa. Instrumen pretest dan posttest disusun berdasarkan materi 

instalasi sistem operasi pada mata pelajaran Perakitan Komputer. Instrumen soal 

praktek digunakan untuk memberikan penilaian keterampilan instalasi sistem 

operasi. 
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3.8. Analisis Instrumen Penelitian 

Instrumen tes yang digunakan diujicobakan terlebih dahulu untuk 

mengetahui kwalitas butir tes/soal. Sebuah tes yang baik sebagai alat pengukur 

harus memenuhi persyaratan tes, diantaranya adalah daya pembeda, taraf 

kesukaran soal, validitas soal dan reliabilitas. Sehingga perlu dilakukan uji-uji 

tersebeut agar soal dapat dipercaya. 

3.8.1. Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung Daya pembeda soal adalah : 

𝐷𝑃 =  
𝐽𝐴

𝐽𝑆𝐴
−

𝐽𝐵

𝐽𝑆𝐵
 

Keterangan : 

DP  = Daya pembeda  

JA = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas  

JB = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah  

JSA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda:  

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 : jelek  

0,20 < DP ≤ 0,40 : cukup  

0,40 < DP ≤ 0,70 : baik  

0,70 < DP ≤ 1,00 : baik sekali         (Arikunto,  2007: 213) 
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 Hasil analisis daya beda, butir soal yang termasuk jelek ada 14 soal yaitu 

3, 8, 9, 10, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 36. Butir soal yang termasuk 

cukup ada 11 soal yaitu 7, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 27, 28, 37, 39. Butir soal yang 

termasuk baik ada 13 soal yaitu 1, 4, 5, 6, 14, 17, 24, 31, 33, 34, 35, 38, 40. 

Butir soal baik sekali ada 2 soal yaitu 2, 18. Dari hasil analisis daya beda soal 

yang tergolong jelek harus dieliminasi maka soal yang dapat digunakan adalah 

26 soal. Analisis daya pembeda selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16. 

3.8.2. Analisis Taraf Kesukaran Soal 

Taraf kesukaran soal digunakan untuk mengetahui apakan instrumen 

soal memiliki taraf mudah, sedang dan sukar. Soal yang baik adalah soal yang 

tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sukar.  

Rumus yang digunakan untuk menentukan taraf kesukaran soal adalah : 

𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

 Keterangan : 

P = Indeks Kesukaran 

B  = banyak siswa yang menjawab soal itu benar  

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes  

Klasifikasi indeks kesukaran sebagai berikut:  

0,00 ≤ P < 0,30 adalah soal tergolong sukar  

0,30 ≤ P < 0,70 adalah soal tergolong sedang  

0,70 ≤ P ≤ 1,00 adalah soal tergolong mudah              (Arikunto, 2007 : 209) 
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 Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran dari 26 soal diperoleh 

hasil, 11 butir soal yaitu nomor 1, 4, 7, 14, 16, 18, 21, 27, 28, 33, 37 termasuk 

soal mudah, 15  butir soal yaitu nomor 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 31, 34, 

35, 38, 39, 40 termasuk soal sedang, 1 butir soal yaitu nomor 6 termasuk soal 

sukar. Analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16. 

3.8.3. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang sahih atau valid mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas  rendah. Sebuah instrumen dikatakn valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan. Subah instrumen valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010 : 211). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas adalah teknik 

korelasi product moment menggunakan metode pearson, sebagai berikut : 

 𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌−  𝑋 ( 𝑌)

  𝑁  𝑋2−( 𝑋
2

)  𝑁  𝑌2−( 𝑌
2

) 

 

  Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi 

N : Jumlah subjek/ responden 

X : Skor butir 

Y : Skor total 

∑X
2
 : Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y
2
 : Jumlah kuadrat nilai Y    (Arikunto,2013 : 213) 
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 Hasil analisis rxy dikonsultasikan dengan tabel kritis r product moment 

pada tabel dengan taraf signifikan 5% dan N = 29 maka diperoleh rtabel = 0,3115. 

Soal valid jika rxy> rtabel maka soal tersebeut valid.  

 Berdasarkan analisis validitas soal, terdapat 26 soal objektif pilihan ganda 

dengan jumlah soal valid adalah 25 butir soal yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 

14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 sedangkan 

jumlah soal tidak valid 1 butir soal yaitu nomor 13. Analisis selengakapnya 

dapat dilihat pada lampiran 16. 

3.8.4. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas (keandalan) merupakan perihitungan yang digunakan untuk 

mengukur tingkat ketepatan hasil yang diinginkan. Analisis reabilitas suatu tes 

menggunakan rumus K_R. 20 metode Kuder Richardson dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
 (1 −

𝑀 𝑘 − 𝑀 

𝑘𝑉𝑡
) 

Keterangan : 

r11 : reliabelitas instrumen 

k : banyaknya soal 

M : skor rata-rata 

Vt : varians total      (Arikunto, 2010 : 232) 
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Tabel 3.2 Kriteria Reliabilitas 

Indeks Kriteria 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,20 – 0,40 Cukup 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Sangat Baik 

(Arikunto, 2009 : 105) 

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas didapatkan hasil  r11 = 0,75407 

maka dapat disimpulkan bahwa soal termasuk dalam  kategori reliabel sangat 

baik Karena hasil analisis r11> 0,70 sehingga masuk dalam kategori sangat 

baik. Analisis selengakapnya dapat dilihat pada lampiran 16. 

Selanjutnya instrumen tersebut digunakan untuk mengambil data 

pretest dan posttest. Data penelitian dapat dilihat pada lampiran 17 dan 18. 

3.9. Teknik Analisis Data 

3.9.1. Uji Prasyarat Analisis 

3.9.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data nilai kelas 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas data digunakan untuk menghitung normalitas nilai ulangan harian dan 

pretest, posttest. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 

teknik Kolmogorov smirnov. Data berdistribusi normal jika hasil analisis lebih 

besar dari signifikansi 0,05. 
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Berdasarkan hasil output statistik diketahui bahwa untuk hasil pretest, 

posttest  dan hasil keterampilan adalah sebagai berikut :  

1. Normalitas pretest dan  posttest 

Tabel 3.3. Normalitas pretest dan  posttest 

No Tes Kelompok Hasil Kriteria Keterangan 

1 Pretest  Eksperimen 1 0,197 0,197> 0,05 Normal 

  Eksperimen 2 0,504 0,504> 0,05 Normal 

2 Post test Eksperimen 1 0,096 0,096> 0,05 Normal 

  Eksperimen 2 0,101 0,101> 0,05 Normal 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa hasil pretest dan 

posttest berdsitribusi normal. Analisis selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 21 dan lampiran 22. 

2. Normalitas nilai keterampilan 

Hasil analisis Kolmogorov smirnov nilai keterampilan untuk kelas 

eksperimen 1=0,220 dan kelas eksperimen 2=0,054. Karena hasil analisis  

lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. Analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23. 

3.9.1.2. Uji kesamaan dua varians (homogenitas) 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

kontrol dan kelas eksperimen mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika 

kedua kelompok mempunya varians yang sama maka dikatakan kedua kelompok 

homogen. 
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Untuk melakukan Uji homogenitas menggunakan SPSS 16 dengan uji 

Levene Test dengan taraf signifikansi 0,05. Data dikatakan hmogen jika hasil 

analisis lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS diperoleh hasil Levene test 

untuk nilai pretest = 0,268 > 0,05 dan nilai posttest  = 0,859 > 0,05 maka data  

kedua kelas tersebut homogen. Sedangkan untuk nilai keterampilan adalah 0,40, 

maka nilai keterampilan memiliki data yang homogen. Analisis selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 21 dan lampiran 22. 

3.9.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji independent 

sample t-test yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara 

kelas yang diajar menggunakan STAD dan kelas yang diajar menggunakan tutor 

sebaya 

3.9.2.1. Uji Independent Sample t-testPretest 

Uji independent sample t-test pretest digunakan untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan kemampuan awal siswa tentang materi instalasi sistem operasi 

pada mata pelajaran  perakitan komputer antara kelas yang diajar menggunakan 

STAD dengan kelas yang diajar menggunakan tutor sebaya. 

Setelah dilakukan uji t nilai pretest pada kelas yang akan diajar 

menggunakan STAD dan kelas yang diajar menggunakan tutor sebaya diperoleh 

thitung 0,779 sedangkan taraf signifikansi ttabel 0,05 signifikansi. Sehingga hasil 

thitung > ttabel. Analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 25. 
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3.9.2.2. Uji Independent Sample t-test Hasil Belajar Metode STAD dengan Metode 

Tutor Sebaya 

Uji independent sample t-test posttest digunakan untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan hasil belajar kognitif siswa tentang materi instalasi sistem operasi 

pada mata pelajaran  perakitan komputer antara kelas yang diajar menggunakan 

STAD dengan kelas yang diajar menggunakan tutor sebaya. 

Hasil analisis mengggunakan uji independent sample t-test pada nilai 

posttest antara kelas yang diajar menggunakan STAD dengan kelas yang diajar 

menggunakan tutor sebaya diperoleh hasil signifikansi thitung 0,304 sedangkan 

signifikansi ttabel 0,05. Sehingga hasil thitung > ttabel. Analisis selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 24. 

3.9.2.3. Uji Independent Sample t-test Hasil Belajar Metode Ceramah dengan STAD 

Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan hasil belajar kognitif siswa tentang materi instalasi sistem operasi pada 

mata pelajaran  perakitan komputer antara kelas yang diajar menggunakan 

ceramah dengan kelas yang diajar menggunakan STAD. 

Hasil analisis mengggunakan uji independent sample t-test pada nilai 

posttest antara kelas yang diajar menggunakan Ceramah dengan kelas yang diajar 

menggunakan STAD diperoleh hasil signifikansi thitung 0,046 sedangkan 

signifikansi ttabel 0,05. Sehingga hasil thitung < ttabel. Analisis selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 27. 
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3.9.2.4. Uji Independent Sample t-test Hasil belajar metode ceramah dengan Tutor 

sebaya 

Uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaa hasil belajar kognitif siswa tentang materi instalasi sistem operasi pada 

mata pelajaran  perakitan komputer antara kelas yang diajar menggunakan 

Ceramah dengan kelas yang diajar menggunakan tutor sebaya. 

Hasil analisis mengggunakan uji independent sample t-test pada nilai 

posttest antara kelas yang diajar menggunakan Ceramah dengan kelas yang diajar 

menggunakan tutor sebaya diperoleh hasil signifikansi thitung 0,004 sedangkan 

signifikansi Ttabel 0,05. Sehingga hasil thitung < ttabel. Analisis selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 28. 

 

3.9.2.5. Uji Independent Sample T-test Nilai Keterampilan 

Uji independent sample t-test nilai keterampilan digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan keterampilan instalasi sistem operasi antara 

kelas yang dikenakan pembelajaran menggunakan metode STAD dengan kelas 

yang menggunakan metode Tutor Sebaya. Uji Independent Sample T-Test 

menggunakan SPSS. 

Hasil analisis mengggunakan uji independent sample t-test nilai 

keterampilanpada kelas ekperimen 1 dan kelas eksperimen 2 diperoleh hasil thitung 

0,03 sedangkan signifikansi ttabel 0,05. Sehingga hasil thitung < ttabel. Analisis 

selengkapnya dapat dillihat pada lampiran 26. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Hasil Penellitian 

4.1.1. Deskripsi Data 

4.1.1.1. Deskripsi Nilai Pretest 

Analisis deskripsi untuk nilai pretest dari data yang diperoleh dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Nilai Pretest 

Kelompok Mean Max Min Lolos KKM Tidak lolos KKM 

Eksperimen 1 71,22 80 60 19,44% 80,55% 

Eksperimen 2 70,66 84 36 25% 75% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa nilai rata-rata (mean) antara  kelas 

eksperimen 1 kelas eksperimen 2 pada mata pelajaran perakitan komputer 

memiliki rata-rata nilai yang hampir sama. Sehingga tidak ada perbedaan 

kemampuan awal siswa antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

 Kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran perakitan komputer 

adalah 80. Siswa yang lolos KKM pada nilai pretest kelas eksperimen 1 lebih 

sedikit dibandingkan dengan kelas eksperimen 2 pada mata pelajaran perakitan 

komputer kelas X jurusan multimedia di SMK 11 Semarang. Data nilai 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17 dan lampiran 18. 

45 
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4.1.1.2. Deskripsi Nilai Posttest 

Deskripsi untuk nilai Posttest dari data yang diperoleh dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Deskripsi Nilai Posttest 

Kelompok Mean Max Min Lolos KKM Tidak lolos KKM 

Eksperimen 1 78,55 88 60 61,11% 38,89% 

Eksperimen 2 80,33 100 48 80,56% 19,44% 

 

Berdasarkan tabel 4.2 nilai rata-rata (mean) kelas eksperimen 1 lebih 

rendah dibandingkan dengan kelas eksperimen 2.  

Kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran perakitan komputer 

adalah 80. Siswa yang lolos KKM di kelas eksperimen 2 lebih banyak 

dibandingkan dengan kelas eksperimen 1  pada mata pelajaran perakitan komputer 

kelas X jurusan multimedia di SMK 11 Semarang.   Data nilai selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 17 dan lampiran 18. 

4.1.1.3. Deskripsi Nilai Keterampilan 

Deskripsi nilai keterampilan yang diambil dari nilai praktek instalasi 

Sistem Operasi. deskripsi nilai keterapilan dapat di lihat pada tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Deskripsi Nilai Keterampilan 

Kelompok Mean maximum minimum 

Eksperimen 1 73,8 91,7 50 

Eksperimen 2 81,7 100 58 
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Berdasarkan tabel 4.3 nilai rata-rata keterampilan kelas eksperimen 2 memiliki 

rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai kelas eksperimen 1. 

Nilai maksimum kelas eksperimen 2 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai maksimum 

kelas eksperimen 1 pada mata pelajaran perakitan komputer jurusan multimedia di SMK 

11 semarang. Data nilai selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19 dan lampiran 20. 

4.1.2. Perbedaan  rata-rata  Nilai Pretest dan Posttest antara kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2 

4.1.2.1. Nilai Pretest dan Postest kelas eksperimen 1 

Perbedaan rata-rata nilai  pretest dan posttest digunakan untuk 

mengetahui peningkatan rata-rata nilai antara kelas eksperimen 1 sebelum 

dilakukan pembelajaran menggunakan STAD dan setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan metode STAD. Nilai rata-rata pretest pada 

kelas yang diajar menggunakan metode STAD adalah 71,22 sedangkan 

nilai posttest pada kelas yang diajar menggunakan metode STAD adalah 

78,56. Berdasarkan data tersebut maka nilai rata-rata sebelum dan sesudah 

dilaksanakan pembelajaran menggunakan metode STAD, rata-rata nilai 

siswa mengalami peningkatan 7,34. Peningkatan tersebut diperoleh dari 

selisih rata-rata antara nilai pretest dan nilai posttest pada kelas 

eksperimen 1. 

4.1.2.2. Nilai Pretest dan Postest kelas eksperimen 2 

Perbedaan rata-rata nilai  pretest dan posttest digunakan untuk 

mengetahui peningkatan rata-rata nilai antara kelas eksperimen 1 sebelum 

dilakukan pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya dan setelah 

dilakukan pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya. Nilai rata-rata 
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pretest pada kelas yang diajar menggunakan metode tutor sebaya adalah 

70,56, sedangkan nilai posttest pada kelas yang diajar menggunakan 

metode tutor sebaya adalah 80,33. Berdasarkan data tersebut maka nilai 

rata-rata sebelum dan sesudah dilaksanakan pembelajaran menggunakan 

metode tutor sebaya, rata-rata nilai siswa mengalami peningkatan 9,67. 

Peningkatan tersebut diperoleh dari selisih rata-rata antara nilai pretest dan 

nilai posttest pada kelas eksperimen 2. 

Berdasarkan uraian tersebut perbedaan peningkatan hasil belajar pada mata 

pelajaran perakitan komputer jurusan multimedia di SMK 11 semarang antara 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, bahwa kedua kelas tersebut 

mengalami peningkatan yang hampir sama. Perbedaan peningkatan hasil belajar 

siswa dapat dilihat pada histogram gambar 4.1. 

Berikut histogram perbandingan rata-rata hasil belajar pretest dan posttest siswa 

pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 
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Gambar 4.1  Histogram Rata-rata Hasil Belajarpretest dan posttest 

Setelah dilakukan analisis data, maka diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut : 

1. Pada hasil belajar kognitif mata pelajaran perakitan komputer kelas X 

jurusan multimedia di SMK 11 Semarang antara kelas yang diajar 

menggunakan STAD dan yang diajar menggunakan tutor sebaya tidak ada 

perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukan dengan hasil analisis uji t 

adalah 0,304 > 0,05. Rata-rata hasil belajar kognitif  kelas yang diajar 

menggunakan STAD 78,556 sedangkan rata-rata hasil belajar yang 

menggunakan tutor sebaya 80,33. Siswa yang lolos KKM yang diajar 

menggunakan metode STAD adalah 61,1% sedangkan siswa yang lolos 

KKM pada kelas yang diajar menggunakan metode tutor sebaya adalah 

80,56%. 

2. Hasil belajar kognitif  pada mata pelajaran perakitan komputer kelas X 

jurusan multimedia di SMK 11 Semarang antara kelas yang diajar 

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

Pretest Posttest

Eksperimen 1

eksperimen 270,56

78,56

80,33

71,22



50 

 

 
 

menggunakan metode ceramah dengan kelas yang diajar menggunakan 

metode STAD ada perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukan dengan 

hasil analisis uji t yaitu 0,046 < 0,05. Rata-rata hasil belajar yang diajar 

menggunakan metode ceramah adalah 73,33 sedangkan yang 

menggunakan STAD adalah 78,56. Siswa yang lolos KKM yang diajar 

menggunakan metode STAD adalah 61,1% sedangkan yang diajar 

menggunakan ceramah adalah 36,1%. 

3. Hasil belajar kognitif  pada mata pelajaran perakitan komputer kelas X 

jurusan multimedia di SMK 11 Semarang antara kelas yang diajar 

menggunakan metode ceramah dengan kelas yang diajar menggunakan 

metode tutor sebaya ada perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukan 

dengan hasil analisis uji t yaitu 0,004 < 0,05. Rata-rata hasil belajar yang 

diajar menggunakan metode ceramah adalah 73,33 sedangkan yang 

menggunakan tutor sebaya adalah 80,33. Siswa yang lolos KKM yang 

diajar menggunakan metode tutor sebaya adalah 80,56% sedangkan yang 

diajar menggunakan ceramah adalah 36,1%. 

4. Pada hasil belajar psikomotorik atau keterampilan instalasi sistem operasi 

pada mata pelajaran perakitan komputer kelas X jurusan multimedia di 

SMK 11 Semarang antara kelas yang diajar menggunakan metode STAD 

dan metode tutor sebaya terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat 

buktikan pada hasil analisis uji t 0,021 < 0,05. Rata-rata hasil belajar 

keterampilan kelas yang diajar menggunakan STAD adalah 73,8 

sedangkan yang diajar menggunakan tutor sebaya 81,7. 
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4.2. Pembahasan 

Pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai perbedaan hasil 

belajar antara kelas yang diajar mengguankan STAD  dan kelas yang diajar 

menggunakan tutor sebaya pada mata pelajaran perakitan komputer.  Sampel pada 

penelitian ini diambil dengan memeperhatikan kriteria jumlah siswa setiap kelas 

dan memperhatikan analisis normalitas dan homogenitas. Kelas diambil dari kelas 

X mm 1 dan X mm 3 dengan jumlah siswa 36 setiap kelas. Kelas X mm 1 

menggunakan metode STAD dan kelas X mm 3 menggunakan metode Tutor 

sebaya. Perbedaan perlakuan yang diberikan terhadap kedua kelas tersebut 

diharapkan dapat memberikan perbedaan hasil belajar kognitif dan hasil belajar 

keterampilan siswa instalasi Sistem Operasi. 

Perlakuan awal pada kedua kelas sebelum melaksanakan pembelajaran 

adalah pretest untuk mengetahui pemahaman kemapuan awal siswa mengenai 

materi instalasi sistem operasi. Tahap berikutnya adalah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran STAD untuk kelas X mm 1 dan metode pembelajaran tutor sebaya 

untuk kelas X mm 3.  

Pada proses pembelajaran menggunakan metode STAD siswa 

cenderung pasif dan banyak siswa yang tidak bertanya kepada gurunya. Pada 

proses pembelajaran STAD guru berperan sebagai fasilitator dan memantau  

kegiatan siswa namun siswa tidak memanfaatkan guru tersebut sebagai fasilitator 

mereka pada saat proses pembelajaran. Sedangkan pada proses pembelajaran tutor 

sebaya siswa lebih aktif dan para tutor sudah ahli dalam menginstalasi komputer 
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dan memahami materi tentang sistem operasi. Pada proses pembelajaran tutor 

sebaya siswa sangat aktif bertanya kepada tutornya masing-masing.  

Setelah kedua kelompok mendapatkan perlakuan yang berbeda pada 

dua kelas X mm 1 dan X mm 3, pada akhir pertemuan kedua kelas diberikan 

posttest dengan soal yang sama untuk mengetahui hasil belajar siswa mengenai 

materi instalasi sistem operasi pada mata pelajaran perakitan komputer.  

Tabel 4.4 Hasil analisis uji independet sample t-test nilai pretest dan posttest 

No Tes Kelas Uji t Perbedaan 

1 Pretest Eksperimen 1 
0,779 

Tidak 

signifikan Eksperimen 2 

2 Posttest Eksperimen 1 
0,304 

Tidak 

Signifikan Eksperimen 2 

 

Mengacu pada tabel  4.4, terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara pretest kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 atau  

memiliki nilai yang hampir sama antara kedua kelas tersebut,  Hasil uji t dari pre 

test adalah 0,779 (0,779>0,05), maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan sebelum pemberian perlakuan, sedangkan hasil uji t 

dari post testadalah 0,304 (0,304<0,05),  maka dapat dinyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan secara signifikan setelah pemberian perlakuan dan hipotesis 

diterima. Dilihat dari nilai rata-rata nilai, peningkatan hasil belajar pada kelompok 

eksperimen 1 = 7,33 dan kelompok eksperimen 2 = 9,67. Dari hasil analisis maka 

tidak ada perbedaan hasil belajar kognitif antara kelas yang diajar menggunakan 
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STAD dengan metode tutor sebaya. Hal ini disebabkan karena siswa ikut terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk menalar dan mencoba 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Rata-rata hasil belajar siswa yang 

menggunakan metode pembelajaran STAD (rata-rata = 78,56) dan tutor sebaya 

(80,33) lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembelajaran ceramah (73,46). 

Hasil belajar siswa yang mencapai KKM yang diajar menggunakan 

metode pembelajaran STAD adalah 61,11% sedangakan yang diajar 

menggunakan metode STAD adalah 80,56%. Jika dibandingkan dengan hasil 

belajar  siswa yang mencapai KKM dengan metode pembelajaran ceramah yaitu 

36,1% maka yang diajar menggunakan metode tutor sebaya yang mencapai KKM 

adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan metode STAD dan ceramah. 

Hasil analisis nilai keterampilan siswa melakukan instalasi komputer 

menggunakan uji t independent test diperoleh hasil 0,021 < 0,05 maka ada 

perbedaan keterampilan instalasi sistem operasi antara kelas yang diajar 

menggunakan STAD dan yang diajar menggunakan tutor sebaya. Kelompok yang 

menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya memperoleh hasil yang lebih 

tinggi dari pada metode pembelajaran STAD karena siswa yang ahli dalam 

melakukan instalasi mengajarkan kepada temannya, sehingga siswa akan lebih 

paham dalam melakukan instalasi sistem operasi selain itu siswa juga lebih paham 

dengan apa yang dijelaskan oleh temannya dibandingkan dengan penjelasan guru.  

Karena tingkat emosional antara guru dengan siswa itu sangat berbeda. Berbeda 

jika siswa dengan siswa, mereka memiliki tinggal emosional yang hampir sama. 

Sehingga siswa akan lebih mudah memahami penjelasan temannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran perakitan komputer pada materi instalasi sistem operasi kelas 

X jurusan multimedia di SMK 11 Semarang daripada metode pembelajaran 

ceramah. 

2. Metode pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran perakitan komputer pada materi instalasi sistem operasi 

kelas X jurusan multimedia di SMK 11 Semarang daripada metode 

pembelajaran ceramah. 

3. Metode pembelajaran STAD dan tutor sebaya sama-sama dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran perakitan komputer 

pada materi instalasi sistem operasi kelas X jurusan multimedia di SMK 11 

semarang. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan maka saran dari penulis adalah metode 

pembelajaran tutor sebaya STAD  dapat digunakan sebagai metode pembelajaran 

pada mata pelajaran perakitan komputer pada materi instalasi sistem operasi kelas 
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X  jurusan multimedia di SMK 11 Semarang mengingat metode pembelajaran  

tersebut sama-sama dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Lampiran 1. Silabus Pembelajaran   59 

 

 
 

SILABUS PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMK 11 Semarang 

Kelas    : X (Sepuluh) 

Mata pelajaran   : Perakitan komputer 

Kompetensi dasar Materi pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

3.11. memahami 

prosedur instalasi 

sistem operasi 

berbasis GUI 

4.11. menyajikan 

hasill instalasi sistem 

operasi berbasis GUI 

Prosedur instalasi 

sistem operasi 

berbasis GUI 

 Jenis sistem 

operasi 

 Instalasi dan 

konfigurasi 

dasar sistem 

operasi 

Mengamati  

Mengamati tentang prosedur instalasi 

sistem operasi berbasis GUI 

Menanya  

 Mengajukan pertanyaan terkait jenis 

sistem operasi  

 Mengajukan pertanyaan tentang instalsi 

dan konfigurasii dasar sistem operasi 

Mengeksplorasi  

 Mengeksplorasi jenis sistem operasi 

 Mengeksplorasi tentang instalasi dan 

konfigurasi sistem operasi 

Mengasosiasikan 

Membuat kesimpulan tentang prosedur 

instalasi sistem operasi berbasis GUI 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil diskusi terkait 

prosedur instalasi sistem operasi berbasis 

GUI 

Tugas 

 Membuat laporan 

tentang jenis 

sistem operasi 

 Menyelesaikan 

proses instalasi 

dari konfigurasi 

dasar sistem 

operasi 

Observasi 

Mengamati kegiatan / 

aktivitasi siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan 

checklist lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

Tes  

Pilihan ganda atau 

Essay 

8JP 
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No Kode siswa Nilai 

1 C-1 91,5 

2 C-2 78 

3 C-3 50 

4 C-4 64 

5 C-5 74,6 

6 C-6 76,6 

7 C-7 65 

8 C-8 74,3 

9 C-9 65,8 

10 C-10 50 

11 C-11 56,5 

12 C-12 49 

13 C-13 80 

14 C-14 70 

15 C-15 95 

16 C-16 45 

17 C-17 90 

18 C-18 54 

19 C-19 95 

20 C-20 80 

21 C-21 75 

22 C-22 67 

23 C-23 82 

24 C-24 92 

25 C-25 60,4 

26 C-26 85,5 

27 C-27 88 

28 C-28 76 

29 C-29 70 

30 C-30 60 

31 C-31 70 

32 C-32 85 

33 C-33 94,5 

34 C-34 89 

35 C-35 70 

36 C-36 76 

 Rata-rata 73,4 

 Lolos KKM 36,1% 

Lampiran 2. Data nilai hasil belajar dengan metode ceramah 
 

Data nilai hasil belajar mata pelajaran perakitan komputer 

dengan metode ceramah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 1 (Metode STAD) 

 

Satuan Pendidikan : SMK 11 Semarang 

Kelas/Semester : X/2 (dua) 

Jurusan : Multimedia 

Mata Pelajaran : Perakitan Komputer 

Materi : Instalasi Sistem Operasi Berbasi GUI  

Alokasi Waktu : 8 JP 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro-aktif) dan menunjukan 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. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

Lampiran 3 RPP Metode STAD 
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sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Memahami jenis-jenis Sistem Operasi berbasi GUI 

2. Menyajikan hasil instalasi sistem operasi berbasis GUI 

C. Indikator 

a. Mengetahui jenis-jenis sistem operasi 

b. Memahami langakah proses intalasi sistem operasi 

c. Mampu mengistalasi Sistem Operasi dengan baik dan benar 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis sistem operasi 

b. Peserta didik mampu mengistal sistem operasi dengan baik 

E. Materi Ajar 

Sistem Operasi  

Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris: operating system atau OS adalah 

perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen 

perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan 

software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. 

Secara umum, Sistem Operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh 

pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-

software lainnya dijalankan setelah Sistem Operasi berjalan, dan Sistem Operasi 

akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti 

umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan 

antar-muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan 

tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh Sistem 

Operasi. Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum (termasuk PC, 

komputer personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar:  
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4. Keluarga Microsoft Windows 

 Yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 1.x 

hingga versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan 

Windows NT (Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 

XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven) yang dirilis 

pada tahun 2009, dan Windows Orient yang akan dirilis pada tahun 2014)).  

5. Keluarga Unix  

Yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, 

keluarga BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, MacOS/X 

(berbasis kernel BSD yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin) 

dan GNU/Hurd.  

6. Mac OS 

 Adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut 

Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10.4 

(Tiger). Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 (Leopard). 

Jenis Sistem Operasi 

Jenis Sistem operasi dibagi menjadi 2 : 

3. Sistem Operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) 

Interaksi dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang 

diperlihatkan dalam modus grafik. Contoh sistem operasi berbasis GUI adalah 

Windows, Machintos. 

4. Sistem Operasi berbasis Text  

Interaksi dilakukan oleh user dengan cara mengetikkan perintah-perintah 

berupa teks pada sistem operasi. 

Spesifikasi Minimal Untuk Menginstal Sistem Operasi  

Spesifikasi Windows 98 :  

5. Prosesor 66 MHz  

6. RAM 16 MB  

7. VGA 2 MB  
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8. 225 MB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows XP :  

 Prosesor 233 MHz  

 RAM 64 MB 

 VGA 2 MB  

 3 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows Vista :  

 Prosesor 800 MHz  

 RAM 512 MB  

 VGA 64 MB  

 15 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows 7 :  

 Prosesor 1GHz  

 RAM 1 GB  

 VGA 128 MB dengan DirectX 9.0 Support  

 16 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Ubuntu :  

 Prosesor 300 MHz  

 RAM 64 MB  

 VGA 2 MB  

 4 GB Free Harddisk Space  

Spesifikasi Windows MAC OS X Snow Leopard :  

 Mac Computer dengan prosesor Intel  

 RAM 1 GB  

 VGA 128 MB 
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 5 GB Free Harddisk Space 

Langkah-langkah Instalasi Sistem Operasi Windows 7 

1. Nyalakan komputer 

2. Segera tekan tombol F2 atau Del untuk masuk ke dalam BIOS 

3. Masuk ke menu boot 

4. Atur BIOS komputer booting mulai dari alat yang akan digunakan untuk 

menginstal seperti CD-ROM, Flash disk, jaringan ataupun hardisk. 

5. tekan F10 untuk keluar dan menyimpan. 

6. Setelah itu tunggu hingga file windows loading dengan sempurna  

7. Pilih bahasa, format mata uang dan keyboard input 

8. Kemudian masuk ke Accept license Terms. Centang pada 'I Accept'  

9. Which type of installation do you want?, pada bagian ini pilih yang kedua, 

yaitu Custom\ 

10. Pilih pada partisi mana Anda ingin menginstall windows, local disk c 

biasanya ada paling atas 

11. Masuk ke drive option lalu format terlebih dahulu local disk c agar file yang 

lama hilang. 

12. Penting, jika anda tidak memformat disk yang lain, misal disk D, E dst, maka 

file-file Anda tidak akan hilang, jadi Anda bisa melakukan install windows 

tanpa menghilangkan data pada D, E dst 

13. Selanjutnya tunggu hingga instalasi selesai 

14. Setelah itu komputer Anda akan restart beberapa kali, tunggu saja 

15. Masukan Username dan computer name 

16. Masukan Serial number 

17. Pilih update option, pilih ask me later jika anda ingin update secara manual 

18. Atur tanggal dan waktu komputer Anda 

19. Tahap terakhir adalah silahkan install driver komputer Anda, mulai dari vga, 

chipset dll. Semua driver terdapat dalam cd motherboard komputer 

F. Metode Pembelajaran 

Pada pembelajaran ini dapat digunakan: 

1. Pendekatan pembelajaran : Scientific 

2. Strategi pembelajaran   : Kooperatif 

3. Metode pembelajaran   : STAD (Student Team-Achievement 

Division) 
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G. Alat/Media/Bahan 

a. Media  : Power Point 

b. Bahan ajar :  Internet, Ebook 

 

H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran 

 Pertemuan 1 

Rincian Kegiatan Waktu 

I. Pendahuluan 

1. Guru memberi salam kepada peserta didik dan berdoa. 

2. Guru memberikan appersepsi kepada siswa mengenai 

sistem operasi. 

30 menit 

II. Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai jenis-

jenis sistem operasi dan prosedur instalasi Linux. 

2. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 

setiap kelompok 

3. Guru memberikan tugas untuk melakukan instalasi 

linux sesuai dengan petunjuk instalasi sistem operasi 

linux yang diberikan oleh guru dan mengerjakan soal-

soal diskusi. 

4. Jika siswa mengalami kesulitan, siswa meminta bantuan 

kepada guru. 

5. Secara individu siswa melakukan instalasi sistem 

operasi Linux dan meminta bantuan jika mendapat 

masalah kepada guru. 

6. Guru mengawasi proses kegiatan diskusi setiap 

kelompok dan melakukan pengamatan terhadap 

instalasi sistem operasi individu menggunakan lembar 

140 menit 
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Rincian Kegiatan Waktu 

observasi yang mencakup aspek persiapan instalasi, 

pelaksanaan instalasi, dan hasil instalasi. 

7. Waktu praktek 90 menit. 

8. Secara berkelompok siswa mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

9. Secara individual siswa membuat hasil instalasi sistem 

operasi linux dan mengumpulkannya kepada guru. 

10. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

materi yang kurang paham selama kegiatan diskusi.  

11. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang mendapatkan skor paling tinggi, skor didapatkan 

dari nilai kelompok dan nilai praktek individu. 

III. Penutup 

1. Guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap kegiatan belajar yang sudah dilakukan. 

2. Peserta didik diberitahu tentang rencana kegiatan pada 

pertemuan berikutnya. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

dan salam penutup. 

10 menit 

 

 Pertemuan 2 

Rincian Kegiatan Waktu 

I. Pendahuluan 

1. Guru memberi salam kepada peserta didik. 

2. Guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. 

3. Guru memeriksa daftar kehadiran peserta didik. 

10 menit 
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Rincian Kegiatan Waktu 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru menerangkan tentang pembelajaran yang akan 

berjalan serta cara penilaiannya. 

II. Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai 

prosedur instalasi Windows 7. 

2. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 

siswa setiap kelompok 

3. Guru memberikan tugas untuk melakukan instalasi 

windows 7 sesuai dengan petunjuk instalasi sistem 

operasi windows 7 yang diberikan oleh guru dan 

mengerjakan soal-soal diskusi. 

4. Jika siswa mengalami kesulitan, siswa meminta 

bantuan kepada guru. 

5. Secara individu siswa melakukan instalasi sistem 

operasi windows 7 dan meminta bantuan jika 

mendapat masalah kepada guru. 

6. Guru mengawasi proses kegiatan diskusi setiap 

kelompok dan melakukan pengamatan terhadap 

instalasi sistem operasi individu menggunakan 

lembar observasi yang mencakup aspek persiapan 

instalasi, pelaksanaan instalasi, dan hasil instalasi. 

7. Waktu praktek instalasi 90 menit. 

8. Secara berkelompok siswa mempresentasikan hasil 

diskusi. 

9. Secara individual siswa membuat laporan hasil 

instalasi sistem operasi Windows 7 dan 

140 menit 
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Rincian Kegiatan Waktu 

mengumpulkannya kepada guru. 

10. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya materi yang kurang paham selama 

kegiatan diskusi.  

11. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang mendapatkan skor paling tinggi, skor 

didapatkan dari nilai kelompok dan nilai praktek 

individu. 

III. Penutup 

1. Guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap kegiatan belajar yang sudah dilakukan. 

2. Guru memberikan soal Posttest untuk mengetahui 

kemampuan siswa setelah proses pembelajaran. 

3. Peserta didik diberitahu tentang rencana kegiatan 

pada pertemuan berikutnya. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 

bersama dan salam penutup. 

30 menit 

 

Teknik Penilaian 

Aspek Teknik Bentuk Instrumen 

Sikap  Pengamatan Lembar pengamatan dan rubrik 

Pengetahuan Tes tertulis Tes 

Ketrampilan Tes Praktek Lembar pengamatan 
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ASPEK SIKAP, PENGETAHUAN, DAN KETRAMPILAN 

Sekolah : SMK 11 Semarang 

Jurusan : Multimedia 

Mata Pelajaran : Perakitan Komputer 

Kelas/Semester : X/II (Dua) 

Materi : Instalasi Sistem Operasi berbasis GUI 

No. Nama Siswa 
Nilai Akhir 

Sikap Pengetahuan Praktek 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 Semarang,    Februari 2015 

Mengetahui, 

Guru Mata pelajaran  Peneliti 

 

Aa Catur Widodo, S.Kom Fitiria Puji Rahayu 

 NIM.5302411152 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kelas Eksperimen 2 ( Metode Tutor Sebaya) 

 

 

Satuan Pendidikan : SMK 11 Semarang 

Kelas/Semester : X/2 (Dua) 

Jurusan : Multimedia 

Mata Pelajaran : Perakitan Komputer 

Materi : Instalasi Sistem Operasi Berbasi GUI  

Alokasi Waktu : 8 JP 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan pro-aktif) dan menunjukan 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. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

Lampiran 4 RPP Tutor Sebaya 
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sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3. Memahami prosedur instalasi sistem operasi berbasi GUI 

4. Menyajikan hasil instalasi sistem operasi berbasis GUI 

 

C. Indikator 

d. Mengetahui jenis-jeniss sistem operasi 

e. Memahami langakah proses intalasi sistem operasi 

f. Mampu mengistalasi Sistem Operasi dengan baik dan benar 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

c. Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis sistem operasi 

d. Peserta didik mampu mengistal sistem operasi dengan baik 

 

E. Materi Ajar 

Sistem Operasi  

Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris: operating system atau OS adalah 

perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen 

perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan 

software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. 

Secara umum, Sistem Operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh 

pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-

software lainnya dijalankan setelah Sistem Operasi berjalan, dan Sistem Operasi 

akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti 

umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan 

antar-muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan 

tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh Sistem 
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Operasi. Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum (termasuk PC, 

komputer personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar:  

7. Keluarga Microsoft Windows 

 Yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 1.x 

hingga versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan 

Windows NT (Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 

XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven) yang dirilis 

pada tahun 2009, dan Windows Orient yang akan dirilis pada tahun 2014)).  

8. Keluarga Unix  

Yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, 

keluarga BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, MacOS/X 

(berbasis kernel BSD yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin) 

dan GNU/Hurd.  

9. Mac OS 

 Adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut 

Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10.4 

(Tiger). Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 (Leopard). 

Jenis Sistem Operasi 

Jenis Sistem operasi dibagi menjadi 2 : 

5. Sistem Operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) 

Interaksi dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang 

diperlihatkan dalam modus grafik. Contoh sistem operasi berbasis GUI adalah 

Windows,Machintos, Linux. 

 

6. Sistem Operasi berbasis Text  

Interaksi dilakukan oleh user dengan cara mengetikkan perintah-perintah 

berupa teks pada sistem operasi. 
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Spesifikasi Minimal Untuk Menginstal Sistem Operasi  

Spesifikasi Windows 98 :  

9. Prosesor 66 MHz  

10. RAM 16 MB  

11. VGA 2 MB  

12. 225 MB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows XP :  

 Prosesor 233 MHz  

 RAM 64 MB 

 VGA 2 MB  

 3 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows Vista :  

 Prosesor 800 MHz  

 RAM 512 MB  

 VGA 64 MB  

 15 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows 7 :  

 Prosesor 1GHz  

 RAM 1 GB  

 VGA 128 MB dengan DirectX 9.0 Support  

 16 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Ubuntu :  

 Prosesor 300 MHz  

 RAM 64 MB  

 VGA 2 MB  
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 4 GB Free Harddisk Space  

Spesifikasi Windows MAC OS X Snow Leopard :  

 Mac Computer dengan prosesor Intel  

 RAM 1 GB  

 VGA 128 MB 

 5 GB Free Harddisk Space 

Langkah-langkah Instalasi Sistem Operasi Windows 7 

20. Nyalakan komputer 

21. Segera tekan tombol F2 atau Del untuk masuk ke dalam BIOS 

22. Masuk ke menu boot 

23. Atur BIOS komputer booting mulai dari alat yang akan digunakan untuk 

menginstal seperti CD-ROM, Flash disk, jaringan ataupun hardisk. 

24. tekan F10 untuk keluar dan menyimpan. 

25. Setelah itu tunggu hingga file windows loading dengan sempurna  

26. Pilih bahasa, format mata uang dan keyboard input 

27. Kemudian masuk ke Accept license Terms. Centang pada 'I Accept'  

28. Which type of installation do you want?, pada bagian ini pilih yang kedua, 

yaitu Custom\ 

29. Pilih pada partisi mana Anda ingin menginstall windows, local disk c 

biasanya ada paling atas 

30. Masuk ke drive option lalu format terlebih dahulu local disk c agar file yang 

lama hilang. 

31. Penting, jika anda tidak memformat disk yang lain, misal disk D, E dst, maka 

file-file Anda tidak akan hilang, jadi Anda bisa melakukan install windows 

tanpa menghilangkan data pada D, E dst 

32. Selanjutnya tunggu hingga instalasi selesai 

33. Setelah itu komputer Anda akan restart beberapa kali, tunggu saja 

34. Masukan Username dan computer name 

35. Masukan Serial number 

36. Pilih update option, pilih ask me later jika anda ingin update secara manual 

37. Atur tanggal dan waktu komputer Anda 

38. Tahap terakhir adalah silahkan install driver komputer Anda, mulai dari vga, 

chipset dll. Semua driver terdapat dalam cd motherboard komputer 
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F. Metode Pembelajaran 

Pada pembelajaran ini dapat digunakan: 

4. Pendekatan pembelajaran : Scientific 

5. Strategi pembelajaran   : Kooperative 

6. Metode pembelajaran   : Tutor Sebaya 

G. Alat/Media/Bahan 

c. Media  : Power Point 

d. Bahan ajar :  Internet, Ebook 

 

H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran 

  Pertemuan 1 

Rincian Kegiatan Waktu 

I. Pendahuluan 

3. Guru memberi salam kepada peserta didik dan berdoa 

bersama. 

4. Guru memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa 

30 menit 

IV. Kegiatan Inti 

12. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai jenis-

jenis sistem operasi dan prosedur instalasi Linux. 

13. Guru membentuk kelompok 5-6 siswa per kelompok. 

14. Dalam satu kelompok diketuai oleh 1 tutor  sebaya 

yang telah ditunjuk oleh guru. 

15. Guru memberikan tugas untuk melakukan instalasi 

sistem operasi linux dan mengerjakan soal-soal yang 

dibimbing oleh tutor. 

16. Secara individu siswa melakukan instalasi sistem 

operasi Linux dan meminta bantuan jika mendapat 

140 menit 
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Rincian Kegiatan Waktu 

masalah kepada tutor sebaya. 

17. Tutor menanyakan pada anggotanya yang belum 

memahami instalasi sistem operasi Linux. 

18. Guru mengawasi proses kegiatan tutor sebaya pada 

setiap kelompok dan melakukan pengamatan terhadap 

instalasi sistem operasi individu menggunakan lembar 

observasi yang mencakup aspek persiapan instalasi, 

pelaksanaan instalasi, dan hasil instalasi. 

19. Waktu praktek 90 menit. 

20. Setiap kelompok melaporkan hasil diskusi kepada 

guru. 

21. Setiap kelompok mempersiapkan salah satu anggota 

untuk melakukan presentasi selain siswa yang menjadi 

tutor.  

22. Secara individual siswa membuat hasil instalasi sistem 

operasi linux dan mengumpulkannya kepada guru. 

23. Guru meberikan kesempatan kepada siswa yang akan 

bertanya tentang hasil diskusi dengan kelomponya  

V. Penutup 

4. Guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap kegiatan belajar yang sudah dilakukan. 

5. Peserta didik diberitahu tentang rencana kegiatan pada 

pertemuan berikutnya. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

dan salam penutup. 

10 menit 

 

 Pertemuan 2 
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Rincian Kegiatan Waktu 

J. Pendahuluan 

6. Guru memberi salam kepada peserta didik. 

7. Guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. 

8. Guru memeriksa daftar kehadiran peserta didik. 

9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10. Guru menerangkan tentang pembelajaran yang 

akan berjalan serta cara penilaiannya. 

11 Menit 

K. Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan penjelasan singkat prosedur 

instalasi Windows 7. 

2. Siswa kembali ke kelompok masing-masing yang 

telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. 

3. Guru memberikan tugas untuk melakukan instalasi 

sistem operasi Windows 7 dan mengerjakan soal-

soal yang dibimbing oleh tutor. 

4. Secara individu siswa melakukan instalasi sistem 

operasi Windows 7 dan meminta bantuan jika 

mendapat masalah kepada tutor sebaya. 

5. Tutor menanyakan pada anggotanya yang belum 

memahami instalasi sistem operasi Windows 7. 

6. Guru mengawasi proses kegiatan tutor sebaya 

setiap kelompok dan melakukan pengamatan 

terhadap instalasi sistem operasi individu 

menggunakan lembar observasi yang mencakup 

aspek persiapan instalasi, pelaksanaan instalasi, 

dan hasil instalasi. 

7. Setiap kelompok membuat laporan hasil diskusi 

140 menit 
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Rincian Kegiatan Waktu 

dan dikumpulkan kepada guru. 

8. Waktu praktek 90 menit. 

9. Setiap kelompok mempersiapkan salah satu 

anggota untuk melakukan presentasi selain siswa 

yang menjadi tutor.  

10. Secara individual siswa membuat laporan hasil 

instalasi sistem operasi linux dan 

mengumpulkannya kepada guru. 

11. Guru meberikan kesempatan kepada tanya jawab 

jika ada siswa yang kurang memhami hasil diskusi. 

L. Penutup 

5. Guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap kegiatan belajar yang sudah dilakukan. 

6. Guru memberikan soal Posttest untuk mengetahui 

kemampuan siswa setelah proses pembelajaran. 

7. Peserta didik diberitahu tentang rencana kegiatan 

pada pertemuan berikutnya. 

8. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 

bersama dan salam penutup. 

30 menit 

 

Teknik Penilaian 

Aspek Teknik Bentuk Instrumen 

Sikap  Pengamatan Lembar pengamatan  

Pengetahuan Tes tertulis Tes pretest dan posttest 

Ketrampilan Tes Praktek Lembar pengamatan dan laporan 
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ASPEK SIKAP, PENGETAHUAN, DAN KETRAMPILAN 

Sekolah : SMK 11 Semarang 

Jurusan : Multimedia 

Mata Pelajaran : Perakitan Komputer 

Kelas/Semester : X/II 

Materi : Instalasi Sistem Operasi Berbasis GUI 

No. Nama Siswa 
Nilai Akhir 

Sikap Pengetahuan Praktek 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 Semarang,    Februari 2015 

Mengetahui, 

Guru Mata pelajaran  Peneliti  

 

Aan Catur Widodo, S.Kom. Fitria Puji Rahayu 

 NIM.5302411152  
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Lampiran 5. Instrumen penilaian keterampilan 

 

 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Lembar Pengamtan Keterampilan 

Mata Pelajaran  : .................................................... 

Kelas/Semester : .................................................... 

Tahun Ajaran : 2014/2015 

No NAMA 
INDIKATOR 

JUML

AH 
NILAI Persiapan 

Instalasi  

Pelaksanaan 

Instalasi 

Hasil Instalasi 

       

 
 

      

 

Rubrik  Penilaian Keterampilan  

No ASPEK 
KRITERIA SKOR 

3 2 1 

1 PERSIAPAN 

INSTALASI 

Jikas siswa dapat 

mengkonfigurasikan 

BIOS Setup sesuai 

dengan prosedur 
yang benar dan tepat 

Jika siswa 

dapat memilih 

dan mengatur 

setting BIOS 
Setup  

Jika siswa 

hanya dapat 

memasuki 

tampilan awal 
Konfigurasi 

BIOS Setup 

2 PELAKSANAAN 
INSTALASI 

Jika siswa dapat 
melakukan instalasi 

sistem operasi sesuai 

dengan prosedur 

yang  benar dan tepat 

Jika siswa 
hanya dapat 

melakukan 

sebagian 

prosedur 
instalasi sistem 

operasi 

Jika siswa 
hanya dapat 

melakukan 

beberapa 

prosedur 
instalasi sistem 

operasi 

4 HASIL INSTALASI Jika hasil instalasi 
siswa lengkap dan 

sukses 

Jika hasil 
instalasi siswa 

cukup lengkap 

dan suskes 

Jika hasil 
instalasi siswa 

kurang lengkap 

dan tidak 

suskses 

 

Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 
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MATERI  

SISTEM OPERASI BERBASIS GUI 

A. Pengertian Sistem Operasi 

Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan 

perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara umum adalah suatu 

pengelola seluruh sumber-dayayang terdapat pada sistem komputer dan 

menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan penggunaan 

dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi jaringan atau sistem 

operasi komputer yang dipakai sebagai  server  dalama jaringan komputer hampir 

mirip dengan sistem operasi komputer stand alone, bedanya hanya pada sistem 

operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer 

lainnya.  

Sistem operasi dalam jaringan disamping berfungsi untuk mengelola sumber 

daya dirinya sendiri juga untuk mengelola sumber daya komputer lain yang 

tergabung dalam jaringan.  Sistem operasi harus diinstal ke dalam komputer agar 

dapat berfungsi dengan baik. Dalam instalasi sistem operasi jaringan terdapat 

beberapa mode pilihan yang disediakan yaitu berupa mode  text  dan mode grafik. 

Instalasi sistem operasi berbasis  text  merupakan salah satu mode instalasi sistem 

operasi komputer dengan tampilan  text. Mode  text  digunakan jika spesifikasi 

hardware  komputer yang akan diinstal mempunyai spesifikasi yang rendah. Metode 

instalasi berbasis  text akan mempercepat proses instalasi walaupun dengan tampilan 

yang kurang menarik dibandingkan dengan mode Grafis (GUI).  Metode instalasi 

sistem operasi berbasis GUI, mempunyai tampilan grafis yang lebih menarik dan 

memudahkan dalam proses instalasi sehingga sering dipilih oleh pemakai sistem 

operasi. Dengan perkembangan  hardware  komputer yang semakin baik menjadikan 

faktorkecepatan tidak menjadi kendala dalam proses instalasi. 

 

Lampiran 6. Materi Sistem Operasi 
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B. Jenis Sistem Operasi 

Sistem operasi utama yang digunakan komputer umum (termasuk PC, 

komputer personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar:  

 

10. Keluarga Microsoft Windows 

 Yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 1.x 

hingga versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan 

Windows NT (Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, 

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven) 

yang dirilis pada tahun 2009, dan Windows Orient yang akan dirilis pada 

tahun 2014)).  

11. Keluarga Unix  

Yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, 

keluarga BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, MacOS/X 

(berbasis kernel BSD yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin) 

dan GNU/Hurd.  

12. Mac OS 

 Adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut 

Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 

10.4 (Tiger). Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 

(Leopard). 

Jenis Sistem operasi dibagi menjadi 2 : 

7. Sistem Operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) 

Interaksi dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang 

diperlihatkan dalam modus grafik. Contoh sistem operasi berbasis GUI 

adalah Windows, Machintos. 

8. Sistem Operasi berbasis Text  

Interaksi dilakukan oleh user dengan cara mengetikkan perintah-perintah 

berupa teks pada sistem operasi. 

C. Sasaran Sistem Operasi 

Sistem operasi mempunyai tiga sasaran utama yaitu 

4. Kenyamanan =   Membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman,  
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5. Efisien   =   Penggunaan sumber-daya sistem komputer secara efisien,  

6. Berevolusi  = Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan 

memudahkan pengembangan, pengujian serta pengajuan sistem yang baru.  

D. Spesifikasi instalasi 

Spesifikasi Minimal Untuk Menginstal Sistem Operasi  

Spesifikasi Windows 98 :  

13. Prosesor 66 MHz  

14. RAM 16 MB  

15. VGA 2 MB  

16. 225 MB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows XP :  

 Prosesor 233 MHz  

 RAM 64 MB 

 VGA 2 MB  

 3 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows Vista :  

 Prosesor 800 MHz  

 RAM 512 MB  

 VGA 64 MB  

 15 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Windows 7 :  

 Prosesor 1GHz  

 RAM 1 GB  

 VGA 128 MB dengan DirectX 9.0 Support  

 16 GB Free Harddisk Space  

 

Spesifikasi Ubuntu :  

 Prosesor 300 MHz  
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 RAM 64 MB  

 VGA 2 MB  

 4 GB Free Harddisk Space  

Spesifikasi Windows MAC OS X Snow Leopard :  

 Mac Computer dengan prosesor Intel  

 RAM 1 GB  

 VGA 128 MB 

 5 GB Free Harddisk Space 
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Lampiran 7. Kisi-kisi instrumen soal uji coba 

 

Kisi Kisi Instrumen soal Uji Coba 

No Indikator Nomor Soal Klasifikasi Soal 

1.  Menjelaskan 

pengertian Sistem 

Operasi dan 
kegunaannya 

1,2,3,4, 20,21,27, C1,C2,C2,C1,C2, 

C2,C1, 

 

2.  Menjelaskan jenis-

jenis sistem operasi 
berbasis GUI 

8,9,12,13,14,23,26, 

29,30,31,32,34, 

C3,C1,C2,C1,C1, 

C1,C3,C1,C1,C3, 
C3,C1 

3 Menjelaskan 

persiapan instalasi 

Sistem Operasi 
berbasis GUI 

5,15,28,35, 

 

C3,C1,C1,C3 

4 Menjelaskan 

konfigurasi awal 

Instalasi Sistem 
Operasi berbasis GUI 

7,10,11,16,17, 

25,38,40 

C3,C1,C1,C1,C4, 

C3,C1,C1 

 

5 Menjelaskan 

prosedur Instalasi 
Sistem Operasi 

berbasis GUI 

6,18,19,22,24,33, 

36,37,39, 

C4,C1,C4,C3,C3,C1, 

C1,C1,C1 

 Jumlah Soal 40  

 

             Keterangan :  C1 = Pengetahuan C3 = Penerapan  

 C2 = Pemahaman C4 = Analisis 
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SOAL UJI COBA 

Instalasi Sistem operasi Berbasis GUI 

 

Kelas   : X  

Jurusan  : Multimedia 

Mata pelajaran : Perakitan Komputer  

Waktu   : 60 menit 

 

1.  Sistem operasi juga sering disebut dengan .... 

a. Hardware 

b. Brainware 

c. Aplikasi 

d. Software 

e. Utility 

2.   Sistem operasi mempunyai tiga sasaran utama yaitu .... 

a. Kenyamanan, efisien, dan mampu berinovasi 

b. Kenyamanan, efisien, dan mampu berenovasi  

c. Kenyamanan, handal, dan mampu berovolusi  

d. Kenyamanan, handal , dan mampu berinovasi 

e. Kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi 

3.  Sistem operasi merupakan penghubung antara .. …. 

a. pengguna komputer dengan perangkat keras komputer 

b. pengguna komputer dengan perangkat software  komputer 

c. barinware  dengan perangkat pengguna  komputer 

d. barinware komputer dengan perangkat software  komputer 

e. barinware komputer dengan perangkat sistem  komputer 

4.   Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan  pengembangan, 

pengujian serta pengajuan sistem yang baru, artinya .... 

a. kenyamanan  

b. berevolusi 

c. efisien 

d. kehandalan 

e. familier 

5.    Sebelum melakukan instalasi, tutuplah semua program yang berjalan (running), termasuk 

nonaktifkan program SCREEEN SAVER, ADVANCED POWER MANAGEMENT 

SETTINGS, dan program-program lainya, karena bisa mengganggu proses setup. Langkah 

nonaktifkan program SCREEEN SAVER adalah.... 

a. Display properties > Background > pilih setting Screen saver none > Ok 

b. Display properties > Effect  > pilih setting Screen saver none > Ok 

c. Display properties > Screen saver > pilih setting Screen saver none > Ok 

d. Display properties > Setting > pilih setting Screen saver none > Ok 

e. Display properties > Appearance > pilih setting Screen saver none > Ok 

6.   Untuk melaksanakan instalasi System operasi Windows, tentu dibutuhkan master program 

windows. Master program yang akan digunakan dapat tersimpan dalam .... 

a. CD, DVD, Disket, Harddisk  

b. CD, DVD, Disket, Server (internet FTP) 

c. CD, DVD, Disket, Harddisk , Flasdisk 

d. CD, Disket, Harddisk, Flasdisk 

e. CD, Server (internet FTP), Harddisk  

7.   Restart / reboot komputer anda, Saat komputer melakukan booting tekan dan tahan tombol 

DEL, hal ini akan membawa ke menu SET UP BIOS, Selanjutnya pilih Advance 

BIOS,Jadikan DVD ROM sebagai first booting system. Adalah... 

Lampiran 8. Soal Uji Coba 
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a. booting melalui harddisk  

     

b. booting melalui Removable  

     

c. booting melalui Flashdisk 

d. disk booting melalui CD/DVD 

e. booting melalui disket 

8.   Apa yang digunakan untuk menginstal computer dengan menggunakan CD-Drive…. 

a. Disket 

b. Harddisk 

c. Flashdisk 

d. CD / DVD Bootable 

e. MMC 

9      Sebutkan OS berdasarkan interface terhadap penggunaannya yang menggunakan GUI…. 

a. Ms. Windows & Linux 

b. DOS & Linux 

c. Posix, Linux, & DOS 

d. Ms. Windows & Posix 

e. Linux & Posix 

10.  Merestart komputer dan menekan tombol Del atahu F2 secara terus menerus saat Booting 

adalah langkah untuk….  

 a.   Memasuki DOS 

b.   Memasuki BIOS 

c.   Mematikan komputer  

d.   Memasuki menu 

e.   Memasuki ‘My komputer’

 

11. Kepanjangan dari BIOS adalah…. 

 a.  Basic Internal Output Sistem 

b.  Barisan Inter Oleh Sama 

c.  Basic Input Output System 

d.  Basic Internet Olah Sistem 

e.  Badan Input Outner Sistem

 

12. Salah satu sistem operasi berbasis GUI yang saat ini banyak digunakan di pasar/masyarakat 

adalah .... 

a.  Linux     c. Mancintos     e. Unix 

b.  MS Windows    d. DOS 

13.   Yang termasuk dalam kategori software operating system adalah, kecuali .... 

a.   Windows 98 

b.   Linux 

c.   Ms-Office 2000 

d.  FreeBSD 

e.  Unix 

14.   Sistem operasi buatan Microsoft adalah…. 

 a. Linux 

b. OS/2 

c. Mac OS 

d. Windows 

e. AS 400

 

15.   Program yang berisi informasi & konfigurasi perangkat keras yang terpasang pada 

komuter…. 

 a. OS 

b. DOS 

c. BIOS 

d. Setup 

e. Memori

 

16. Peletakan system ( hasil menginstal ) sebaiknya diletakkan di…. 

a. Locak disk C 

b. Locak disk D 

c. Locak disk E 

d. My Document 

e. CD Room

 

17.   Instalasi sistem operasi berbasis GUI dapat dilakukan dari …. 

a. Dari command prompt DOS, maupun dari sistem operasi lain  

b. Dari Flahdisk, command prompt DOS, maupun antivirus lain  
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c. Dari Disket, Linux, harddisk maupun dari sistem operasi lain  

d. Dari command prompt Acintos, maupun dari sistem program utility  

e. Dari Flahdisk, command prompt DOS, maupun dari norton ghosh 

18.   Untuk Menampilkan window task manager dengan cara sebagai berikut .... 

a.  Alt+F4 

b.  Ctrl+P  

c.  Ctrl+I 

d.  Ctrl+Alt+Del  

e.  Tab+Alt+Del 

19. Secara normal, komputer menyimpan data pada hardisk secara continue. Akan tetapi, pada 

keadaan tertentu komputer menyimpan data tersebut secara terpecah-pecah. Dalam keadaan 

seperti ini, komputer akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca data dari 

hardisk. Untuk menyatukan data yang terpecah-pecah menjadi data yang continue, 

menggunakan  program…. 

a.   System Restore  

b.   Disk Cleanup 

c.   Character map 

d.   System backup  

e.   defragmentasi 

20.  Dalam dunia komputer dikenal istilah sistem operasi seperti Windows XP, Windows 98, dan 

Linux. Fungsi dari sistem operasi tersebut adalah….  

a. Mengatur perangkat lunak dengan perangkat keras komputer  

b. Mengatur semua operasi dari seluruh perangkat keras komputer  

c. Mengatur operasi perangkat lunak komputer  

d. Mengatur manajemen file computer 

e. Mengatur perintah computer 

21.  Di bawah ini yang tidak termasuk dalam perangkat lunak aplikasi adalah…. 

a. Office 

b. AntiVirus 

c. Multimedia 

d. Sistem Operasi 

e. Desain Grafis 

22.    Untuk mengatur tanggal dan waktu, dari jendela Control Panel dipilih aplikasi….  

a. Add or Remove Program 

b. Data and Time 

c. Internet Options 

d. Keyboard 

e. Mouse 

23.    Tipe file sistem yang didukung oleh Windows Server XP adalah .... 

a. FAT 8 

b. FAT 23 

c. W2KFS 

d. NTFS 

e. FAT 16 

24. Restart / reboot komputer anda, Saat komputer melakukan booting tekan dan tahan tombol 

DEL, hal ni akan membawa ke menu SET UP BIOS, Selanjutnya pilih Advance 

BIOS,Jadikan floppy disk sebagai first booting system. Adalah booting melalui ..... 

a. booting melalui harddisk 

b. booting melalui Removable disk 

c. booting melalui Flashdisk 

d. booting melalui disket  

e. booting melalui CD 

25.   Setelah komputer dinyalakan, agar dapat masuk ke dalam setting BIOS, maka kita 

perlu menekan tombol .... 

a. Tombol Enter 

b. Tombol Esc 

c. Tombol Prtscr 

d. Tombol Insert 

e. Tombol Delete 

26.  Berikut ini kelebihan LINUX dibanding SO yang lain, kecuali.... 

a. Kebal Virus 

b. Freeware 

c. Open Source 

d. Dualboot 

e. Dualchannel 
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27.  Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam dalam satu waktu 

merupakan pengertian dari …. 

a. Multi user 

b. Multi player 

c. Open source 

d. Multi tasking 

e. Multi plat fom 

28.   Berikut adalah hal-hal yang wajib disiapkan saat proses instalasi Windows, kecuali…. 

a. 1 unit komptuer dengan CD/DVD drive 

b. 1 unit printer 

c. CD/DVD master instalasi sistem operasi Windows 

d. Serial Number sistem operasi Windows 

e. CD/DVD driver perangkat komputer yang digunakan 

29.  Siapakah yang pertama kali menciptakan sistem operasi LINUX? 

a. Andrew Tanen-Baum  

b. Bill Gates  

c. Linus Trovalds  

d. Linus Torvalds  

e. Tim Berners Lee 

30.  Sistem operasi Windows dirilis dalam berbagai macam versi, versi Windows yang kita 

gunakan saat praktika adalah…. 

a. Windows Me 

b. Windows 2003 

c. Windows XP 

d. Windows 98 

e. Windows 8

 

31.  Kapasitas Harddisk untuk instalasi minimal windows 7 adalah… 

a. 256 MB  

b. 128 MB 

c. 512 MB 

d. 16 GB 

e. 4 GB 

32.  Kapasitas Harddisk untuk instalasi minimal windows Ubuntu adalah… 

a. 256 MB  

b. 128 MB 

c. 512 MB 

d. 16 GB 

e. 4 GB 

33. Dalam melakukan upaya pencegahan agar perangkat lunak dapat terlindungi 

hak ciptanya dari pembajakan, maka perusahaan pembuat perangkat lunak 

melengkapi produknya dengan kode tertentu yang biasa disebut …. 

a. Serial number  

b. Code number 

c. Dial number 

d. Passing number 

e. Certificate number 

34. Sistem Operasi dibagi menjadi dua, yaitu … 

a. Berbasis Text dan Documents 

b. Berbasis GUI dan EXE 
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c. Berbasis Text dan GUI   

d. Berbasis GUI dan Documents 

e. Berbasis EXE dan Documents 

35    Proses Instalasi sistem operasi pertama kali adalah  

a. Menyiapkan master                                             

b. Merestart Komputer        

c. Menshutdown komputer 

d. Memasukkan perangkat ke CD-ROOM              

e. Mensetting Bios 

 

36. Master sistem operasi yang akan diinstal ke komputer biasanya disimpan dalam media 

penyimpanan elektronis, kecuali 

a. CD-ROM                                                  

b. Flash Disk                                            

c. kaset 

d. DVD-ROM                                              

e. Hard disk 

 

37.   Pembagian ruang dalam sebuah hardisk diistilahkan dengan … : 

a. Divisi  

b. Partisi 

c. Kernel  

d. File system 

e. Sistem Operasi 

38.  Mematikan computer dengan cara menekan Ctrl + Alt + Del dinamakan cara booting…. 

a. OS 

b. BIOS 

c. Panas 

d. Dingin 

e. Reset 

39. Mengendalikan atau  mengkoordinasi pemakaian hardware oleh berbagai aplikasi  atau 

program dari user adalah fungsi dari…. 

a. user 

b. Hardware 

c. Operating system 

d. Memori 

e. MS DOS 

40.  Pengaturan booting pertama kali dalam instalasi XP diatur di .... 

a.    Task manager 

b.    BIOS 

c.    CD rom 

d.    Control Panel 

e.    Windows Explorer 
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Lampiran 9. Kunci jawaban soal uji coba 

Kunci Jawaban Uji Coba 

 

1. D 

2. A 

3. A 

4. A 

5. C 

6. C 

7. D 

8. D 

9. D 

10. B 

11. C 

12. B 

13. C 

14. D 

15. C 

16. A 

17. A 

18. D 

19. E 

20. C 

21. D 

22. B 

23. E 

24. C 

25. E 

26. E 

27. D 

28. B 

29. D 

30. E 

31. D 

32. E 

33. A 

34. C 

35. E 

36. C 

37. B 

38. C 

39. C 

40. B 
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Lampiran 10. Kisi-kisi soal pretest dan posttest 

 

Kisi Kisi Instrumen soal pretest 

No Indikator Nomor Soal Klasifikasi 

Soal 

1.  Menjelaskan pengertian Sistem 

Operasi dan kegunaannya 

1,2,3,8,14,15,25 C1,C2,C2,C1 

C2,C1, 

C4 

2.  Menjelaskan jenis-jenis sistem 
operasi berbasis GUI 

7,9,10,16,18 C1,C4,C1,C1, 
C3 

3 Menjelaskan persiapan instalasi 

Sistem Operasi berbasis GUI 

5,17,23,24 C4,C4,C1,C1 

4 Menjelaskan konfigurasi awal 
Instalasi Sistem Operasi berbasis GUI 

4,6,13,20,21 C3,C4,c1,C3, 
C1, 

5 Menjelaskan prosedur Instalasi 

Sistem Operasi berbasis GUI 

11,12,19,22 C3,C3,C3,C3 

 Jumlah Soal 25  

 

             Keterangan :  C1 = Pengetahuan C3 = Penerapan  

 C2 = Pemahaman C4 = Analisis 

  

Kisi Kisi Instrumen soal posttest 

No Indikator Nomor Soal Klasifikasi 

Soal 

1.  Menjelaskan pengertian Sistem 

Operasi dan kegunaannya 

1,2,3,8,14,15,25 C1,C2,C2,C1 

C2,C1, 
C4 

2.  Menjelaskan jenis-jenis sistem 

operasi berbasis GUI 

7,9,10,16,18 C1,C4,C1,C1, 

C3 

3 Menjelaskan persiapan instalasi 
Sistem Operasi berbasis GUI 

5,17,23,24 C4,C4,C1,C1 

4 Menjelaskan konfigurasi awal 

Instalasi Sistem Operasi berbasis GUI 

4,6,13,20,21 C3,C4,c1,C3, 

C1, 

5 Menjelaskan prosedur Instalasi 
Sistem Operasi berbasis GUI 

11,12,19,22 C3,C3,C3,C3 

 Jumlah Soal 25  

 

             Keterangan :  C1 = Pengetahuan C3 = Penerapan  

 C2 = Pemahaman C4 = Analisis 
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SOAL PRETEST 

 

 

 

 

 

1. Sistem operasi juga sering disebut dengan .... 

a. Hardware 

b. Brainware 

c. Aplikasi 

d. Software 

e. Utility 

2. Sistem operasi mempunyai tiga sasaran utama yaitu .... 

a. Kenyamanan, efisien, dan mampu berinovasi 

b. Kenyamanan, efisien, dan mampu berinovasi  

c. Kenyamanan, handal, dan mampu berevolusi  

d. Kenyamanan, handal , dan mampu berinovasi 

e. Kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi 

3. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan  pengembangan, 

pengujian serta pengajuan sistem yang baru, artinya .... 

a. kenyamanan  

b. berevolusi 

c. efisien 

d. kehandalan 

e. familier 

4. Sebelum melakukan instalasi, tutuplah semua program yang berjalan (running), termasuk 

nonaktifkan program SCREEEN SAVER, ADVANCED POWER MANAGEMENT 

SETTINGS, dan program-program lainya, karena bisa mengganggu proses setup. Langkah 

nonaktifkan program SCREEEN SAVER adalah.... 

a. Display properties > Background > pilih setting Screen saver none > Ok 

b. Display properties > Effect  > pilih setting Screen saver none > Ok 

c. Display properties > Screen saver > pilih setting Screen saver none > Ok 

d. Display properties > Setting > pilih setting Screen saver none > Ok 

e. Display properties > Appearance > pilih setting Screen saver none > Ok 

5. Untuk melaksanakan instalasi System operasi Windows, tentu dibutuhkan master program 

windows. Master program yang akan digunakan dapat tersimpan dalam .... 

a. CD, DVD, Disket, Harddisk  

b. CD, DVD, Disket, Server (internet FTP) 

c. CD, DVD, Disket, Harddisk , Flasdisk 

d. CD, Disket, Harddisk, Flasdisk 

e. CD, Server (internet FTP), Harddisk  

6. Restart / reboot komputer anda, Saat komputer melakukan booting tekan dan tahan tombol 

DEL, hal ini akan membawa ke menu SET UP BIOS, Selanjutnya pilih Advance 

BIOS,Jadikan DVD ROM sebagai first booting system. Maka booting dimulai dari .. 

a. harddisk       

b. Removable       

c. Flashdisk 

d. CD/DVD 

e. disket 

7. Sebutkan OS berdasarkan interface terhadap penggunaannya yang menggunakan GUI…. 

a. Ms. Windows & Linux 

Mata Pelajaran : Perakitan Komputer 

Kelas   : X multimedia 

Waktu    : 30 menit 
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b. DOS & Linux 

c. Posix, Linux, & DOS 

d. Ms. Windows & Posix 

e. Linux & Posix 

8. Kepanjangan dari BIOS adalah…. 

a.  Basic Internal Output Sistem 

b.  Barisan Inter Oleh Sama 

c.  Basic Input Output System 

d.  Basic Internet Olah Sistem 

e.  Badan Input Outner Sistem 

9. Salah satu sistem operasi berbasis GUI yang saat ini banyak digunakan di pasar/masyarakat 

adalah .... 

a.  Linux     c. Mancintos     e. Unix 

b.  MS Windows    d. DOS 

10. Sistem operasi buatan Microsoft adalah…. 

a. Linux 

b. OS/2 

c. Mac OS 

d. Windows 

e. AS 400 

11. Peletakan system ( hasil menginstal ) sebaiknya diletakkan di…. 

a. Locak disk C 

b. Locak disk D 

c. Locak disk E 

d. My Document 

e. CD Room 

12. Instalasi sistem operasi berbasis GUI dapat dilakukan dari …. 

a. Dari command prompt DOS, maupun dari sistem operasi lain  

b. Dari Flahdisk, command prompt DOS, maupun antivirus lain  

c. Dari Disket, Linux, harddisk maupun dari sistem operasi lain  

d. Dari command prompt Acintos, maupun dari sistem program utility  

e. Dari Flahdisk, command prompt DOS, maupun dari norton ghosh 

13. Untuk Menampilkan window task manager dengan cara sebagai berikut .... 

a.  Alt+F4 

b.  Ctrl+P  

c.  Ctrl+I 

d.  Ctrl+Alt+Del  

e.  Tab+Alt+Del 

14. Dalam dunia komputer dikenal istilah sistem operasi seperti Windows XP, Windows 98, dan 

Linux. Fungsi dari sistem operasi tersebut adalah….  

a. Mengatur perangkat lunak dengan perangkat keras komputer  

b. Mengatur semua operasi dari seluruh perangkat keras komputer  

c. Mengatur operasi perangkat lunak komputer  

d. Mengatur manajemen file computer 

e. Mengatur perintah computer 

15. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam perangkat lunak aplikasi adalah…. 

a. Office 

b. AntiVirus 

c. Multimedia 

d. Sistem Operasi 

e. Desain Grafis 

16. Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam dalam satu waktu 

merupakan pengertian dari …. 

a. Multi user 

b. Multi player 

c. Open source 

d. Multi tasking 

e. Multi plat fom
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17. Berikut adalah hal-hal yang wajib disiapkan saat proses instalasi Windows, kecuali…. 

a. 1 unit komptuer dengan CD/DVD drive 

b. 1 unit printer 

c. CD/DVD master instalasi sistem operasi Windows 

d. Serial Number sistem operasi Windows 

e. CD/DVD driver perangkat komputer yang digunakan 

18. Sistem Operasi dibagi menjadi dua, yaitu … 

a. Berbasis Text dan Documents 

b. Berbasis GUI dan EXE 

c. Berbasis Text dan GUI   

d. Berbasis GUI dan Documents 

e. Berbasis EXE dan Documents

 

19. Proses Instalasi sistem operasi pertama kali adalah... 

a. Menyiapkan master                                             

b. Merestart Komputer        

c. Menshutdown komputer 

d. Memasukkan perangkat ke CD-ROOM              

e. Mensetting Bios 

20. Mematikan computer dengan cara menekan Ctrl + Alt + Del dinamakan cara booting…. 

a. OS 

b. BIOS 

c. Panas 

d. Dingin 

e. Reset 

21. Mengendalikan atau  mengkoordinasi pemakaian hardware oleh berbagai aplikasi  atau 

program dari user adalah fungsi dari…. 

a. User 

b. Hardware 

c. Operating system 

d. Memori 

e. MS DOS 

22. Pengaturan booting pertama kali dalam instalasi XP diatur di .... 

a.    Task manager 

b.    BIOS 

c.    CD rom 

d.    Control Panel 

e.    Windows Explorer 

23. Kapasitas Harddisk untuk instalasi minimal windows 7 adalah… 

a. 256 MB  

b. 128 MB 

c. 512 MB 

d. 16 GB 

e. 4 GB

 

24. Kapasitas Harddisk untuk instalasi minimal Ubuntu adalah… 

a. 256 MB  

b. 128 MB 

c. 512 MB 

d. 16 GB 

e. 4 GB 

 

25. Dalam melakukan upaya pencegahan agar perangkat lunak dapat terlindungi 

hak ciptanya dari pembajakan, maka perusahaan pembuat perangkat lunak 

melengkapi produknya dengan kode tertentu yang biasa disebut …. 

a. Serial number  

b. Code number 

c. Dial number 

d. Passing number 

e. Certificate number
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Lampiran 12. Kunci jawaban soal pretest 

 

 

Kunci jawaban Soal Pretest

1. D 

2. E 

3. B 

4. C 

5. C 

6. D 

7. A 

8. C 

9. B 

10. D 

11. A 

12. A 

13. D 

14. C 

15. C 

16. D 

17. B 

18. C 

19. A 

20. C 

21. C 

22. B 

23. D 

24. E 

25. A 
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SOAL POSTTEST 

 

 

 

 

1. Sistem operasi juga sering disebut dengan .... 

a. Hardware 

b. Brainware 

c. Aplikasi 

d. Software 

e. Utility 

2. Sistem operasi mempunyai tiga sasaran utama yaitu .... 

1. Kenyamanan, efisien, dan mampu berinovasi 

2. Kenyamanan, efisien, dan mampu berinovasi  

3. Kenyamanan, handal, dan mampu berevolusi  

4. Kenyamanan, handal , dan mampu berinovasi 

5. Kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi 

3. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan  

pengembangan, pengujian serta pengajuan sistem yang baru, artinya .... 

a. kenyamanan  

b. berevolusi 

c. efisien 

d. kehandalan 

e. familier 

4. Sebelum melakukan instalasi, tutuplah semua program yang berjalan (running), termasuk 

nonaktifkan program SCREEEN SAVER, ADVANCED POWER MANAGEMENT 

SETTINGS, dan program-program lainya, karena bisa mengganggu proses setup. 

Langkah nonaktifkan program SCREEEN SAVER adalah.... 

a. Display properties > Background > pilih setting Screen saver none > Ok 

b. Display properties > Effect  > pilih setting Screen saver none > Ok 

c. Display properties > Screen saver > pilih setting Screen saver none > Ok 

d. Display properties > Setting > pilih setting Screen saver none > Ok 

e. Display properties > Appearance > pilih setting Screen saver none > Ok 

5. Untuk melaksanakan instalasi System operasi Windows, tentu dibutuhkan master 

program windows. Master program yang akan digunakan dapat tersimpan dalam .... 

a. CD, DVD, Disket, Harddisk  

b. CD, DVD, Disket, Server (internet FTP) 

c. CD, DVD, Disket, Harddisk , Flasdisk 

d. CD, Disket, Harddisk, Flasdisk 

e. CD, Server (internet FTP), Harddisk  

6. Restart / reboot komputer anda, Saat komputer melakukan booting tekan dan tahan 

tombol DEL, hal ini akan membawa ke menu SET UP BIOS, Selanjutnya pilih Advance 

BIOS,Jadikan DVD ROM sebagai first booting system. Maka booting dimulai dari .. 

a. harddisk       

b. Removable       

c. Flashdisk 

d. CD/DVD 

e. disket 

7. Sebutkan OS berdasarkan interface terhadap penggunaannya yang menggunakan GUI…. 

a. Ms. Windows & Linux 

b. DOS & Linux 

Mata Pelajaran : Perakitan Komputer 

Kelas   : X multimedia 

Waktu    : 30 menit 
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c. Posix, Linux, & DOS 

d. Ms. Windows & Posix 

e. Linux & Posix 

8. Kepanjangan dari BIOS adalah…. 

a.  Basic Internal Output Sistem 

b.  Barisan Inter Oleh Sama 

c.  Basic Input Output System 

d.  Basic Internet Olah Sistem 

e.  Badan Input Outner Sistem 

9. Salah satu sistem operasi berbasis GUI yang saat ini banyak digunakan di 

pasar/masyarakat adalah .... 

a.  Linux     c. Mancintos     e. Unix 

b.  MS Windows    d. DOS 

10. Sistem operasi buatan Microsoft adalah…. 

a. Linux 

b. OS/2 

c. Mac OS 

d. Windows 

e. AS 400 

11. Peletakan system ( hasil menginstal ) sebaiknya diletakkan di…. 

a. Locak disk C 

b. Locak disk D 

c. Locak disk E 

d. My Document 

e. CD Room 

12. Instalasi sistem operasi berbasis GUI dapat dilakukan dari …. 

a. Dari command prompt DOS, maupun dari sistem operasi lain  

b. Dari Flahdisk, command prompt DOS, maupun antivirus lain  

c. Dari Disket, Linux, harddisk maupun dari sistem operasi lain  

d. Dari command prompt Acintos, maupun dari sistem program utility  

e. Dari Flahdisk, command prompt DOS, maupun dari norton ghosh 

13. Untuk Menampilkan window task manager dengan cara sebagai berikut .... 

a.  Alt+F4 

b.  Ctrl+P  

c.  Ctrl+I 

d.  Ctrl+Alt+Del  

e.  Tab+Alt+Del 

14. Dalam dunia komputer dikenal istilah sistem operasi seperti Windows XP, Windows 98, 

dan Linux. Fungsi dari sistem operasi tersebut adalah….  

a. Mengatur perangkat lunak dengan perangkat keras komputer  

b. Mengatur semua operasi dari seluruh perangkat keras komputer  

c. Mengatur operasi perangkat lunak komputer  

d. Mengatur manajemen file computer 

e. Mengatur perintah computer 

15. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam perangkat lunak aplikasi adalah…. 

a. Office 

b. AntiVirus 

c. Multimedia 

d. Sistem Operasi 

e. Desain Grafis 

16. Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam dalam satu waktu 

merupakan pengertian dari …. 

f. Multi user 

g. Multi player 

h. Open source 

i. Multi tasking 

j. Multi plat fom
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17. Berikut adalah hal-hal yang wajib disiapkan saat proses instalasi Windows, kecuali…. 

a. 1 unit komptuer dengan CD/DVD drive 

b. 1 unit printer 

c. CD/DVD master instalasi sistem operasi Windows 

d. Serial Number sistem operasi Windows 

e. CD/DVD driver perangkat komputer yang digunakan 

18. Sistem Operasi dibagi menjadi dua, yaitu … 

a. Berbasis Text dan Documents 

b. Berbasis GUI dan EXE 

c. Berbasis Text dan GUI   

d. Berbasis GUI dan Documents 

e. Berbasis EXE dan Documents

 

19. Proses Instalasi sistem operasi pertama kali adalah... 

a. Menyiapkan master                                             

b. Merestart Komputer        

c. Menshutdown komputer 

d. Memasukkan perangkat ke CD-ROOM              

e. Mensetting Bios 

20. Mematikan computer dengan cara menekan Ctrl + Alt + Del dinamakan cara booting….  

a. OS 

b. BIOS 

c. Panas 

d. Dingin 

e. Reset 

21. Mengendalikan atau  mengkoordinasi pemakaian hardware oleh berbagai aplikasi  atau 

program dari user adalah fungsi dari…. 

a. User 

b. Hardware 

c. Operating system 

d. Memori 

e. MS DOS 

22. Pengaturan booting pertama kali dalam instalasi XP diatur di .... 

a.    Task manager 

b.    BIOS 

c.    CD rom 

d.    Control Panel 

e.    Windows Explorer 

23. Kapasitas Harddisk untuk instalasi minimal windows 7 adalah… 

a. 256 MB  

b. 128 MB 

c. 512 MB 

d. 16 GB 

e. 4 GB

 

24. Kapasitas Harddisk untuk instalasi minimal Ubuntu adalah… 

a. 256 MB  

b. 128 MB 

c. 512 MB 

d. 16 GB 

e. 4 GB 

 

25. Dalam melakukan upaya pencegahan agar perangkat lunak dapat terlindungi 

hak ciptanya dari pembajakan, maka perusahaan pembuat perangkat lunak 

melengkapi produknya dengan kode tertentu yang biasa disebut …. 

a. Serial number  

b. Code number 

c. Dial number 

d. Passing number 

e. Certificate number
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Lampiran 14. Kunci jawaban soal posttest 

 

 

Kunci jawaban soal postest 

1. D 

2. E 

3. B 

4. C 

5. C 

6. D 

7. A 

8. C 

9. B 

10. D 

11. A 

12. A 

13. D 

14. C 

15. C 

16. D 

17. B 

18. C 

19. A 

20. C 

21. C 

22. B 

23. D 

24. E 

25. A 
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Lampiran 15. Soal diskusi 

 

Soal Diskusi 

SOAL DISKUSI 

1. Jelaskan tujuan instalasi sistem operasi dan sasaran utama sistem operasi 

2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem operasi dan jelaskan spesifikasi 

minimal sistem operasi tersebut! 

3. Jelaskan secara rinci prosedur instalasi sistem operasi Linux MINT ! 
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Lampiran 17. Nilai Pretest dan Posttest Kelas eksperimen 1 

 

Hasil belajar kognitif yang diajar menggunakan STAD 

Mata Pelajaran                 : Perakitan komputer 

  
Kelas/Semester              

: X Multimedia 1 

(eksperimen 1 
   Tahun Ajaran                        : 2014/2015 

   

       
No Nama 

Nilai 

Pretest 

Nilai 

Posttest    

   
1 

ACHMAD PRAYOGO HARI 

SANTOSO  80 88 

   2 ADI PRIHATIN DANU  64 76 

   3 ALEXANDRA GITA WIDYASARI  68 84 

   4 ALYA SHABRINA GHASSANI  72 80 
   5 ANGGIE AYU ANGGRAENI  80 84 

   
6 

ANTONIUS CHRISTIAN AJI 

SASONGKO  68 80 

   7 ARUM SARI KUSUMAWATI  68 80 

   8 AVAN IQBAL BASKARA  80 88 
   9 BAGAS WAHYU PAMUNGKAS  76 72 
   10 BUDI SUNARTO  72 76 

   11 DESY HAPSARI WIJAYANTI  68 80 

   12 DEVI AYU CAHYANING SARI  72 72 

   13 DICKY SYAHRUL MAULANA  64 60 
   14 DIFA HAQQAN TSABBIT  76 72 

   15 DIKA PRASETYA  72 72 

   16 DINI REZA INAYA  60 72 

   17 DYTA FITRIA  68 76 

   18 FADILLAH PUTRI ABADI  60 80 
   19 FANDIKA BAYU PRATAMA  64 80 

   20 HAKIM YUSUF HIDAYAT  76 76 

   21 IFTITA AUDINA WARDANA  72 80 

   22 INDAH WIDHI PRASTIKA  60 84 
   23 IVAN NAUFAL RIZKY  76 80 
   24 KRISTIAN BAGUS WINDIARTO  64 80 

   25 MITA MELINA  60 76 

   26 MUHAMAD NUR ARONI  76 72 

   
27 

MUHAMMAD FAUZAN 

RAMADHANI  76 80 
   28 NIA WAHYUNI AGUSTIN  80 84 

   
29 

NOVARIO HERLLY ANGGA 

SAPUTRA * 64 84 

   30 PRIO NUGROHO  80 84 

   
31 

RATIH PRATIWI FEBRI 

PAMUNGKAS  68 84 
   32 RAVENSKA AULIA  68 68 

   33 REYNALD PRABHA NOVA  76 84 

   34 RIDHO OCTANIO NOYA  76 84 

   35 SAFRILLA AYU SARASWATI  80 84 

   36 YOGA ANGGITA  80 72 
   Lolos KKM 19,44% 61,11 

   Tidak lolos KKM 80,56% 38,89 

   Rata-rata 71,22 78,55% 

   



107 

Lampiran 18. Nilai Pretest dan Posttest Kelas eksperimen 2 

 

Hasil belajar kognitif yang diajar menggunakan Tutor Sebaya 

 

Mata Pelajaran                 : Perakitan komputer 

  Kelas/Semester              : X Multimedia 3 (eksperimen) 
   Tahun Ajaran                        : 2014/2015 

   

       
No Nama 

Nilai 

Pretest 

Nilai 

Posttest    

   1 AHMAD FADLURAHMAN  80 84 

   2 AMANDA DEA KENYA BONITA  80 80 

   3 AMELIA DELLAFARRA  80 78 

   4 AMRULLAH FATAH  80 76 

   
5 

ANGGI NOVITA SARI 

PRASETYO  64 84 
   6 ARIEL GEMILANG JAYA  84 88 

   7 BAYU AJI WASKITO JATI  72 80 

   8 DEFI NURAINI  80 80 

   9 DEVALDO RISKI SYAHRIAL  80 88 
   10 DEWI LARASATI  72 80 
   11 DIAN ABDULAH  76 78 

   12 DIANA NOVITA  64 64 

   13 DIMAS SOFI HAKIKI  80 80 

   14 DRAMA ARISTA  36 48 
   15 EKA NUR RAHMAN SETYA ADI  76 88 

   16 FILDAN REZKY JULIANTO  76 88 

   17 HILMY IMAM FAIZAL  76 88 

   18 JOVALDO AVIV RAMADHANI  84 80 

   19 KALULLA ANADEA  80 76 
   20 LUCKY YOGA WIRAWAN  84 88 

   21 MAYANG RAGIL PRAMESTI  80 72 

   
22 

MUHAMMAD FAZA NAILUS 

SHOFA  72 84 

   23 NURUL KOMARIYAH  64 78 
   

24 
OKY ANDIKA NGESTI 

SUTRISNO  64 88 

   25 PUSPA NOVITASARI  84 88 

   26 RAKA HERMAWAN  80 80 

   27 RENNO DWI ARIF ARNANDA  80 80 

   28 SABRINA ASNI WIDYASTUTI  80 76 
   29 SARAH AFIFAH THOHAROH  60 80 

   
30 

SEKTIANO RIZKI FAJAR 

BAGASKORO  72 80 

   31 SELVIA DWI RAHMAWATI  80 78 

   32 SITI KHASANAH  60 80 
   33 TARA HARDIYANTI  68 72 

   34 TEDY BAYU WICAKSONO  76 80 

   35 YUDA KRISTIYANTO PUTRA  76 88 

   36 YUNA REINKANA  68 80 
   Lolos KKM 25% 80,56% 

   Tidak lolos KKM 75% 19,44% 

   Rata-rata 70,66 81,889 
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Lampiran 19. Nilai keterampilan kelas eksperimen 1 

 

Lembar Pengamatan Keterampilan yang Menggunakan Metode STAD 

       Mata Pelajaran                    : Perakitan komputer 

   Kelas/Semester              : X multimedia 1 

   Tahun Ajaran                       : 2014/2015 
           

No Nama 

Aspek 

Nilai Persiapan 

Instalasi 

Pelaksanaan 

Instalasi 

Hasil 

Instalasi 

1 
ACHMAD PRAYOGO HARI 

SANTOSO  3 3 3 100,00 

2 ADI PRIHATIN DANU  3 1 1 41,67 

3 ALEXANDRA GITA WIDYASARI  3 3 2 66,67 

4 ALYA SHABRINA GHASSANI  3 2 2 58,33 

5 ANGGIE AYU ANGGRAENI  3 2 2 58,33 

6 
ANTONIUS CHRISTIAN AJI 

SASONGKO  3 3 3 75,00 

7 ARUM SARI KUSUMAWATI  3 3 2 66,67 

8 AVAN IQBAL BASKARA  3 3 2 66,67 

9 BAGAS WAHYU PAMUNGKAS  3 2 2 58,33 

10 BUDI SUNARTO  3 2 1 50,00 

11 DESY HAPSARI WIJAYANTI  3 2 2 58,33 

12 DEVI AYU CAHYANING SARI  3 1 2 50,00 

13 DICKY SYAHRUL MAULANA  3 3 2 66,67 

14 DIFA HAQQAN TSABBIT  3 2 3 66,67 

15 DIKA PRASETYA  3 2 2 58,33 

16 DINI REZA INAYA  3 2 2 58,33 

17 DYTA FITRIA  3 3 2 66,67 

18 FADILLAH PUTRI ABADI  3 1 2 50,00 

19 FANDIKA BAYU PRATAMA  3 3 2 66,67 

20 HAKIM YUSUF HIDAYAT  3 2 2 58,33 

21 IFTITA AUDINA WARDANA  3 1 2 50,00 

22 INDAH WIDHI PRASTIKA  3 1 2 50,00 

23 IVAN NAUFAL RIZKY  3 3 3 75,00 

24 KRISTIAN BAGUS WINDIARTO  3 3 3 75,00 

25 MITA MELINA  3 2 2 58,33 

26 MUHAMAD NUR ARONI  3 2 1 50,00 

27 
MUHAMMAD FAUZAN 

RAMADHANI  3 2 2 58,33 

28 NIA WAHYUNI AGUSTIN  3 2 1 50,00 

29 
NOVARIO HERLLY ANGGA 

SAPUTRA  3 1 1 41,67 

30 PRIO NUGROHO  3 2 3 66,67 

31 
RATIH PRATIWI FEBRI 

PAMUNGKAS  3 2 1 50,00 

32 RAVENSKA AULIA  3 2 2 58,33 

33 REYNALD PRABHA NOVA  3 3 3 75,00 

34 RIDHO OCTANIO NOYA  3 2 3 66,67 

35 SAFRILLA AYU SARASWATI  3 2 2 58,33 

36 YOGA ANGGITA  3 2 3 66,67 

 

Guru mata pelajaran 

   
Peneliti 

 

       

 

Aan Catur Widodo, S.Kom 

   

Fitria Puji 
Rahayu 
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Lampiran 20. Nilai keterampilan kelas eksperimen 2 

 

Lembar Pengamatan Keterampilan yang Menggunakan MetodeTutor sebaya 

       Mata Pelajaran                    : ................................... 

   Kelas/Semester              : X multimedia 3 

   Tahun Ajaran                       : 2014/2015 
           

No Nama 

Aspek 

Nilai Persiapan 

Instalasi 

Pelaksanaan 

Instalasi 
Hasil Instalasi 

1 AHMAD FADLURAHMAN  3 3 3 100,0 

2 AMANDA DEA KENYA BONITA  3 2 2 58,3 

3 AMELIA DELLAFARRA  3 2 2 58,3 

4 AMRULLAH FATAH  3 2 2 58,3 

5 ANGGI NOVITA SARI PRASETYO  3 2 2 58,3 

6 ARIEL GEMILANG JAYA  3 3 3 75,0 

7 BAYU AJI WASKITO JATI  3 3 3 75,0 

8 DEFI NURAINI  3 2 2 58,3 

9 DEVALDO RISKI SYAHRIAL  3 3 2 66,7 

10 DEWI LARASATI  3 2 2 58,3 

11 DIAN ABDULAH  3 3 3 75,0 

12 DIANA NOVITA  3 2 2 58,3 

13 DIMAS SOFI HAKIKI  3 3 3 75,0 

14 DRAMA ARISTA  3 2 2 58,3 

15 EKA NUR RAHMAN SETYA ADI  3 3 3 75,0 

16 FILDAN REZKY JULIANTO  3 2 2 58,3 

17 HILMY IMAM FAIZAL  3 3 3 75,0 

18 JOVALDO AVIV RAMADHANI  3 3 3 75,0 

19 KALULLA ANADEA  3 1 2 50,0 

20 LUCKY YOGA WIRAWAN  3 3 3 75,0 

21 MAYANG RAGIL PRAMESTI  3 2 3 66,7 

22 MUHAMMAD FAZA NAILUS SHOFA  3 3 3 75,0 

23 NURUL KOMARIYAH  3 2 3 66,7 

24 OKY ANDIKA NGESTI SUTRISNO  3 3 3 75,0 

25 PUSPA NOVITASARI  3 3 2 66,7 

26 RAKA HERMAWAN  3 2 3 66,7 

27 RENNO DWI ARIF ARNANDA  3 2 2 58,3 

28 SABRINA ASNI WIDYASTUTI  3 3 3 75,0 

29 SARAH AFIFAH THOHAROH  3 2 2 58,3 

30 
SEKTIANO RIZKI FAJAR 

BAGASKORO  3 2 3 66,7 

31 SELVIA DWI RAHMAWATI  3 2 2 58,3 

32 SITI KHASANAH  3 2 2 58,3 

33 TARA HARDIYANTI  3 2 3 66,7 

34 TEDY BAYU WICAKSONO  3 2 2 58,3 

35 YUDA KRISTIYANTO PUTRA  3 2 3 66,7 

36 YUNA REINKANA  3 3 3 75,0 

 

Guru mata pelajaran 

   
Peneliti 

 

       

 
Aan Catur Widodo, S.Kom 

   

Fitria Puji 

Rahayu 
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Lampiran 21 

 

Homogenitas dan Normalitas Nilai Pretest 

1. Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai_pretest Based on Mean 1.246 1 70 .268 

Based on Median .447 1 70 .506 

Based on Median and with 

adjusted df 
.447 1 50.778 .507 

Based on trimmed mean .739 1 70 .393 

 
2. Normalitas 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  pretes_eks1 pretes_eks2 

N 36 36 

Normal Parametersa Mean 71.2222 70.6667 

Std. Deviation 6.68094 9.79796 

Most Extreme Differences Absolute .179 .137 

Positive .130 .087 

Negative -.179 -.137 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.076 .825 

Asymp. Sig. (2-tailed) .197 .504 

a. Test distribution is Normal.   
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Lampiran 22 

 

 
 

Homogenitas dan Normalitas Nilai Post Test 

 
 

1. Homogenitas 

 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai_posttest Based on Mean .032 1 70 .859 

Based on Median .008 1 70 .929 

Based on Median and with 

adjusted df 
.008 1 61.842 .929 

Based on trimmed mean .022 1 70 .883 

 

2. Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Xmm1 Xmm3 

N 36 36 

Normal Parametersa Mean 78.5556 80.0000 

Std. Deviation 6.05897 7.73859 

Most Extreme Differences Absolute .205 .204 

Positive .129 .167 

Negative -.205 -.204 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.232 1.222 

Asymp. Sig. (2-tailed) .096 .101 

a. Test distribution is Normal.   
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Lampiran 23 

 

Normalitas Nilai Keterampilan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  eksperimen_1 eksperimen_2 

N 36 36 

Normal Parametersa Mean 73.5000 81.4444 

Std. Deviation 11.43054 10.29964 

Most Extreme Differences Absolute .163 .179 

Positive .133 .179 

Negative -.163 -.155 

Kolmogorov-Smirnov Z .980 1.072 

Asymp. Sig. (2-tailed) .292 .201 

a. Test distribution is Normal.   
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Lampiran 24. 

Independent Samples t-test Nilai post test yang diajar menggunakan STAD dengan kelas yang diajar menggunakan tutor 

sebaya 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai_pretest 1 36 78.5556 6.05897 1.00983 

2 36 80.3333 8.32895 1.38816 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai_pretest Equal variances 

assumed 
.036 .850 -1.036 70 .304 -1.77778 1.71661 -5.20144 1.64589 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.036 63.939 .304 -1.77778 1.71661 -5.20716 1.65160 
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Independent Samples t-test Nilai pretest 

 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai_pretest 1 36 71.2222 6.68094 1.11349 

2 35 74.2857 9.66671 1.63397 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Nilai_pretest Equal variances 

assumed 
1.145 .288 -1.557 69 .124 -3.06349 1.96734 -6.98823 .86124 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.549 60.282 .127 -3.06349 1.97730 -7.01831 .89132 

Lampiran 25 
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Lampiran 26 

Uji t Independent t-test  Nilai Keterampilan 

 

 

 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai_ket 1 36 73.5000 11.43054 1.90509 

2 36 81.4444 10.29964 1.71661 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

nilai_ket Equal variances 

assumed 
.688 .410 -3.098 70 .003 -7.94444 2.56439 -13.05896 -2.82993 

Equal variances not 

assumed 

  
-3.098 69.254 .003 -7.94444 2.56439 -13.05993 -2.82896 
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Lampiran 27 

Independent sample t-test metode Ceramah dan STAD 

 

Group Statistics 

 Metode N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Ceramah 36 73.3333 14.21468 2.36911 

STAD 36 78.5556 6.05897 1.00983 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances assumed 21.103 .000 -2.028 70 .046 -5.22222 2.57535 -10.35861 -.08584 

Equal variances not 

assumed 

  
-2.028 47.312 .048 -5.22222 2.57535 -10.40227 -.04218 
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Lampiran 28 

Independent sample  t-test metode Ceramah dan tutor sebaya 

 

Group Statistics 

 Metode N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Ceramah 36 73.3333 14.21468 2.36911 

tutor_se 36 80.3889 7.83865 1.30644 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances 

assumed 
15.356 .000 -2.978 70 .004 -8.05556 2.70546 -13.45142 -2.65970 

Equal variances not 

assumed 

  
-2.978 54.485 .004 -8.05556 2.70546 -13.47856 -2.63255 
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Lampiran 29 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

Pelaksanaan tes soal uji coba 

 

 

Pelaksanaan Pretest kelas kontrol dan eksperimen 

 

 

Kegiatan pembelajaran di kelas kontrol 
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Kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen 

 

Praktek instalasi sistem operasi kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 

 

Pengerjaan Posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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Lampiran 30. SK dosen pembimbing
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Lampiran 31. Surat ijin penelitian
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Lampiran 32. Surat keterangan telah melakukan penelitian
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SK dosen penguji 

 
 


