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ABSTRAK

Elvi sukesih. 2015. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Berbasis 
Proyek Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran TIK Pokok Bahasan 
Pengenalan Dasar Internet/Intranet di SMP N 1 Kaliwungu. Skripsi, Pendidikan 
Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 
Semarang. Drs. Henry Ananta, M.Pd.

Kata kunci: pembelajaran berbasis proyek, hasil belajar.

Tuntutan masyarakat sekarang yang semakin meningkat terhadap dunia 
pendidikan sejalan dengan perkembangan jaman. Tuntutan tersebut bertujuan 
untuk menghadapi era globalisasi yang semakin membutuhkan sumber daya 
manusia yang bekualitas.  Sekarang  banyak pengelola institusi yang mencoba 
menerapkan pendekatan pembelajaran yang terpusat pada siswa (learned 
centered/ student centered). Kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran TIK 
pokok bahasan penggunaan dasar internet di SMP N 1 Kaliwungu dihadapkan 
pada kurangnya siswa dalam mengeksplore kemampuan diri, kerjasama antar 
siswa, dan pengetahuan yang didapat siswa hanya sebatas yang disampaikan oleh 
guru. Pembelajaran yang diajarkan oleh guru menggunakan model pembelajaran 
langsung yang bersifat teacher centered yaitu berpusat pada guru dan yang 
didapat oleh siswa hanya sebatas yang disampaikan oleh guru. Dengan latar 
belakang tersebut maka peneliti mengambil topik skripsi pengaruh penerapan 
model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu efektifkah model pembelajaran 
berbasis proyek terhadap mata pelajaran TIK. Tujuan penelitian yang hendak 
dicapai adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran 
berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen Nonequivalent 
(pretest posttest) control group design, sampel penelitian diambil acak enam kelas 
(180 siswa) meliputi IX A,C,E (kelas eksperimen) dan IX B,D,F (kelas kontrol) 
dari populasi delapan kelas (240 siswa). 

Hasil penelitian didapatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan 
model pembelajaran berbasis proyek nilai rata-rata hasil belajar 78,40 mengalami 
peningkatan sebesar 41,90% dengan ketuntasan belajar mencapai 87,77% 
(Efektif), dibandingkan kelas yang tidak mendapat perlakuan (kelas kontrol) nilai 
rata-rata hasil belajar hanya 62,29 peningkatan 27,52% dengan ketuntasan belajar 
hanya 41,11% (Tidak Efektif). 

Berdasarkan hasil paparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
Penggunaan Pembelajaran Berbasis Proyek lebih efektif dibandingkan dengan 
menggunakan model pembelajaran ceramah (konvensional).
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan pasar bebas saat ini kita harus benar-benar meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita agar mampu bersaing dan bertahan di 

dalam kancah perekonomian, maka SDM diperlukan yang berkompeten, berkualitas, 

terampil dan memahami serta menguasai dunia kerja sesuai dengan bidangnya 

(spesialisasi). Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendorong 

terjadinya banyak perubahan, hal tersebut banyak menuntut kesiapan sumberdaya 

manusia yang kompetitif dan berkualitas. Hal tersebut tentu memberikan persepsi 

perlunya kemajuan dan pengembangan disegala bidang termasuk dalam bidang 

pendidikan. Tuntutan masyarakat sekarang yang semakin meningkat terhadap dunia 

pendidikan sejalan dengan perkembangan jaman. Tuntutan tersebut bertujuan untuk 

menghadapi era globalisasi yang semakin membutuhkan sumber daya manusia yang 

bekualitas.  

Kualitas pendidikan yang merupakan salah satu pilar pengembangan SDM sangat 

penting bagi seseorang kususnya dan bagi pembangunanan nasional pada umumnya. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa masa depan bangsa tergantung pada pendidikan yang 

berkualitas. Perwujudan masyarakat berkualitas menjadi tanggung jawab dari 

pendidik, terutama dalam menyiapkan peserta didik manjadi subjek yang semakin 

berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh kreatif dan mandiri serta 
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profesional pada bidang masing-masing.Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas 

sekolah merupakan titik sentral upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas demi 

terciptanya tenaga kerja yang berkualitas pula. Dengan kata lain upaya peningkatan 

kualitas adalah merupakan tindakan yang tidak pernah terhenti, kapanpun, dimanapun 

dan dalam kondisi apapun.

Dunia pendidikan sangat penting dan tidak dapat terlepas dari kebutuhan manusia 

itu sendiri. Untuk mencapai perkembangan di dunia pendidikan maka haruslah 

pendidikan itu sendiri beradaptasi dengan zaman. Kegiatan belajar 

mengajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai – nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Dari pemaparan di atas, sekarang  

banyak pengelola institusi yang mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

terpusat pada siswa (learned centered/ student centered). Pendekatan ini sesuai 

dengan kurikulum yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menurut silabus SMP N 1 Kaliwungu Kendal standar kompetensi menguasai 

Penggunaan dasar internet/intranet merupakan salah satu standar kompetensi pada 

mata pelajaran TIK. Alasan memilih mata pelajaran TIK  dengan kompetensi dasar 

menguasai penggunaan  dasar internet/intranet adalah karena pembelajaran pada mata 

pelajaran ini menggunakan model Direct Instruction yaitu pembelajaran yang 

berpusat pada guru. Kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu siswa kurang aktif 

karena pembelajaran berpusat pada guru, kurangnya kreativitas dan kerjasama antar 

siswa dalam mengeksplore pengetahuan siswa.
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Pada kesempatan ini akan diterapkan model pembelajaran berbasis proyek 

pada mata pelajaran TIK dengan materi menguasai penggunaan dasar internet/intranet 

pada siswa kelas IX  untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran berbasis 

proyek terhadap hasil belajar siswa di kelas tersebut. Aktivitas belajar yang akan 

diamati yaitu tingkat pengetahuan, pemahaman dan penerapan materi yang telah 

diajarkan.

Model pembelajaran ini dikembangkan karena dirasa cocok dengan mata 

pelajaran TIK yang menuntut siswa untuk memilliki kemampuan lebih dalam materi 

tersebut. Dengan model pembelajaran ini, siswa akan mengerjakan proyek yang 

berhubungan dengan materi yang diajarkan dan siswa diberikan kebebasan penuh 

untuk memilih proyek yang akan dikerjakan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang relevan tentang metode 

pembelajaran berbasis proyek oleh Mukh. Farid dan J. A Pramukantoro (2013) dalam 

jurnal pendidikan teknik elektro volume 02 nomor 02 tahun 2013 dengan judul 

”Pengaruh Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Standar Kompetensi Menerapkan Dasar-Dasar Teknik Digital Di SMKN 2 

Surabaya”. Dari penghitungan data post-test menunjukkan rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen (X-AV-1) 74,88 sedangkan rata-rata hasil belajar kelas kontrol (X-AV-2) 

57,14. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

hasil belajar kelas kontrol. Berdasarkan analisis uji-t independent dengan harga t0,975

dengan dk=34 diperoleh thitung sebesar 19,3 sedangkan ttabel sebesar 2,04 karena thitung

> ttabel. Sehingga dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Maka disimpulkan 
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bahwa terdapat pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar 

siswa.

Penelitian tentang pembelajaran berbasis proyek diteliti oleh Puguh Waluyo 

(2014) dalam jurnal pendidikan teknik elektro. Volume 03 nomor 03 tahun 2014 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Mengoperasikan Pengendali PLC Di SMK 

Negeri 1 MADIUN” hasil belajar menunjukan kelas eksperimen dengan perlakuan 

PJBL memperoleh nilai rata-rata nilai awal 57.12 dan nilai 80.15 sedangkan pada 

kelas kontrol diperoleh nilai awal 61.875 dan nilai akhir 71.25. perbandingan selisih 

sebesar 23.3 untuk kelas eksperimen dan 9.375 untuk kelas kontrol. Angka tersebut 

menunjukan peningkatan yang sangat tinggi . hasil dari uji-t menunjukan adanya 

peningkatan hasil belajar dengan harga thitung sebesar 5.015 yang dikonsultasikan pada 

ttabel dengan taraf signifikansi (α) 0.05 = 1.67. dengan demikian hasil belajar dengan 

menggunakan project based learning lebih tinggi daripada dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional.

Metode yang sama juga pernah diteliti oleh Pipit Riyanti (2014) dalam Edu 

Komputika Journal Universitas Negeri Semarang dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dan Aktivitas Belajar Pada Mata Pelajaran 

Produktif (Menguasai Dasar Animasi Stop Motion) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas XI Multimedia Di SMK N 11 Semarang”. Hasil penelitian didapatkan rata-rata 

pengelolaan pembelajaran sebesar 7,689 dalam kategori baik, rata-rata aktivitas 

belajar sebesar 88,6 dalam kategori baik. Dari uji-t didapatkan signifikansi thitung < 

signifikansi ttabel yaitu 0,00<0,50 berarti hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih 
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baik daripada kelas kontrol. Berdasarkan uji regresi juga didapatkan persamaan 

Y=5,241+0,767X1+0,190X2 berarti penerapan model pembelajaran berbasis proyek 

dan aktivitas belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dengan 

sumbangan pengaruh sebesar 67,9%.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang model pembelajaran berbasis proyek 

yang terbukti memiliki hasil yang baik terhadap hasil belajar, maka penulis mencoba 

untuk mengadakan penelitian dengan tema yang sama yaitu “EFEKTIVITAS 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK TERHADAP 

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN TIK POKOK BAHASAN 

PENGUNAA INTERNET/INTRANET DI SMP N 1 KALIWUNGU”. 

Diterapkannya model pembelajaran berbasis proyek diharapkan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa lebih baik.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan maka muncul permasalahan

1. Apakah ada peningkatan hasil belajar setelah menggunakan pembelajaran 

berbasis proyek?

2. Efektifkah model pembelajaran berbasis proyek terhadap pelajaran TIK.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IXA, IXC dan IXE sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas IXB, IXD dan IXF sebagai kelas kontrol.
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2. Materi yang diberikan mengacu pada silabus SMP N 1 KALIWUNGU yaitu 

pada standar kompetensi menguasai Pengunaan dasar internet/intranet  dengan 

model pembelajaran berbasis proyek.

3. Hasil belajar di nilai melalui aspek kognitif 

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar setelah menggunakan 

pembelajaran berbasis proyek

2. Untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran berbasis proyek terhadap mata pelajaran 

TIK

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran 

berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa di SMP N 1 Kaliwungu.

2. Bagi siswa, menambah pengetahuan karena siswa membuat proyek yang akan 

dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan siswa juga mencari referensi lain 

untuk menunjang proyek mereka.

3. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam memilih 

alternative model pembelajaran yang akan digunakan yang sekiranya sesuai 
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dalam proses belajar mengajar TIK sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan.

4. Bagi perkuliahan, dapat dijadikan masukan kepada dosen yang berkeinginan 

menerapkan pembelajaran berbasis proyek pada mata kuliah baik yang 

berorientasi praktek maupun teori.

5. Bagi pendidikan, dapat dijadikan sebagai model pembelajaran yang memberikan 

kontribusi dalam dunia industri dan memberikan produk yang nyata serta bernilai 

guna tinggi.

1.6 Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kerancuan maka diperlukan penegasan istilah 

sebagai berikut:

1. Efektivitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan efektivitas berasal 

dari kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesanya) sehingga 

membawa hasil. Efektivitas dalam penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran 

berbasis proyek. 

2. Pembelajaran berbasis proyek (project based learning) menurut Made Wena 

yang dikutip oleh Almes Gangga adalah sebuah model pembelajaran yang 

inovatif dan lebih menekankan pada belajar kontekstual melalui kegiatan dan 

kompleks. Metode ini memiliki kecocokan terhadap konsep inovasi pendidikan. 

Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam proses belajar mengajar menjadi 
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sangat penting untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berfikir secara 

kritis dan member rasa kemandirian dalam belajar.

3. Penggunaan dasar internet/intranet

Dalam standar kompetensi penggunaan dasar internet/intranet peneliti 

mengambil kompetensi dasar mengakses beberapa situs untuk memperoleh 

informasi yang bermanfaat dengan materi pelajaran pengolahan informasi dari 

internet yang kegiatan pembelajaranya adalah mengolah informasi hasil 

download yang diperoleh menggunakan program aplikasi yang sesuai dalam hal 

ini aplikasi yang digunakan yaitu blog. 

4. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan 

belajar yang berkenaan dengan aspek kognitif.

1.7 Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan skripsi, isi 

skripsi, dan bagian akhir skripsi.

1. Bagian Pendahuluan skripsi

Bagian ini berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

dan daftar lampiran, abstrak.
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2. Bagian Isi Skripsi

Bagian ini terdiri dari:

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini  berisi tentang permasalahn secara umum yang meliputi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penelitian,metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2) BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas landasan teori, kerangka berfikir, dan hipotesis yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, 

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan 

prosedur penelitian.

4) BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

5) BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Efektivitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan efektivitas berasal 

dari kata efektif berarti efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesanya) sehingga 

membawa hasil.  Menutur Drucker dalam Bram (2005:4), efektivitas merupakan 

suatu pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka efektivitas dapat didefinisikan dengan melakukan pekerjaan 

yang benar. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

adalah suatu keadaan sejauh mana recana dapat tercapai bisa diartikan juga 

efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau 

usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sehingga membawa 

hasil.

2.1.2 Efektivitas Pembelajaran

Menurut Popham dalam skipsi Mawar (2012:9) efektivitas pembelajaran 

seharusnya ditinjau dari hubungan guru tertentu yang mengajar kelompok 

tertentu, didalam stuasi tertentu dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan 

instruksional tertentu. Efektivitas proses pembelajaran berarti  tingkat 
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keberhasilan guru dalam mengajar kelompok siswa tertentu dengan metode 

tertentu untuk mencapai tujuan instruksional tertentu.

Menurut Sinambela dalam skripsi Mawar (2012:9),pembelajaran dikatakan 

efektif apaila mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi tujuan 

pembelajaran maupun prestasi siswa yang maksimal. Beberapa indikator yang 

dapat digunakan untuk menentukan efektivitas dalam proses pembelajaran adalah:

1) Ketercapaian ketntasan belajar, 2) ketercapaian keefektivan aktivitas siswa 

(yaitu pencapaian waktu ideal yang digunakan siswa untuk melakukan setiap 

kegiatan yang termuat dalam rencana pembelajaran), 3) ketercapaian efektivitas 

kemampuan guru mengelola pembelajaran, dan respon siswa terhadap 

pembelajaran yang positif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pembelajaran adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu metode 

pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Tingkat keberhasilan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

indikator ketuntasan hasil belajar

2.1.3 Belajar

Menurut Morgan dan kawan-kawan dalam Soekamto dan Winata Putra 

(1997:8) belajar dapat di definisikan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang 

relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Definisi ini 

mencakup tiga unsur yaitu (1) belajar merupakan perubahan tingkah laku, (2) 

perubahan tersebut terjadi karena latihan atau pengalaman. Perubahan yang terjadi 
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pada tingkah laku karena unsur kedewasaan bukan belajar, dan (3) sebelum 

dikatakan belajar perubahan tersebut harus relatif permanen dan tetap pada waktu 

yang cukup lama.

Belajar adalah aktif dan merupakan fungsi dari situasi di sekitar individu yang 

belajar serta diarahkan oleh tujuan dan terdiri dari bertingkahlaku, yang 

menimbulkan adanya pengalaman – pengalaman dan keinginan memahami 

sesuatu. Apbila kita bicara tentang belajar maka sebenarnya kita bicarakan tentang 

bagaimana tingkah laku seseorang berubah sebagai akibat dari pengalaman. Dapat 

disimpulkan Definisi belajar: (1) belajar harus mencakup tingkah laku, (2) tingkah 

laku tersebut harus berubah dari tingkat paling sederhana sampai yang kompleks, 

(3) proses perubahan tingkah laku tersebut harus dapat di kontrol sendiri atau di 

kontrol oleh faktor  - faktor eksternal. Definisi belajar menurut Snelbecker dalam 

soekamto dan Winata Putra (1997: 8-9)

R. Gagne dalam Slameto ( 2010: 13) ada dua definisi belajar yaitu (1) belajar 

ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, 

kebiasaan, dan tingkah laku; (2) belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang diperoleh dari instruksi.

Menurut Slameto ( 2010: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseoarang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya.

Pengertian belajar yang dijelaskan oleh masing- masing ahli dapat 

disimpulkan bahwa belajar bukan semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan 
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fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi/materi pelajaran, tetapi lebih 

kepada tidakan yang dapat merubah tingkahlaku seseorang melalui kegiatan atu 

prosedur sebagai hasil latihan atau pengalaman  sendiri karena dengan latihan dan 

pengalaman mampu memudahkan siswa mengerjakan tugas-tugas yang serupa 

serta mengurangi kemungkinan lupa akan sesuatu yang pernah dipelajari di 

kemudian hari.

2.1.4 Pembelajaran

Menurut Gagne, Brigne, Briggs, dan Wager (dalam Rusmono 2012: 6) 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa. Instruction is set of events that effect 

learners in such a way that learning is facilitated.

Pendapat lain disampaikan oleh Kemp (dalam Rusmono 2012: 6) bahwa 

pembelajaran merupakan proses yang kompleks , yang terdiri atas fungsi dan 

bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain serta diselenggarakan 

secara logis untuk mencapai keberhasilan belajar. Keberhasilan dalam belajar 

adalah bila siswa dapat mencapai tujuan yang dinginkan dalam kegiatan 

belajarnya.

Achmad Sugandi (2006:9) mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut: (1) 

usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si 

belajar.(behavioristik); (2) cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar 

untuk berfikir agar memahami apa yang dipelajari.(kognitif); (3) memberikan 
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kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. (humanistik)

Menurut Tuti Soekamto (dalam Achmad Sugandi 2006: 10) bila belajar di 

tinjau dari segi internal dan eksternal maka teori pembelajaran atau instruksional 

adalah penerapan prinsip-prinsip teori belajar, teori tingkah laku, dan prinsip 

pengajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar dengan penekanan pada prosedur 

yang telah terbukti berhasil secara konsisten.

Pengertian pembelajaran dari beberapa ahli dapat di simpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan atau  proses yang menerapkan teori 

belajar behavioristik, kognitif dan humanistik, teori tingkah laku dan prinsi 

pengajaran sehingga dapat mencapai tujuan belajar

2.1.5 Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan 

lain-lain. Setiap model pembelajaran mengarah pada design pembelajaran untuk 

membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

(Joyce dalam Hamruni 2012:5).

Soekamto dan Winata Putra  (1997: 78) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah: ”kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 
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tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

(Hamruni 2012:6)

Dalam proses pembelajaran hendaknya harus memilih model pembelajaran 

yang dengan kondisi dan situasi anak, materi yang diajarkan dan lingkungan 

tempat belajar supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sebelum memilih model 

pembelajaran yang sesuai, hendaknya memahami pengertian model pembelajaran 

terlebih dahulu.

Secara khusus istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Atas dasar 

pemikiran tersebut, maka model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistemis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. (Soekamto dan Winataputra 1997: 78)

Dari beberapa pendapat tersebut tentang pembelajaran, pembelajaran 

merupakan serangkaian proses yang kompleks yang terdiri dari prosedur dang 

fungsi dan bagian-bagian yang saling mempunyai hubungan untuk 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari hasil kajian terhadap berbagai model belajar mengajar yang secara 

khusus telah dikembangkan  dan di tes oleh pakar pendidikan di bidang itu , Joice 

dan Weil dalam Soekamto dan Winata Putra (1997:79) mengelompokan model-

model pembelajaran dalam empat kategori, yakni: (1) kelompok model 

pengolahan informasi atau “the information processing family”, (2) kelompok 
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model personal atau “ the personal family”, (3) kelompok model social atau”the 

social family”, dan (4) kelompok model syitem perilaku atau “the behavioral 

system family”.

2.1.5.1 Kelompok Model Pengolahan Informasi

Model model belajar mengajar Pengolahan Informasi pada dasarnya 

menitikberatkan pada cara-cara memperkuat dorongan –dorongan internal (datang 

dari dalam diri) manusia untuk memahami dunia dengan cara menggali dan 

mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan 

pemecahannya, serta mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. 

Beberapa model dalam kelompok ini memberikan sejumlah konsep dan 

pengentasan hipotesis dan sebagian lainya memusatkan pada pengmbangan 

kemampua kreatif. Model pembelajaran yang termasuk kelompok model 

pengolahan informasi meliputi: (1) pencapaian konsep (concept attainment); (2) 

berfikir induktif (inductive thinking); (3) latihan penelitian (inquiry training); (4) 

pemandu awal (advance organizers); (5) memorisasi (memorization); (6) 

pengembangan intelek (developing intellect); dan (7) penelitian ilmiah (scientific 

inquiry).

Tabel 2.1 Kelompok Model Pengolahan Informasi

No Model Tokoh Tujuan

1
Model berpikir 
induktif

Hilda Taba
Dirancang untuk pengembangan proses mental induktif 
dan penalaran akademik/ pembentukan teori.

2
Model latihan 
inkuri

Richard Suchman
Pemecahan masalah sosial, terutama melalui penemuan 
sosial dan penalaran logis.

3 Inkuiri ilmiah Joseph,J. Schwab

Dirancang untuk mengajar sistem penelitian dari suatu 
disiplin, tetapi juga diharapkan untuk mempunyai efek 
dalam kawasan-kawasan lain (metode-metode sosial 
mungkin diajarkan dalam upaya meningkatkan 
pemahaman sosial dan pemacahan masalah social.

4 Penentuan konsep Jerome Bruner
Dirancang untuk mengembangkan penalaran induktif,an 
analisis konsep

Sumber : Rusman (2010: 141)
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2.1.5.2 Kelompok Model Personal atau The Personal Family

Kelompok model personal bersumber dari pandangan kedirian atau 

“selfhood” dari individu. Proses pendidikan sengaja diusahakan untuk 

memungkinkan dapat memahami diri sendiri dengan baik, memikul tanggung 

jawab untuk pendidikan, dan lebih kreatif .

Kelompok Model Personal memusatkan perhatian pada pandangan 

perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif, sehingga 

manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. 

Kelompok model personal terdiri dari: (1) pengajaran tanpa arahan (non directive 

teaching); (2) sinektiks (synectics model); (3) latihan kesadaran (awareness 

training); dan (4) pertemuan kelas (classroom meeting).

Tabel 2.2 Kelompok Model Personal

No Model Tokoh Tujuan 
1 Pengajaran 

nondirektif
Carl Rogers Penekanan pada pembentukan 

kemampuan untuk perkembangan pribadi 
dalam arti kesadaran diri, pemahaman 
diri, kemandirian dan konsep diri.

2 Latihan 
kesadaran

Fritz Perls 
William Schulz

Meningkatkan kemampuan seseorang 
untuk eksplorasi dri dan kesadaran diri. 
Banyak menekankan pada perkembangan 
kesadaran dan pemahaman antar pribadi.

3 Sinetik William 
Gordon

Perkembangan pribadi dalam kreativitas 
dan pemecahan masalah kreatif. 

4 Sistem-
sistem 
konseptual

David Hunt Dirancang untuk meningkatkan 
kekompleksan dan keluwesan pribadi

5 Penentuan 
kelas

William 
Glasser

Perkembangan pemahaman diri dan 
tanggung jawab kepada diri sendiri dan 
kelompok social.

Sumber: Rusman (2010: 142)



18
18

2.1.5.3 Kelompok Model Sosial atau The Social Family

Model sosial adalah rumpun model mengajar yang menitikberatkan pada 

proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok individu tersebut 

(Muhibbin Syah, 2004). Kelompok model sosial meliputi: (1) investigasi 

kelompok (group investigation); (2) bermain peran (role playing); (3) penelitian 

yurisprudensial (jurispudential inquiry); (4) latihan laboratoris (laboratory 

training); dan 5) penelitian ilmu sosial (social science inquiry).

Tabel 2.3 Kelompok Model Sosial
No Model Tokoh Tujuan 
1 Penentuan 

kelompok
Herbert Telen & 
John Dewey

Perkembangan ketrampilan untuk partisipasi 
dalam proses social demokratis melalui 
penekanan yang dikombinasikan pada 
ketrampilan kelompok dan ketrampilan 
penentuan akademik. Aspek perkembangan 
pribadi merupakan hal penting dalam model ini.

2 Inkuiri 
sosial

Byron Massialas 
& Benjamin Cox 

Pemacahan masalah sosial, terutama melalui 
penemuan sosial dan penalaran logis.

3 Metode 
laboratori

Bethel Maine 
(NationalTeachin
g Library)

Perkembangan ketrampilan antar pribadi dan 
kelompok melalui kesadaran dan keluwesan 
pribadi. 

4 Jurisprude
nsial

Donald Oliver& 
James P. Shaver

Untuk mengajarkan kerangka acuan 
yurisprudensial sebagai cara berpikir dan 
penyelesaian isu-siu sosial

5 Bermain 
peran

Fainnie Shatel & 
George Fhatel

Dirancang untuk mempengaruhi siswa agar 
menemukan nnilai-nilai pribadi dan sosial. 
Perilaku dan nilainya diharapkan anak menjadi 
sumber bagi penemuan berikutnya.

6 Simulasi 
sosial

Sarene Bookock& 
Harold Guetzkov

Dirancang untuk membantu siswa mengalami 
bermacam-macam proses dan kenyataan 
sosial,dan untuk menguji reaksi mereka, serta 
untuk memperoleh konsep ketrampilan 
pembuatan keputusan.

Sumber : Rusman (2010: 138)
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2.1.3.4 Kelompok Model Sistem Perilaku (The Behavioral System Family)

Kelompok model ini ialah teori-teori belajar sosial atau social learning 

theories. Model ini dikenal pula sebagai model modifikasi perilaku atau 

behavioral modification. Model Sistem Perilaku memusatkan perhatian pada 

perilaku yang terobservasi atau overt behaviour dalam rangka 

mengkomunikasikan keberhasilan. Model-model pembelajaran yang termasuk 

kelompok model sistem perilaku adalah: (1) belajar tuntas (mastery learning); (2) 

pembelajaran langsung (direct instruction); (3) belajar kontrol diri (learning self 

control); (4) latihan pengembangan ketrampilan dan konsep (training for skill and 

concept development); dan (5) latihan asertif (assertive training).

Tabel 2.4 Kelompok Model Tingkah Laku

No Model Tokoh Tujuan 

1 Manajemen 

kontngensi

B.F.Skinner Fakta-fakta, konsep, ketrampilan

2 Kontrol diri B.F.Skinner Perilaku/ ketrampilan sosial

3 Relaksasi(santai) Rimm & Masters 

Wolpe

Tujuan-tujuan pribadi (mengurangi 

ketegangan dan kecemasan)

4 Pengurangan 

ketegangan 

Rimm & Masters 

Wolpe

Mengalihkan kesantaian kepada 

kecemasan dalam situasi sosial 

5 Latihan asertif 

desensitasi

Wolpe, Lazarus, 

Salter

Ekspresi perasaan secara langsung 

dan spontan dalam situasi sosial

6 Latihan langsung Gegne, Smith& 

Smith

Pola-pola perilaku, ketrampilan

Sumber: Rusman (2010: 140)

2.1.6 Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan 

(PAIKEM)
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2.1.6.1 Kriteria Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan 

(PAIKEM)

Seiring dengan pengembangan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan 

selama ini, muncul pemikiran kritis merenovasi pembelajaran anak bangsa negeri 

ini menuju pembelajaran yang berkualitas, humanis, organis, dinamis dan 

konstruktif. Salah satu pemikiran kritis itu adalah pembelajaaran aktif, inovatis, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM

PAIKEM sebagai suatu pendekatan pembelajaran telah memuat di 

dalamnya kriteria utama dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Secara 

garis besar, kelima kriteria pembelajaran PAIKEM adalah sebagai berikut.

2.1.6.1.1 Pembelajaran Aktif

Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih 

melibatkan banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai 

informasi dan pengetahuan untuk di bahas dan di kaji dalam proses pembelajaran 

di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat 

meningngkatkan pemahaman dan kompetensinya. Pembelajaran aktif menekankan 

pada keaktifan siswa, tidak hanya keterlibatan fisik, tetapi yang utama adalah 

keterlibatan mental, khususnya keterlibatan intelektual-emosional. Dalam proses 

pembelajaran tersebut, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga 

siswa aktif bertanya dan mengemukakan pendapat.

Dalam pembelajaran aktif, guru lebih banyak memposisikan diri sebagai 

fasilitator, yang bertugas member kemudahan belajar ke pada siswa. Siswa terlibat 
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secara aktif da berperan dalam proses pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak 

memberikan arahhan dan bimbingan serta mengaur jalanya proses pembelajaran.

2.1.6.1.2 Pembelajaran Inovatif

Paradigma pembelajaran inovatif yakni mampu  memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan kecakapan hidup dan siap terjun di masyarakat. Pembelajaran 

inovatif ditandai dengan prinsip-prinsip: 1) pembelajaran bukan pengajaran, 2) 

guru sebagai fasilitator bukan instruktur, 3) siswa sebagai subyek bukan obyek, 4) 

multimedia bukan monomedia, 5) sentuhan manusiawi bukan hewani, 6) 

pembelajaran induktif bukan deduktif, 7) materi bermakna bagi siswa bukan 

sekedar dihafal, dan 8) keterlibatan siswa partisipatif bukan pasif.

2.1.6.1.3 Pembelajaran Kreatif

Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreatifitas, baik 

mengenai pengembangan imajinasi dan daya cipta maupun yang utama yakni 

pengembangan kemampuan berfikir kreatif. Pengembangan kemampuan berfikir 

kreatif haruslah seimbang dengan pengembangan kemampuan berpikir rasional 

logis.

Berfikir kritis harus dikembangkan dalam proses pembelajaran agar siswa 

terbiasa mengembangkan kreativitasnya. Pada umumnya, berfikir kreatif memiliki 

empat tahapan sebagai berikut (Mulyasa dalam Rusman 2010:325).

1. Tahap pertama: Persiapan, yaitu proses pengumpulan informasi untuk diuji

2. Tahap kedua: Inkubasi, yaitu suatu rentang waktu untuk merenungkan 

hipotesis informasi tersebut sampai deperoleh keyakinan bahwa hipotesis 

tersebut rasional.

3. Tahap ketigaIluninasi, yaitu suatu kondisi untuk menemukan 

keyakinan bahwa hipotesis tersebut benar, tepat, dan rasional.
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4. Tahap keempat Verifikasi, yaitu pengujian kembali hipotesis untuk 

dijadikan sebuah rekomendasi, konsep, teori.

Siswa dikatakan kreatif apabila mampu melakukan sesuatu yang 

menghasilkan kegiatan baru yang diperoleh dari hasil berfikir kreatif dengan 

mewujudkannya dalam bentuk sebuah hasil karya baru

2.1.6.1.4 Pembelajaran Efektif

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mendidik, yang secara 

serentak dapat mencapai dua sisi penting dari tujuan pendidikan di sekolah yakni: 

1) memiliki/menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), 2) 

membangun diri pribadi sebagai penanggung eksistensi manusia.

Pembelajaran efektif perlu didukung oleh suasana dan lingkungan belajar yang  

memadai dan kondusif. Oleh karena itu guru harus mampu mengelola siswa, 

mengelola kegiatan  pembelajaran, mengelola isi/materi pembelajaran dan 

mengelola sumber-sumber belajar. Menurut Kenneh D.More yang di kutip oleh 

Rusman (2010:326),  ada tujuh langkah dalam mengimplementasikan 

pembelajaran efektif, yaitu: (1) perencanaan, (2) perumusan tujuan/ kompetensi, 

(3) pemaparan perencanaan pembelajaran kepada siswa, (4) proses pembelajaran 

dengan menggunakan berbagai strategi (multi strategi), (5) evaluasi, (6) menutup 

proses pembelajaran dan, (7) follow up/tidak lanjut.

Menurut Rusman (2010: 327) proses pelaksanaan pembelajaran efektif 

dilakukan melalui prosedur sebagi berikut: (1) melakukan appersepsi, (2) 

melakukan eksplorasi, yaitu memperkenalkan materi pokok dan kompetensi dasar 

yang akan dicapai, serta menggunakan variasi metode, (3) melakukan konsolidasi 

pembelajaran, yaitu mengaktifkan siswa dalam membentuk kompetensi dan 
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mengaitkannya dengan kehidupan siswa, (4) melakukan penilaian, yaitu 

mengumpulkan fakta-fakta dan data/dokumen belajar siswa yang valid untuk 

melakukan perbaikan program pembelajaran.

2.1.6.1.5 Pembelajaran Menyenangkan

Pembelajaran menyenangkan (joyfull instruction) merupakan suatu proses 

pembelajarn yang didalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara siswa dan 

guru, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan (not under pressure) (Mulyasa 

yang dikutip oleh Rusman 2010: 328). Dengan kata lain pembelajaran yang 

menyenangkan adalah suatu pola hubungan yang baik antara siswa dan guru 

dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran yang menyenangkan bukan hanya karena lingkungan belajar 

yang menggairahkan tetapi juga karena terpenuhi hasrat ingin tahu siswa. 

Pembelajaran yang menyenangkan memerlukan dukungan pengelolaan kelas dan 

menggunakan media pembelajaran, alat bantu, dan sumber belajar yang tepat. 

Pembelajaran yang menyenangkan dapat juga tercipta karena proses pembelajaran 

disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa.

2.1.4.2  Model-Model Pembelajaran PAIKEM

Model pembelajaran PAIKEM dapat dijabarkan sebagai berikut.

2.1.4.2.1 Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)

Pembelajaran kooperatif menurut Agus Suprijono (2009: 48) adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-

bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umun 

pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan informasi 
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yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang 

dimaksud.

Roger dan David Johnson (dalam Rusman 2010: 212)  mengatakan ada 

lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu:

1. Positive interdependence ( saling ketergantungan positif).

Unsur ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota 

kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan 

tersebut.

2. Personal responsibility ( tanggungjawab perseorangan).

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. Tanggungjawab perseorangan adalah kunci 

untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar 

bersama.

3. Face to face promotive interaction ( interaksi promotif).

Unsure ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan 

positif. Cirri-cirinya yaitu: (1) saling membantu secara efektif dan 

efisien, (2) saling member informasi dan sarana yang diperlukan, (3) 

memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien, (4) 

saling mengingatkan,  (5) saling membantu dalam merumuskan dan 

mengembangkan argumentasi serta meningkatkan kemampuan 
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wawasan terhadap masalah yang dihadapi, (6) saling percaya, dan (7) 

saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama.

4. Interpersonal skill ( komunikasi antar anggota).

Komunikasi antar anggota atau ketrampilan sosial diperlukan untuk 

mengkoordinasikan kegiatan peserta didik, dalam pencapaian tujuan 

peserta didik harus (1) saling mengenal dan mempercayai, (2) mampu 

berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, (3) saling menerima 

dan saling mendukung, (4) mampu menyelesaikan konflik secara 

konstruktif.

5. Group processing ( pemrosesan kelompok).

Unsur kelima dalah pemrosesan kelompok. Pemrosesan mengandung 

arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi dari 

urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota 

kelompok.

Model pembelajaran kooperatif di kembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan ketrampilan sosial. Model pembelajaran kooperatif terdiri dari 

enam fase.

2.1.4.2.2 Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian 

atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata 

kehidupan siswa (daily life modeling), sehingga akan terasa manfaat dari materi 

yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi 

konkret, dan suasana menjadi kondusif dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran 
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kontekstual adalah aktivitas siswa, siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya 

menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi.

Menurut Sanjaya (2008: 255) Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 

siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkanya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa 

untuk dapat menerapkanya dalam kehidupan mereka. Sedangkan menurut Roni 

Faslah pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru 

mengairkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat.

Pembelajaran kontekstual memiliki tujuh asas yang melandasi pelaksanaan 

pembelajaran yaitu : (1) konstruktivisme merupakanproses membangun atau 

menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan 

pengalaman, (2) inkuiri, artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian 

dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis, (3) bertanya 

(questioning) karena belajar hakekatnya adalah bertanya dan menjawab 

pertanyaan, (4) masyarakat belajar (learning community) Leo Semenovich 

Vygotsky menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak 

olah komunikasi dengan orang lain, (5) pemodelan (modeling) merupakan proses 

pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru 

oleh setiap siswa, (6) refleksi (reflection) merupakan prosess pengendapan 
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pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan 

kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pelajaran yang pernah dilaluinya, (7) 

penilaian nyata (authentic assessment) merupakan proses yang dilakukan guru 

untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

siswa.

2.1.4.2.3 Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang 

penyampaianya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menfasilitasi penyelidikandan membuka 

dialog. Metode ini sangat potensial untuk mengembangkan kemandirian peserta 

didik melalui pemecahan masalah yang bermakna bagi kehidupan siswa ( Endang 

Mulyatiningsih 2010: 8).

David Johnson & Johnson yang dikutip oleh Hamruni (2012: 111) 

mengemukakan langkah penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam lima 

langkah yaitu: (1) mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari 

peristiwa tertentu yang mengandung isu konflik, hingga siswa menjadi jelas 

masalah apa yang akan dikaji, (2) mendiagnosis masalah, yaitu menentukan 

sebab-sebab terjadinya masalah, serta menganalisis berbagai faktor baik faktor 

penghambat maupun pendukung penyelesaian masalah, (3) merumuskan 

alternative strategi, yaitu menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan melalui 

diskusi kelas, (4) menentukan dan menetapkan straategi pilihan yaitu mengambil 

keputusan tentang strategi mana yang dpat dilakukan, dan  (5) melakukan 

evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil.
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2.1.4.2.4 Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)

Menurut Joel L Klein et.al dama (Theresia, 2014:3) Project-based 

learning atau Pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang 

memberdayakan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru 

berdasar pengalamanya melalui prestasi. Adapun karakteristik   pembelajaran 

berbasis proyek adalah siswa menyelidiki ide-ide penting dan bertanya, siswa 

menemukan pemahaman dalam proses menyelidiki, sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya, menghasilkan produk dan berfikir kreatif, kritis, dan terampil 

menyelidiki, menyimpulkan materi, serta menghubungkan dengan masalah dunia 

nyata, otentik dan isu-isu.

2.1.4.2.5 Pembelajaran Quantum (Quantum Teaching and Learning)

Konsep belajar Quantum learning mengungkapakan bahwa sitiap orang 

memiliki potensial otak yang  relatif sama, tinggal bagaimana mereka 

mengolahnya. Bila seseorang mampu mengenali tipe belajarnya dan melakukan 

pembelajaran yang sesuai, maka belajar akan terasa sangat menyenangkan dan 

akan memberikan hasil yang optimal (Hamruni 2010 : 55).

Dari berbagai macam model pembelajaran PAIKEM di atas, peneliti akan 

mencoba melakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran berbasis 

proyek dan aktivitas siswa terhadap hasil belajar siswa sekolah menengah 

pertama.

2.1.7 Pembelajaran Berbasis Proyek

2.1.7.1 Konsep Pembelajaran Berbasis Proyek
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Menurut Joel L Klein et.al dama (Theresia, 2014:3) Project-based 

learning atau Pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang 

memberdayakan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru 

berdasar pengalamanya melalui prestasi. Adapun karakteristik   pembelajaran 

berbasis proyek adalah siswa menyelidiki ide-ide penting dan bertanya, siswa 

menemukan pemahaman dalam proses menyelidiki, sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya, menghasilkan produk dan berfikir kreatif, kritis, dan terampil 

menyelidiki, menyimpulkan materi, serta menghubungkan dengan masalah dunia 

nyata, otentik dan isu-isu.

Made Wena dikutip oleh Almes Gangga (2013: 7) menyatakan 

Pembelajaran Berbasis Proyek adalah sebuah model pembelajaran yang inovatif 

dan lebih menekankan pada belajar kontekstual melalui kegiatan dan kompleks. 

Metode ini memiliki kecocokan terhadap konsep inovasi pendidikan. Penerapan 

Pembelajaran Berbasis Proyek dalam proses belajar mengajar menjadi sangat 

penting untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berfikir secara kritis dan 

memberi rasa kemandirian dalam belajar.

Pembelajaran Berbasis Proyek adalah suatu pendekatan pwndidikan yang 

efektif yang berfokus pada kreatifitas berfikir, pemecahan masalah, dan interaksi 

antar siswa dengan kawan sebaya mereka untuk menciptakan dan menggunakan 

pengetahuan baru. Khususnya ini dilakukan dalam konteks pembelajaran aktif, 

dialog ilmiah dengan supervisor yang aktif sebagai peneliti. (Asan 2005, Rais 

2010)
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Pembelajaran Berbasis Proyek (materi pelatihan konsep kurikulum 2013) 

adalah model  pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti 

pembelajaran. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan 

informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.Pembelajaran 

Berbasis Proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata.Pembelajaran 

Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan komplek yang 

diperlukan siswa dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya. 

Pembelajaran Berbasis Proyekmemiliki karakteristik yaitu: (1) siswa membuat 

keputusan tentang sebuah kerangka kerja, (2) adanya permasalahan atau 

tantangan yang diajukan kepada siswa, (3) siswa mendesain proses untuk 

menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan, (4) siswa 

secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola informasi 

untuk memecahkan permasalahan, (5)proses evaluasi dijalankan secara kontinyu, 

(6) siswa secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan, 

(7) produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, (8) situasi 

pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan

Menurut Waras Kamdi (dalam Sutirman, 2013) berpendapat bahwa 

pembelajaran berbasis proyek dianggap cocok sebagai suatu model untuk 

pendidikan yang merespon isu-isu peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan 

perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia kerja. Berbeda dengan model-

model pembelajaran tradisional yang umumnya bercirikan praktik kelas yang 

berdurasi pendek dan aktivitas pembelajaran berpusat pada guru, model Project-

Based Learning menekankan kegiatan belajar yang relatif berdurasi panjang, 

holistik interdisipliner, berpusat pada siswa, dan terintegrasi dengan praktik dan 
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isu-isu dunia nyata. Beberapa aspek yang membedakan pembelajaran berbasis 

proyek dengan pembelajaran tradisional yang dideskripsikan oleh Thomas, 

Mergendoller, dan Michaelson (dalam Ngalimun, 2014) sebagaimana dalam tabel 

berikut.

Tabel 2.5 Perbedaan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Ceramah

Aspek Pendidikan Penekanan Ceramah Penekanan Berbasis Proyek

Fokus kurikulum

Cakupan isi Kedalaman pemahaman
Pengetahuan tentang fakta-fakta Penguasaan konsep-konsep dan 

prinsip
Belajar keterampilan “building-
block” dalam isolasi

Pengembangan keterampilan 
pemecahan masalah kompleks

Lingkup dan 
Urutan

Mengikuti urutan kurikulum secara 
ketat

Mengikuti minat siswa

Berjalan dari blok ke blok atau unit 
ke unit

Unit-unit besar terbentuk dari 
problem dan isu yang kompleks

Memusat, fokus berbasis disiplin Meluas, fokus interdisipliner

Peranan Guru
Penceramah dan direktur 
pembelajaran

Penyedia sumber belajar dan 
partisipan di dalam kegiatan belajar

Ahli Pembimbing/partner

Fokus 
pengukuran

Produk Proses dan produk
Skor tes Pencapaian yang nyata
Membandingkan dengan yang lain Unjuk kerja standard dan kemajuan 

dari waktu ke waktu
Reproduksi informasi Demonstrasi pemahaman

Bahan-Bahan 
Pembelajaran

Teks, ceramah, dan presentasi Langsung sumber-sumber asli: 
bahan-bahan tercetak, interview, 
dokumen, dll

Kegiatan dan lembar latihan 
dikembangkan guru

Data dan bahan dikembangkan oleh 
pengajar

Penggunaan 
Teknologi

Penyokong, periferal Utama, integral
Dijalankan guru Diarahkan siswa
Kegunaan untuk perluasan 
presentasi guru

Kegunaan untuk memperluas 
presentasi siswa atau penguatan 
kemampuan siswa

Lanjutkan halaman 32

Aspek 
Pendidikan

Penekanan Ceramah Penekanan Berbasis Proyek
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Konteks kelas

Siswa bekerja sendiri Siswa bekerja dalam kelompok
Siswa berkompetisi satu dengan 
yang lainnya

Siswa berkolabiratif satu dengan 
yang lainnya

Siswa menerima informasi dari 
guru

Siswa mengkontruksi, 
berkontribusi, dan melakukan 
sintesis informasi

Peranan Siswa

Menjalankan perintah guru Melakukan kegiatan belajar 
yang diaragkan oleh diri sendiri

Pengingat dan pengulang fakta Pengkaji, integrator, dan penyaji 
ide

Siswa menerima dan 
menyelesaikan tugas-tugas 
laporan pendek

Siswa menentukan tugas mereka 
sendiri dan bekerja secara 
independen dalam waktu yang 
besar

Tujuan Jangka 
Pendek

Pengetahuan tentang fakta, 
istilah, dan isi

Pemahaman dan aplikasi ide dan 
proses yang kompleks

Tujuan Jangka 
Panjang

Luas pengetahuan Dalam pengetahuan
Lulusan yang memiliki 
pengetahuan yang berhasil pada 
tes standard pencapaian belajar

Lulusan yang berwatak dan 
terampil mengembangkan diri, 
mandiri, dan belajar sepanjang 
hayat

2.1.7.2 Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek

Buck Institute for Education (dalam Wena, 2011; Sutirman 2013) 

memberikan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yaitu:

1. Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja

2. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya

3. Siswa merancang proses untuk mencapai hasil

4. Siswa bertanggung jawab mendapatkan dan mengelola informasi yang 

dikumpulkan

5. Siswa melakukan evaluasi secara kontinu

6. Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan
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7. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya

8. Atmosfer kelas memberi toleransi kesalahan dan perubahan

Selain itu, Sutirman (2013:44) juga mengungkapkan karakteristik 

pembelajaran berbasis proyek meliputi aspek isi, kegiatan, kondisi, dan hasil. 

Dalam pembelajaran berbasis proyek, aspek isi pembelajaran memiliki 

karakteristik: 1) masalah disajikan dalam bentuk keutuhan yang kompleks; 2) 

siswa menemukan hubungan antar ide secara interdisipliner; 3) siswa berjuang 

mengatasi ambiguitas; dan 4) menjawab pertanyaan yang nyata dan menarik 

perhatian siswa. Aspek kegiatan memiliki karakteristik: 1) siswa melakukan 

investigasi selama periode tertentu; 2) siswa dihadapkan pada suatu kesulitan, 

pencarian sumber, dan pemecahan masalah; 3) siswa membuat hubungan antara 

ide dan memperoleh keterampilan baru; 4) siswa menggunakan perlengkapan alat 

sesungguhnya; dan 5) siswa menerima feedback tentang gagasannya dari orang 

lain.

Aspek kondisi mencakup karakteristik: 1) siswa berperan sebagai 

masyarakat pencari dan melakukan latihan kerjanya dalam konteks sosial; 2) 

siswa mempraktikkan perilaku manajemen waktu dalam melaksanakan tugas 

secara individu maupun kelompok; 3) siswa mengarahkan kerjanya sendiri dan 

melakukan kontrol belajarnya; dan 4) siswa melakukan simulasi kerja profesional. 

Karakteristik aspek hasil meliputi: 1) siswa menghasilkan produk intelektual yang 

kompleks sebagai hasil belajarnya; 2) siswa terlibat dalam melakukan penilaian 

diri; 3) siswa bertanggung jawab terhadap pilihannya dalam mendemonstrasikan 

kompetensi mereka; 4) siswa memperagakan kompetensi nyata mereka.
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Berdasarkan beberapa karakteristik di atas, pembelajaran berbasis proyek 

menjadi model pembelajaran yang dapat membangun kemandirian dan kreativitas 

siswa. Selain itu, melalui pembelajaran berbasis proyek siswa dilatih untuk 

terbiasa bertanggung jawab mewujudkan apa yang telah direncanakan sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. Hal tersebut sangat berarti untuk memberikan 

bekal kompetensi siswa sekolah kejuruan agar siap terjun ke dunia kerja.

2.1.7.3 Prinsip – Prinsip Pembelajaran Berbasis Proyek

Menurut Wena (dalam Sutirman, 2013) mengutip dari Thomas, 

pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

2.1.7.3.1 Sentralistis

Model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran, 

karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja 

proyek. Pekerjaan proyek merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa di kelas.

2.1.7.3.2 Pertanyaan penuntun

Proyek yang dilakukan siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan 

yang menuntun siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Dalam 

hal ini aktivitas bekerja menjadi motivasi eksternal yang dapat membangkitkan 

kotivasi internal pada diri siswa untuk membangun kemandirian dalam 

menyelesaikan tugas.

2.1.7.3.3 Investigasi konstruktif
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Dalam pembelajaran berbasis proyek terjadi proses invetigasi yang 

dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan proyek. Oleh karena itu, guru harus dapat merancang strategi 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan proses pencarian dan atau 

pendalaman konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau 

proyek yang dihadapi.

2.1.7.3.4 Otonomi

Dalam pembelajaran berbasis proyek siswa diberi kebebasan atau otonomi 

untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang 

dikerjakan. Guru berperan sebagai fasilitator untuk mendukung keberhasilan 

siswa dalam belajar.

2.1.7.3.5 Realistis

Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai 

dengan kenyataan di lapangan kerja atau di masyarakat. Proyek yang dikerjakan 

bukan dalam bentuk simulasi atau imitasi, melainkan pekerjaan atau permasalahan 

yang benar-benar nyata.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pembelajaran dengan 

menerapkan project-based learning akan sangat bermanfaat bagi pengembangan 

diri dan masa depan siswa. Siswa yang terbiasa belajar dengan pekerjaan proyek 

akan menjadi pribadi yang ulet, kritis, mandiri, dan produktif.

2.1.7.4 Kelebihan Pembelajaran Berbasis Proyek
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Menurut Moursund, Bielefeldt, dan Underwood yang dikutip oleh 

Ngalimun (2014:197) keuntungan pembelajaran berbasis proyek adalah:

1. Meningkatkan motivasi

2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah

3. Meningkatkan kemampuan studi pustaka

4. Meningkatkan kolaborasi

5. Meningkatkan ketrampilan manajemen sumber daya

Pengalaman yang dilakukan oleh Intel Corporation melalui Intel Teach 

Program yang dikutip oleh Sutirman (2013:45) menunjukan bahwa penerapan 

project based learning membawa keuntungan terutama bagi siswa, yaitu:

1. Meningkatkan frekuensi kehadiran, menumbuhkan kemandirian, dan sikap 

positif terhadap belajar;

2. Memberikan keuntungan akademik yang sama atau lebih baik daripada yang 

dihasilkan oleh model lain, dimana siswa yang terlibat dalam proyek memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar untuk pembelajaran mereka sendiri;

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan 

yang kompleks, seperti berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, bekerja 

sama, dan berkomunikasi;

4. Memperluas akses belajar siswa sehingga menjadi strategi untuk melibatkan 

siswa dengan beragam budaya.

Berdasarkan pengalaman dan pendapat mengenai penerapan pembelajaran 

berbasis proyek, Sutirman (2013) mengidentifikasikan beberapa kelebihan dari 

project based learning jika dilihat dari perspektif siswa, yaitu:
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1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan analisis dan sintesis 

tentang suatu konsep;

2. Membiasakan siswa untuk melakukan proses belajar dan bekerja secara 

sistemis;

3. Melatih siswa untuk melakukan proses berfikir secara kritis dalam rangka 

memecahkan suatu masalah yang nyata;

4. Menumbuhkan kemandirian siswa dalam belajar dan bekerja;

5. Menumbuhkan produktivitas siswa.

2.1.7.5 Langkah – Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek

Menurut The George Lucas Educational Foundation yang dikutip oleh 

Sabar Nurohman (dalam Sutirman, 2013), langkah-langkah Project Based 

Learning adalah sebagai berikut:

2.1.7.5.1 Mulai dengan pertanyaan esensial

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang 

mendorong siswa untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.7.5.2 Membuat desain rencana proyek

Siswa dengan pendampingan dari guru membuat desain rencana proyek 

yang akan dilakukan. Rencana proyek ditentukan oleh siswa sendiri mengacu 

kepada pertanyaan esensial yang telah dikemukakan sebelumnya.

2.1.7.5.3 Membuat jadwal

Guru dan siswa secara kolabiratif menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas pada tahap ini antara lain: 1) membuat timeline untuk 
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menyelesaikan proyek, 2) membuat deadline penyelesaian proyek, 3) 

mengarahkan siswa agar merencanakan cara yang baru, 4) mengarahkan siswa 

ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan 5) 

meminta siswa untuk memberi alasan tentang cara yang dipilih.

2.1.7.5.4 Memantau siswa dan kemajuan proyek

Guru bertanggung jawab memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan 

proyek untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan proyek dan mengantisipasi 

hambatan yang dihadapi siswa.

2.1.7.5.5 Menilai hasil

Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi 

kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat 

pemahaman yang sudah dicapai, dan menjadi bahan pertimbangan dalam 

menyusun strategi pembelajaran berikutnya.

2.1.7.5.6 Refleksi

Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan secara 

individu meupun kelompok.

Wena (dalam Sutirman, 2013) membagi tahap pembelajaran praktik 

kejuruan berbasis proyek menjadi tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan pembelajaran proyek 

meliputi kegiatan merumuskan tujuan proyek, menganalisis karakteristik siswa, 

merumuskan strategi pembelajaran, membuat jobsheet, merancang kebutuhan 

sumber belajar, dan merancang alat evaluasi. Tahap pelaksanaan mencakup 
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aktivitas mempersiapkan sumber belajar yang diperlukan, menjelaskan tugas 

proyek, mengelompokkan siswa sesuai dengan tugas, dan mengerjakan proyek. 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran 

oleh siswa. Hasil evaluasi menjadi bahan masukan bagi siswa dan bagi guru untuk 

merancang pembelajaran selanjutnya.

2.1.8 Penggunaan Dasar Internet/Intranet

Salah satu standar kompetensi yang terdapat dalam silabus SMP N 1 

Kaliwungu kels IX semester dua yaitu  mampu  menguasai Penggunaan dasar 

internet/intranet. 

Peneliti mengacu pada kompetensi dasar mengakses beberapa situs untuk 

memperoleh informasi yang bemanfaat yang kegiatan belajar mengajar yaitu 

mengolah informasi menggunakan program aplikasi dalam hal ini (blog)

2.1.8.1 Sejarah Blog

Menurut wikipedia Media blog pertama kali dipopulerkan oleh 

Blogger.com, yang dimiliki oleh Pyra Labs sebelum akhirnya PyraLab diakuisisi 

oleh Google.Com pada akhir tahun 2002 yang lalu. Semenjak itu, banyak terdapat 

aplikasi-aplikasi yang bersifat sumber terbuka yang diperuntukkan kepada 

perkembangan para penulis blog tersebut.

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam,dari sebuah catatan harian, media 

publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program 

media dan perusahaan-perusahaan. Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis 

tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis, . Banyak juga weblog 
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yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti 

menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenankan para 

pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang 

dipublikasikan, namun demikian ada juga yang yang sebaliknya atau yang bersifat 

non-interaktif.

Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara total merupakan 

kumpulan weblog sering disebut sebagai blogosphere. Bilamana sebuah 

kumpulan gelombang aktivitas, informasi dan opini yang sangat besar berulang 

kali muncul untuk beberapa subyek atau sangat kontroversial terjadi dalam 

blogosphere, maka hal itu sering disebut sebagai blogstorm atau badai blog.

2.1.8.2 Pengertian Blog

adalah situs web yang berisi tulisan, artikel atau informasi bermanfaat yang 

diupdate (diperbaharui) secara teratur dan dapat diakses secara online baik untuk 

umum maupun pribadi. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik 

(isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak 

selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua 

pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. 

Beberapa situs blog diantaranya Bloger, wordpress, blogsome, journalspace, 

myopera, webly.

Ciri-ciri blog secara umum

1. Memiliki Nama dan Alamat yang bisa diakses secara online

2. Memiliki tujuan

3. Memiliki isi atau postingan yang berupa artikel, catatan, dan informasi 

lainnya
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4. Postingan atau isi blog terarsip (tersimpan sesuai tanggal, bulan dan tahun 

posting)

5. Isi Blog umumnya selalu bertambah atau terupdate sesuai dengan tujuan 

blog

2.1.8.3 Jenis-Jenis Blog

1. Blog politik: Tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan berbasis 

blog (Seperti kampanye).

2. Blog pribadi: Disebut juga buku harian online yang berisikan tentang 

pengalaman keseharian seseorang, keluhan, puisi atau syair, gagasan, dan 

perbincangan teman.

3. Blog bertopik: Blog yang membahas tentang sesuatu, dan fokus pada 

bahasan tertentu.

4. Blog kesehatan: Lebih spesifik tentang kesehatan. Blog kesehatan 

kebanyakan berisi tentang keluhan pasien, berita kesehatan terbaru, 

keterangan-ketarangan tentang kesehatan, dll.

5. Blog sastra: Lebih dikenal sebagai litblog (Literary blog).

6. Blog perjalanan: Fokus pada bahasan cerita perjalanan yang menceritakan 

keterangan-keterangan tentang perjalanan/traveling.

7. Blog mode: Lebih dikenal dengan "fashion blog". Isinya seputar gaya, 

perkembangan mode, selera fesyen, liputan pameran mode, dan lain-lain.

8. Blog riset: Persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru.

9. Blog hukum: Persoalan tentang hukum atau urusan hukum; disebut juga 

dengan blawgs (Blog Laws).

10. Blog media: Berfokus pada bahasan berbagai macam informasi
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11. Blog agama: Membahas tentang agama

12. Blog pendidikan: Biasanya ditulis oleh pelajar atau guru.

13. Blog kebersamaan: Topik lebih spesifik ditulis oleh kelompok tertentu.

14. Blog petunjuk (directory): Berisi ratusan link halaman website.

15. Blog bisnis: Digunakan oleh pegawai atau wirausahawan untuk kegiatan 

promosi bisnis mereka

16. Blog pengejawantahan: Fokus tentang objek di luar manusia; seperti anjing

17. Blog pengganggu (spam): Digunakan untuk promosi bisnis affiliate; juga 

dikenal sebagai splogs (Spam Blog)

18. Blog virus (virus): Digunakan untuk merusak

2.1.8.4 Langkah-langkah membuat blog menggunakan blogger

1. Kita membuat email menggunakan gmail

2. Silahkan kunjungi situs http://www.blogger.com

3. Setelah halaman pendaftaran terbuka, alihkan perhatian ke sebelah kanan 

atas, ubah bahasa ke Indonesia agar lebih mudah difahami. Silahkan 

langsung login dengan menggunakan username serta password gmail

anda ( akun email anda bisa untuk login ke blogger). 

4. Klik tombol bertuliskan CIPTAKAN BLOG ANDA. 
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5. Isilah nama judul blog serta alamat blog yang di inginkan. Ingat! dalam 

membuat alamat blog harus benar-benar serius karena itu permanen tidak 

dapat digantikan lagi (kecuali nanti ganti dengan custom domain). Jika 

alamat yang diinginkan ternyata tidak bisa digunakan, masukkan kembali 

alamat lain yang masih tersedia. Jika alamat blog yang diinginkan masih

tersedia, silahkan klik anak panah bertuliskan LANJUTKAN. 

6. Silahkan pilih template yang anda sukai ( template ini nanti bisa diubah 

lagi kapan saja anda mau), kemudian klik LANJUTKAN. 
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7. Akan ada tulisan “Blog Anda Sudah Jadi!”. Silahkan lanjutkan dengan 

klik tombol MULAI BLOGGING. 

8. Setelah masuk post editor, silahkan isi apa saja ( disarankan untuk 

langsung mengisi posting, biasanya jika tidak langsung posting akan 

terjaring robot anti spam milik blogger, dan blog anda akan di lock). 

Contoh : hello world. Klik Tombol PRATINJAU untuk melihat tampilan 

yang nanti akan muncul di blog, klik tombol TERBITKAN ENTRI jika 

posting anda mau dipublikasikan ke publik. 
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9. Klik “Lihat Entri” untuk melihat blog anda. Berikut contoh tampilan blog 

yang tadi di buat. Selesai.

2.1.9 Hasil Belajar

Snelbeker yang dikutip oleh Rusmono (2012: 8) mengatakan bahwa 

perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan 

perbuatan belajar adalah merupakan hasil belajar, karena belajar pada dasarnya 

adalah bagaimana perilaku seseorang berubah sebagai akibat dari pengalaman.

Hasil belajar seseorang sering tidak langsung kelihatan tanpa orang itu 

melakukan sesuatu untuk memperlihatkan kemampuan yang diperolehnya 

melalui belajar.namun demikian, hasil belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah laku. Wingkel 

dikutip oleh Patta Bundu (2006:15)

Tujuan tercapai jika siswa memperoleh hasil belajar seperti yang 

diharapkan di dalam proses belajar mengajar tersebut. Oleh sebab itu hasil 

belajar dirumuskan dengan baik untuk dapat dievaluasi pada akhir pelajaran. 
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Jadi hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam 

mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

ditetapkan meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Patta Bundu 

(2005:17)

Pengertian hasil belajar oleh beberapa ahli dapat di simpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan dari tingkat penguasaan siswa yang setelah 

melakukan perbuatan belajaryang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah 

laku.

Tujuan pendidikan ada tiga yaitu aspek kognitif, afektis dan psikomotor. 

Dimyati dan Mujiyono (2006:202)  tujuan ranah kognitif berhubungan dengan 

ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan, informasi serta pengembangan 

ketrampilan intelektual. Taksonomi atau penggolongan tujuan ranah kognitif oleh 

bloom, mengemukakan adanya 6(enam) kelas atau tingkat yaitu:  .

a) Pengetahuan (knowledge). Merupakan tingkat terendah tujuan ranah kognitif 

berupa pengenalan dan pengingatan kembali terhadap pengetahuan tentang 

fakta, istilah, dan prinsip-prinsip dalam bentuk seperti mempelajari (Davies)

Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih salah satu dari dua atau 

lebih jawaban (Arikunto)

b) Pemahaman (comprehension). Merupakan tingkat berikutnya dari tujuan 

ranah kognitif berupa kemampuan memahami/mengerti tentang isi pelajaran 

yang dipelajari tanpa perlu menghubungkannya dengan isi pelajaran 

lainya.(Davies)
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Dalam pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami 

hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep (Arikunto)

c) Penggunaan atau penerapan merupakan kemampuan menggunakan 

generalisasi atau abstraksi lainya yang sesuai dalam situasi konkret dan/atau 

situasi baru. (Davies)

Untuk penggunaan/ penerapan, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk 

menyeleksi atau memilih generalisasi/abstraksi tertentu (konsep, hukum, 

dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam situasi baru 

dan menerapkannya secara benar (Arikunto)

d) Analis merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-bagian 

yang menjadi unsur pokok

Untuk analisis, siswa diminta untuk menganalisis hubungan atau situasi 

yang kompleks atau konsep-konsep dasar (Arikunto)

e) Sintesis merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok ke 

dalam struktur yang baru.(Davies)

Dalam sintesis, siswa diminta untuk melakukan generalisasi (Arikunto)

f) Evaluasi. Merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu maksud 

atau tujuan tertentuk.(Davies)

Dalam evaluasi, siswa diminta untuk menerapkan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus (Arikunto)
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2.2Kerangka Berfikir

Dalam proses pembelajaran diperlukan suatu model pembelajaran yang 

tepat agar siswa memiliki kemampuan tidak hanya pada pengetahuan  

melainkan juga praktek sehingga menciptakan lulusan yang memiliki kualitas 

pengetahuan yang mumpuni.  Pemilihan  model pembelajaran  merupakan hal 

yang sangat penting agar cita-cita tersebut dapat terwujud.

Salah satu model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran TIK 

adalah model pembelajaran berbasis proyek (project based learning). Model 

tersebut menuntut siswa untuk tidak hanya teori tetapi juga praktek membuat 

produksehingga memiliki nilai lebih dan memiliki kualitas yang baik. Pada 

model ini, siswa diberikan kebebasan dalam pembuatan proyek  yang tentunya 

tidak di luar pengawasan guru dan siswa diberi batas waktu dalam pembuatan 

proyek. Batas waktu diberikan untuk mengukur dan melatih kedisiplinan siswa 

dalam mengerjakan sebuah  proyek, supaya mereka terbiasa untuk 

mengerjakan segala hal tepat waktu.

Berikut ini bagan untuk menggambarkan kerangka berfikir pengaruh 

model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa.

Gambar 2.2  Skema kerangka berpikir pembelajaran berbasis 

proyek terhadap  hasil belajar

kondisi awal:
1. siswa kurang mengkreasikan 

kemampuan diri
2. pengetahuan yang didapat siswa 

hanya sebatas yang disampaikan 
guru

Pembelajaran 
Berbasis Proyek

Kondisi akhir/ hasil belajar:
1. Siswa lebih aktif
2. Pengetahuan siswa yang di 

dapat tidak hanya dari guru
3. Menghasilkan produk 
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BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk 

mengungkapkan masalah yang diteliti serta mendapatkan data, sehingga hasil 

pelaksanaan dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu proses artinya rangkaian langkah-

langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan hasil 

pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis proyek 

terhadap hasil belajar, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen menurut Arikunto  (2010: 9):

“Penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

dapat mengganggu, eksperimental dilakukan dengan maksud untuk menilai akibat 

suatu perlakuan”.
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Menurut Sugiyono (2008: 72), penelitian eksperimen dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan”.

Berdasarkan pendapat di atas,  penelitian eksperimen selalu dilakukan 

dengan memberikan perlakuan terhadap subyek penelitian dan setelah diberi 

perlakuan kemudian melihat pengaruh dari perlakuan tersebut. Penelitian 

eksperimen digunakan peneliti sesuai dengan tujuan dan permasalahan yaitu untuk 

mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran berbasis proyek belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas IX   SMP N 1Kaliwungu Kendal  dalam hal ini 

perlakuan yang diberikan oleh peneliti berupa penerapan model pembelajaran 

berbasis proyek.

3.1.2 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2008: 73), “desain penelitian eksperimen dibedakan 

menjadi empat, yaitu Pre-Experimental, True- Experimental, Factorial 

Experimental, dan Quasi Experimental”. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Quasi Experimental Design. Alasan peneliti menggunakan 

quasi experimental design yaitu karena pada kenyataannya sulit sekali 

mendapatkan kelompok kontrol yang dapat diamati pada saat yang bersamaan.

Menurut Sugiyono (2008: 77) terdapat dua jenis desain penelitian quasi

experimental design yaitu: 1) time series design, dan 2) nonequivalent pretest 

posttest control group design.

Jenis quasi experimental design yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Nonequivalent (Pretest-Posttest) Control Group Design, yaitu adanya dua 

kelompok yang  dipilih secara random, kemudian diberi pretest sebelum 
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perlakuan untuk mengetahui keadaan awal dan posttest setelah  perlakuan untuk 

mengetahui adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Alasan peneliti menggunakan desain ini karena hasil penelitian yang 

dilakukan dapat diketahui lebih akurat dan tepat, dapat dibandingkan keadaan 

sebelum dan sesudah perlakuan, selain itu juga dapat dibandingkan dengan adanya 

kelompok kontrol. Maksudnya yaitu subyek dikenakan dua kali pengukuran , 

pengukuran pertama (menggunakan soal tes hasil belajar berupa pertanyaan 

obyektif) dilakukan untuk mengukur hasil belajar awal siswa pada dua kelompok 

dengan kode O1 dan O3 dan pengukuran kedua (menggunakan soal tes hasil 

belajar berupa pertanyaan obyektif) dengan kode O2, sehingga terlihat perbedaan 

dari kedua hasil pengukuran yang kemudian disebut efek. “Perbedaan antara 

pretest dan posttest diasumsikan merupakan efek dari perlakuan atau eksperimen” 

(Sugiyono, 2008: 79).

Gambar 3.1 Quasi Experimental Design dengan Nonequivalent
Pretest-   Posttest Control Group Design

Keterangan:
O1 dan O3  : hasil pretest sebelum diberi perlakuan/ treatment
X : pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek pada kelas 

eksperimen.
O2 : hasil belajar siswa yang diberi perlakuan pembelajaran berbasis 

proyek.
O4 : hasil belajar siswa yang tidak diberi perlakuan pembelajaran 

berbasis proyek.

O1   X O2

O3 O4
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Tabel 3.1
Rancangan Penelitian

No Kegiatan Tahap Waktu

1 Pretest - 80 menit

2 Pertemuan I Orientasi dan Desain 80 menit

3 Pertemuan II Pelaksanaan 80 menit

4 Pertemuan III Pelaksanaan 80 menit

5 Pertemuan IV Evaluasi 80menit

6 Posttest - 80 menit

Tabel 3.2
Rancangan Pembelajaran Berbasis Proyek 

Tahap Aktivitas Waktu

Orientasi

1. Mulai dengan pertanyaan esensial
2. Menumbuhkan motivasi siswa
3. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang 

tujuan yang akan dicapai
4. Menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan

10 menit

Desain

1. Siswa menindaklanjuti pertanyaan penuntun 
yang disampaikan oleh guru

2. Guru menentukan tema proyek
3. Siswa membuat rencana proyek
4. Mengarahkan siswa ketika mereka membuat 

cara yang tidak berhubungan dengan proyek
5. Meminta siswa untuk memberi alasan tentang 

rencana yang dipilih
6. Membuat deadline penyelesaian proyek

60 menit

Pelaksanaan

1. Siswa mengerjakan proyek yang telah 
dirancang

2. Memantau kegiatan siswa selama 
menyelesaikan proyek diantaranya kerjasama 
dan kedisiplinan

3. Memantau kemajuan pelaksanaan proyek
4. Mengantisipasi hambatan yang dihadapi siswa

2 kali 
pertemuan 

(80 x 3)

Evaluasi
1. Menilai proses kegiatan dan hasil kerja proyek
2. Memberi umpan balik tentang tingkat 

pemahaman yang sudah dicapai
80 menit
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Kaliwungu, Kendal dengan 

alasan pertimbangan sebagai berikut:

1) Merupakan salah satu  sekolah menengah pertama  negeri yang memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai.

2) Jumlah siswa kelas IX memenuhi syarat untuk pengambilan sampel keperluan 

penelitian dan pengambilan data.

3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester 2 (dua) tahun ajaran 2014/2015. 

Sedangkan penentuan waktu disesuaikan dengan alokasi waktu penyampaian 

materi “Menguasai penggunaan dasar internet/intranet ”.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2008: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan  penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX  SMP N 1 Kaliwungu, 

Kendal pada tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari 8 kelas.

Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan teknik  penelitian kuasi 

eksperimen “(eksperimen semu). Jadi penelitian kuasi eksperimen menggunakan 

seluruh subjek dalam kelompok belajar (intact group) untuk diberi perlakuan 
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(treatment), suatu produk atau instrumen penelitian (Tim Puslitjaknov dalam 

skripsi Mawar 2012: 45).

Setelah menentukan teknik sampling, maka dalam penelitian ini siswa 

kelas IX A – IX F dipilih sebagai sampel dari populasi sebanyak delapan kelas.

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Persiapan Penelitian

1) Pembuatan perangkat pembelajaran dengan memetakan SK, KD, 

silabus, RPP, dan lembar penilaian.

2) Validasi perangkat pembelajaran

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian

1) Memberikan pretest

2) Menganalisis pretest untuk mengetahui normalitas dan homogenitas 

sampel

3) Menentukan sampel penelitian

4) Melaksanakan penelitian dengan melakukan pembelajaran dikelas 

eksperimen dan kelas kontrol

5) Melakukan penilaian terhadap keterlaksanaan pengelolaan 

pembelajaran di kelas eksperimen

6) Melakukan posttest untuk mengetahui hasil belajar

7) Memberikan angket respon kepada siswa mengenai penerapan model 

pembelajaran berbasis proyek

8) Menganalisis data hasil penelitian

9) Menarik kesimpulan dari analisis hasil penelitian
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3.5 Perangkat Pembelajaran

3.5.1 Silabus

Silabus berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pelajaran, 

materi pokok, pengalaman belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, serta 

sumber dan alat yang digunakan.

3.5.2 Rancangan Perangkat Pembelajaran

RPP disusun untuk merencanakan tahap-tahap pembelajaran yang akan 

dilaksanakan,

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam  maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2008:102). Variasi jenis 

instrumen penelitian adalah tes, pedoman dokumentasi, pedoman observasi.

Instrumen atau alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket respon siswa terhadap pembelajaran berbasis proyek

2. Soal tes hasil belajar

Lembar butir-butir soal pretest dan posttest yang berupa soal obyektif. 

Sebelum soal diberikan siswa maka perlu diuji coba. Selanjutnya data uju coba 

test tersebut dianalisis tentang : 1) daya beda, 2) tingkat kesukaran, 3) validitas 

butir tes, dan 4)  realibilitas tes.

3.6.1 Daya Pembeda (DP)

Menentukan daya pembeda (DP) digunakan rumus sebagai berikut;
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Keterangan:

J = Jumlah peserta tes

JA = Banyaknya peserta kelompok atas

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah

BA= Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar

BB= Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar

A

A
A J

B
P  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

B

B
B J

B
P  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Dengan interprestasi DP sebagaimana terdapat dalam tabel 3.3

Tabel 3.3 Interprestasi atau Penafsiran Daya Pembeda (DP)
Daya Pembeda (DP) Interprestasi atau Penafsiran DP

DP > 0,70 Baik sekali (digunakan)
0,40 < DP < 0,70 Baik (digunakan)
0,20 < DP < 0,40 Cukup

DP < 0,20 Jelek
(Sumber Pipit Rianti 2014:75)

Setelah dianalisis diperoleh data daya pembeda 33 soal bisa digunakan 

sedangkan 7 lainya tidak bisa digunakan. Analisis selengkapnya lihat 

lampiran halaman 87

3.6.2 Tingkat Kesukaran Tes

Menentukan taraf kesukaran (TK) digunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
P = Indeks Kesukaran

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul

JS= Jumlah seluruh siswa peserta tes



58

Dengan Interprestasi Tingkat Kesukaran sebagaimana dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4 Interprestasi Tingkat Kesukaran

Tingkat Kesukaran (TK) Interprestasi atau Penafsiran TK

Kurang dari 0,30 Sukar

0,30 – 0,70 Sedang

Lebih dari 0,70 Mudah

(Sumber Pipit Rianti 20014:76)

Setelah dianalisis diperoleh tingkat kesukaran dengan 18 soal sukar, 20 soal 

sedang, dan 2 soal mudah. Analisis selengkapnya lihat lampiran halaman 87

3.6.3 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto 2010:211). Validasi berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur 

(Sugiyono, 2008:121). Instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Ketepatan data dapat diketahui dengan menggunakan teknik uji validitas.

Validitas dipakai dalam mengukur instrumen untuk mengetahui tingkat 

kevalidan instrumen yang diujicobakan. Rumus yang digunakan adalah korelasi 

product moment dengan angka kasar (Arikunto, 2013:87) sebagai berikut:

rxy=

Keterangan:

rXY = Validitas butir

∑X = Jumlah skor butir

∑ = Jumlah kuadrat skor butir

∑Y = Jumlah skor total
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∑ = Jumlah kuadrat skor total

N = Jumlah responden

Valid tidaknya instrument dapat diketahui dengan cara 

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi ( ) pada taraf signifikan 

5% atau taraf kepercayaan 95%. Nilai lebih besar dari dan nilai 

positif maka butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid atau layak 

digunakan dalam pengambilan data.

Setelah dianalisis diperoleh soal tes 33 valid dan 7 tidak valid. Analisis 

selengkapnya lihat lampiran halaman 87.

3.6.4 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik (Arikunto, 2010:221).Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Dasar 

dalam perumusan ini adalah instrumen yang akan dicari reliabilitasnya berbentuk 

angket dan skornya merupakan rentangan dari beberapa nilai yaitu 4, 3, 2, 1. 

Mencari reliabilitas yang berbentuk angket dan skornya rentangan dari beberapa 

nilai dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 

2013:122), yaitu sebagai berikut: 

Keterangan :

r11 = reliabilitas instrumen

k = banyakknya butir soal
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= jumlah varians butir

= varians total

Setelah dianalisis diperoleh reliabilitas 0,68dibadingkan dengan rtabel 0,361, 

sehingga instrumen penelitian reliabel. Analisis selengkapnya lihat lampiran 

halaman 87.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Persyaratan Analisis

3.7.1.1 Uji normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah sampel kelas terdistribusi normal 

atau tidak. Dalam menguji normalitas digunakan uji kai-kuadrat yang dirumuskan 

sebagai berikut:

χ2 = 

Keterangan:

χ2 = Distribusi kai-kuadrat

fo = Frekuensi pengamatan

fh = Frekuensi yang diharapkan

k = Banyaknya interval

Setelah di lakukan uji normalitas pada nilai pretest data pretest pada kelas 

eksperimen diperoleh signifikansi Xhitung sebesar 0,162 dan kelas kontrol sebesar 

0,061 sedangkan signifikansi Xtabel sebesar 0,050. Karena signifikansi Xhitung pada 

kedua kelas lebih besar dari signifikansi Xtabel maka dapat disimpulkan bahwa 

data pretest terdistribusi normal. Data selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 

halaman 105-106

3.7.1.2 Uji homogenitas

(Arikunto, 2010:33)
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Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui homogenitas sampel yang 

diambil dengan menggunakan uji kesamaan dua varians yang dirumuskan sebagai 

berikut:

Setelah dilakukan uji homogenitas diperoleh perhitungan diperoleh signifikansi 

Fhitung sebesar 0,533 dan signifikansi Ftabel sebesar 0,050. Karena signifikansi 

Fhitung > signifikansi Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa kelas yang digunakan 

untuk penelitian merupakan sampel yang berasal dari populasi homogen. Data 

selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran halaman 105-106.

3.7.2 Uji hipotesis (uji-t)

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan penggunaan model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil 

belajar siswa. Rumus yang digunakan untuk mengetahui pengaruh adalah:

Setelah dilakukan uji-t diperoleh perhitungan diperoleh signifikansi Thitung sebesar 

0,000 sedangkan signifikansi Ttabel sebesar 0,050. Karena signifikansi Thitung < 

signifikansi Ttabel maka Ho ditolak . Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah menggunakan model 

pembelajaran berbasis proyek. Data selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 

halaman 107.

(Sugiyono, 2010:187)

(Sugiyono, 2008:197)
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3.8. Kriteria Keefektifan

Dengan dasar bahwa nilai prestasi belajar siswa dinyatakan dalam sebuah 

angka dan seyogiakan bahwa angka itu merupakan bilangan bulat. Dengan 

menggunakan angka 1-10 maka bilangan bulat yang ada masih menunjukan 

penilaian yang agak kasar. Ada sebenarnya hasil prestasi yang berada di antara 

kedua angka bulat itu. Untuk itulah maka dengan menggunakan angka 1-100, 

dimungkinkan melakukan penilaian yang lebih halus (Suharsimi Arikunto 

2002:242). Untuk mengetahui efektifitas pembelajaran dilakukan pada dua macam 

hal, yaitu efektivitas pembelajaran untuk individu dan efektivitas pembelajaran 

untuk klasikal.

3.8.1. Efektivitas Pembelajaran Individu

Efektivitas pembelajaran secara individu adalah ketuntasan belajar tiap 

individu hal ini diperoleh dengan membandingkan secara langsung nilai akhir 

hasil belajar siswa dengan syarat ketuntasan belajar.

Kriteria syarat ketuntasan belajar siswa disajikan dalam tabel 3.5

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Belajar Individu Siswa

Rentang Nilai Ketuntasan Efektivitas Pembelajaran

70-100 Tuntas Efektif

0-69,99 Tidak Tuntas Tidak Efektif

(Sumber : KKM SMP N 1 Kaliwungu 2015)

Setelah dianalisis diperoleh data hasil ketuntasan belajar siswa setelah posttest,

pada kelas kontrol siswa yang tuntas belajar sebanyak 37 siswa, sedangkan pada 
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kela eksperimen siswa yang tuntas belajar sebanyak 79 siswa. Data selengkapnya 

dapat dilihat dalam lampiran halaman 100-101.

3.8.2 Efektivitas Pembelajaran Klasikal

Efektivitas pembelajaran secara klasikal merupakan ketuntasan belajar siswa 

dalam kelompok. Hal ini diperoleh dengan menghitung prosentase ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal yaitu menggunakan rumus: Muhammad Ali dalam 

skripsi (Dwi Maulana 2009:47)

% = (n/N) x 100%

Keterangan:

% : Prosentase ketuntasan belajar klasikal

n : Jumlah siswa yang tuntas belajar dalam kelompok

N : Jumlah seluruh siswa dalam kelomppok

Kriteria ketuntasan pembelajaran secara klasikal ditentukan seperti pada tabel 3.6

Tabel 3.6 Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal

Rentang Prosentase (%) Ketuntasan Efktivitas Pembelajaran
85.00-100 Tuntas Efektif 
0.00-84,99 Tidak Tuntas Tidak Efektif

(sumber: SMP N 1 Kaliwungu, 2014)

Setelah dilakukan analisis diperoleh data ketuntasan pembelajaran 

klasikal, pada kelas eksperimen diperoleh prosentase sebesar 87,77% (Efektif), 

sedangkan pada kelas kontrol diperoleh prosentase sebesar 41,11% (Tidak 

Efektif). Data selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran halaman 100-101
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah dilakukan analisis dan penelitian diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut:

1. Ada peningkatan hasil belajar siswa pada  mata pelajaran TIK kelas IX SMP 

N 1 Kaliwungu. Hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis proyek nilai rata-rata hasil belajar 78,40 mengalami 

peningkatan sebesar 41,90% dibandingkan siswa dengan menggunakan 

metode ceramah nilai rata-rata hasil belajar hanya 62,29 peningkatan 27,52%. 

2. Penggunaan Pembelajaran Berbasis Proyek pada  mata pelajaran TIK kelas 

IX SMP N 1 Kaliwungu efektif dibandingkan dengan menggunakan model 

pembelajaran ceramah . Pembelajaran Berbasis Proyek ketuntasan belajar 

mencapai 87,77% (Efektif), sedangkan model pembelajaran ceramah 

ketuntasan belajar hanya 41,11% (Tidak Efektif). 

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan atau analisis terhadap 

tindakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek 

selama penelitian berlangsung.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran membuat blog

dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek (Project Based 

Learning) di kelas eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara 
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signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil pretest dan posttest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen hasil tes setelah diberikan 

pembelajaran dengan model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based 

Learning) lebih tinggi dari hasil tes kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran langsung. Hal ini terbukti pada pengujian hipotesis yang 

menggunakan uji-t, dengan membandingkan thitung dengan ttabel, kemudian 

diperoleh nilai thitung>ttabel.

Sebelum dilaksanakannya pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran langsung yang lebih didominasi oleh guru. 

Siswa tidak turut aktif dalam mengiktui semua kegiatan pembelajaran. Setelah 

dilaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis 

proyek (Project Based Learning) siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

guru tidak mendominasi kelas, siswa juga mampu belajar mandiri. Kegiatan yang 

dilakukan di keenam kelas selama proses pembelajaran berlangsung meliputi tiga 

macam kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama lima pertemuan termasuk pretest dan 

posttest.

Selama penerapan pembelajaran berbasis proyek, siswa tetap berada dalam 

tugas yakni menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tetap berada 

dalam kelompok selama kerja kelompok. Selain itu, dalam kelompok siswa 

bersedia menerima tugas, memberikan kepercayaan kepada teman untuk 

menyelesaikan tugas, dan membantu teman kelompok dalam menyelesaikan tugas 
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serta aktif bertanya, mendengarkan, dan memberikan kontribusi selama 

penyelesaian proyek. Saat pembelajaran berlangsung, siswa juga mampu datang 

ke sekolah dan mengikuti proses pembelajaran secara tepat waktu, mengikuti 

pembelajaran di ruang kelas atau belajar pada tempat yang telah disediakan 

dengan mentaati peraturan yang berlaku dan hasil dari semua itu yaitu 

penyelesaian proyek tepat pada waktunya. 

Hasil analisis menunjukan bahwa peningkatan kelas eksperimen lebih baik 

dari pada kelas kontrol pada mata pelajaran TIK. Perhitungan peningkatan relatif 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa peningkatan relatif 

kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 41,9 % dari pada kelas kontrol 27,52%. Dari 

tingkat ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol, 

dimana setelah melakukan penelitian diperoleh hasil , kelas eksperimen dari 90 

siwa 79 siswa diantaranya tuntas belajar (87,77% ) (Efektif). Sedangkan pada 

kelas kontrol dari 90 siswa hanya 37 siswa yang tuntas belajar (41,11%) (Tidak 

Efektif).
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Berbasis Proyek dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK pokok bahasan 

penggunaan dasar internet/intranet kelas IX SMP N 1 Kaliwungu.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, ada beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Kepada para guru TIK disarankan untuk menerapkan pembelajaran berbasis 

proyek. Mengingat penggunaan pembelajaran berbasis proyek terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Fasilitas ruang komputer dan koneksi internet sebagai faktor pendukung 

penerapan pembelajaran ini harus memadai, agar efektivitas pembelajaran 

dapat terlaksana dengan baik. Proses pembelajaran berbasis proyek sangat 

tergantung oleh adanya ketersediaan koneksi internet, sehingga ketika fasilitas 

jaringan internet terganggu, maka proses pembelajaran terganggu. 

3. Untuk penelitan lebih lanjut, sebaiknya melakukan pengembangan sejenis 

tetapi dengan pokok bahasan yang berbeda,supaya dapat dilihat bahwa 

penerapan pembelajaran berbasis proyek ini sangat sesuai untuk diterapkan 

pada materi apapun yang menuntut ketrampilan praktek siswa.
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Lampiran 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

KISI-KISI 

TES

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR NO. BUTIR

Mendownload 

informasi

Mengolah informasi yang di download 2, 19, 20

Mendownload info yang diinginkan 10,  40

Mengelola 

informasi 

menggunakan 

program 

aplikasi

Sejarah blog 1, 3, 4, 

Pengertian blog 5, 6, 7,9,  14, 

Macam-macam blog 12, 13,  18,  21, 22, 

Membuat blog 8,  11, 26, 27,  39 

Bagian-bagian blog 25,  29, 30, 31, 32, 33, 38

Fungsi icon pada blog 28,  34, 35, 36, 37

Memposting tulisan di blog 23, 24, 

Cara mengati template, nama doamain 

dan setting blog

15,  16, 17, 

KISI-KISI

PENILAIAN PRODUK

NO ASPEK INDIKATOR NO. BUTIR
1 Persiapan Ide 1,2

2
Pembuatan 

produk

Kemampuan menyeleksi alat 
dan bahan

3,4,5

Ketepatan waktu 6

3
Penilaian 
produk

Penggunaan sofware 7,8,9
Kesesuaian blog 10
Pemakaian istilah dan 
bahasa

11

Feedback blog 12
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KISI-KISI

RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK

Variabel Aspek Indikator No. Butir

Penerapan 

Pembelajaran 

Berbasis Proyek

Isi

a. Masalah yang disajikan 9 (P)

b. Ketertarikan 1 (P), 7 (P), 16 

(N), 20 (P)

Kegiatan
a. Membuat lebih terampil 14 (P), 17 (P)

b. Hubungan antar ide 2 (P)

Kondisi

a. Partisipasi siswa 3 (P), 13 (P), 

19 (N), 

b. Kerjasama dan 

kedisiplinan

5 (P), 6 (P), 12 

(N), 15 (P)

c. Manajemen waktu 4 (P), 10 (P)

Hasil

a. Kesesuaian model 

pembelajaran

8 (P)

b. Dapat mengeksplore 

pengetahuan

11 (P), 18 (P) 
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Lampiran  4. Silabus Pembelajaran

SILABUS PEMBELAJARAN

Sekolah : SMP N 1 KALIWUNGU

Kelas : IX (Sembilan)

Mata pelajaran : TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Semester : 2( dua)

Standar kompetensi : 2. Penggunaan Dasar Internet/Intranet

Kompetensi 
Dasar

Materi 
pelajaran

Kegiatan 
pembelajaran

Indikator
pencapaian 
kompetensi

Aspek penilaian

Alokasi 
waktu

Sumber 
belajar

Teknik Bentuk 
instrume
n

Instrumen 

2.3 Mengakses 
beberapa situs 
untuk 
memperoleh 
informasi yang 
bermanfaat

 Men-
download 
informasi 
dari internet

 Pengolahan 
informasi 
dari internet

Melakukan pencarian 
informasi dengan 
mengakses internet

Mengolah 
informasi hasil 
download yang 
diperoleh 
menggunakan 
program yang 
sesuai

Mendownload 
informasi
Mengelola 
informasi 
menggunakan 
program 
aplikasi

Penugas
an 
individu
al atau 
kelompo
k

Proyek Carilah 
beberapa 
informasi yang 
ada di internet, 
download 
informasi dan 
olah informasi 
tersebut dengan 
menggunakan 
program 
aplikasi yang 
sesuai

8x40 
menit

Komputer, 
koneksi 
internet, 
lembar 
kerja, 
buku paket 
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Lampiran 5. RPP Kelas Eksperimen

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

(Kelas Eksperimen)

Sekolah : SMP N 1 KALIWUNGU

Mata pelajaran : TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

KELAS / Semester :  IX / 2( dua)

Pertemuan ke : 1 s.d 4

Alokasi Waktu : 12 jam pelj. X 40 menit

Standar kompetensi : 2. Penggunaan Dasar Internet/Intranet

Kompetensi Dasar : 2.3 Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang    

bermanfaat

A. Indikator

1. Mampu menjelaskan cara mendownload  informasi dari internet
2. Mampu  mengolah  informasi menggunakan program aplikasi

B. Tujuan Pembelajaran

a. Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari penjelasan 

yang diberikan guru

b. Peserta didik dapat menjelaskan tema proyek yang akan dibuat

c. Peserta didik dapat menyetujui timeline dan deadline yang dibuat guru

d. Peserta didik dapat menganalisis bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan 

dalam penyelesaian proyek

e. Peserta didik dapat bekerjasama dalam kelompok

f. Peserta didik berani mempresentasikan hasil proyek yang dibuat

C. Materi pembelajaran

Melakukan pengolahan informasi dengan program aplikasi yang sesuai dalah hal ini 

yaitu Membuat blog 

D. Metode Pembelajaran

1. Model : Project Based Learning (Pembelajaran Berbasis Proyek)

2. Metode : Proyek dan diskus
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E. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan ke-1 

a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
1 Guru mengucapkan salam Siswa menjawab salam
2 Guru mengecek kehadiran siswa Siswa memperhatikan
3 Guru menyebutkan tujuan pembelajaran Siswa memperhatikan dan 

mencatat
b. Kegiatan Inti (60 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
1 Guru menjelaskan kepada siswa tentang 

proses pelaksanaan proyek
Siswa memperhatikan

2 Guru membagi kelompok yang terdiri dari 
3 siswa per kelompok

Siswa berkelompok sesuai 
dengan kelompoknya

3 Guru memberi perintah kepada siswa 
untuk mendiskusikan tentang tema proyek 

Siswa melaksanakan perintah 
yaitu dengan menentukan tema 

4 Guru membuat timeline dan deadline 
penyelesaian proyek

Siswa memperhatikan dan 
menyetujui timeline dan 
deadline yang dibuat guru

c. Kegiatan Penutup (10 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
1 Guru menyebutkan kelompok dan tema yang telah 

ditentukan serta mengingatkan kembali timeline dan 
deadline yang telah disepakati sesuai data yang 
diterima dan mengingatkan siswa untuk pertemuan 
berikutnya adalah pelaksanaan proyek 

Siswa memperhatikan 
guru

2 Guru mengucapkan salam Siswa menjawab salam

2. Pertemuan ke-2 dan3

a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
1 Guru mengucapkan salam Siswa menjawab salam
2 Guru mengecek kehadiran siswa Siswa memperhatikan
3 Guru memberikan motivasi dan 

mengingatkan agenda yang akan dilakukan 
pada pertemuan kedua

Siswa menjadi semangat dan 
melakukan persiapan pembuatan 
proyek
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b. Kegiatan Inti (60 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
1 Guru menjelaskan materi pembuatan blog Siswa memperhatikan dan 

mencatat yang perlu dicatat
2 Guru mempersilahkan masing-masing 

kelompok untuk melanjutkan menyelesaikan 
proyek

Siswa melanjutkan 
menyelesaikan proyek

3 Guru memantau kegiatan siswa selama 
penyelesaian proyek dari kemajuan proyek 
yang dibuat hingga mengantisipasi hambatan 
yang dihadapi siswa

Siswa bekerjasama dan 
berdiskusi selama 
penyelesaian proyek

c. Kegiatan Penutup (10 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
1 Guru menyampaikan kepada siswa bahwa 

pada pertemuan berikutnya yaitu presentasi 
proyek yang telah dibuat

Siswa memperhatikan guru

2 Guru memberikan kesempatan siswa untuk 
bertanya apa yang belum dipahami

Siswa bertanya sesuai dengan 
apa yang belum dipahami

3 Guru mengucapkan salam Siswa menjawab salam

3. Pertemuan ke-4

a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

1 Guru mengucapkan salam Siswa menjawab salam

2 Guru mengecek kehadiran siswa Siswa memperhatikan

3 Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

percaya diri dan bisa mempresentasikan proyek 

blog dengan maksimal serta berani untuk 

berpendapat

Siswa memperhatikan

b. Kegiatan Inti (60 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

1 Guru meminta masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan proyek blog yang 

Siswa memperhatikan dan 

mencatat yang perlu dicatat
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telah dibuat

2 Guru menanggapi proyek dan memberikan 

penilaian terhadap proyek yang telah dibuat

Siswa memperhatikan

c. Kegiatan Penutup (10 menit)

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa
1 Guru memberikan pesan kepada siswa supaya 

selalu melatih kemampuan komputer agar 
siap terjun ke dunia kerja

Siswa memperhatikan guru

2 Guru memberitahu siswa bahwa pada 
pertemuan berikutnya akan diadakan tes 
untuk mengetahui perbedaan hasil antara 
kelas kontrol dan kelas eksperimen

Siswa memperhatikan guru

3 Guru mengucapkan salam Siswa menjawab salam

F. Sumber, Bahan dan Alat Belajar

1. Buku panduan pengunaan dasar internet/intranet, BSE TIK Kelas 9, Modul 

pembuatan Blog

2. Internet 

3. Komputer/laptop dan LCD Proyektor

G. Penilaian

Tes teori bentuk pilihan ganda

Penilaian proyek

Mengetahui,

Guru Pamong

Mokh. Soleh, S.Kom
NIP. 196801191990031005

Semarang,       2015

Praktikan,

Elvi Sukesih
NIM: 5302411248
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Lampiran 6. RPP Kelas Kontrol

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
(Kelas Kontrol)

Sekolah : SMP N 1 KALIWUNGU
Mata pelajaran : TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
KELAS / Semester :  IX / 2( dua)
Pertemuan ke : 1 s.d 4
Alokasi Waktu : 12 jam pelj. X 40 menit
Standar kompetensi : 2. Penggunaan Dasar Internet/Intranet
Kompetensi Dasar : 2.3 Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang    

bermanfaat

A. Indikator
1. Mampu menjelaskan cara mendownload  informasi dari internet
2. Mampu  mengolah  informasi menggunakan program aplikasi

B. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu melacak informasi dengan mengakses internet
Mendownload/ melakukan pengambilan informasi tertentu
Melakukan pengolahan informasi dengan program yang sesuai (blog)
Karakter yang diharapkan : Disiplin (Discipline)

Tekun (Diligence)
Tanggung jawab (Responsibility)
Ketelitian ( Carefulness)

C. Materi Pembelajaran
a. Peserta didik Mampu menjela melacak informasi dengan mengakses internet
b. Peserta didik Mampu melakukan pengambilan informasi tertentu
c. Peserta didik Mampu menjelaksan  beberapa program pengolahan informasi
d. Peserta didik Mampu menjelaskan langkah-langkah membuat blog
e. Peserta didik Mampu menyebutkan bagian-bagian ( blog)
f. Peserta didik Mampu membuat postingan dari hasil informasi yang di download
g. Peserta didik Mampu mengganti template, tata letak, nama domain dan mensetting 

blog

D. Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, penugasan, pendekatan model CTL, dan life skill

E. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 6x 40 menit
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1. Kegiatan pedahuluan (15 menit )

 Berdoa.

 Mengabsen siswa.

 Menanyakan keadan siswa, hingga siap mengikuti proses pembelajaran.

 Menanyakan tentang internet pada siswa
2. Kegiatan inti (210 menit)

a. Eksplorasi

 Siswa mempersiapkan diri dengan duduk di tempat masing-masing 
dengan tertib dan teliti.

 Siswa melakukan pengamatan cara melacak informasi dengan 
internet

 Siswa melakukan pengamatan  mendownload informasi tertentu

 Siswa melakukan pengamatan tentang beberapa program 
pengolahan informasi dan macam-macam situs blog

 Siswa melakukan pengamatan cara membuat blog

 Siswa melakukan pengamatan bagian-bagian dari blog

 Siswa melakukan pengamatan cara membuat postingan dari hasil 
informasi yang di download

 Siswa melakukan pengamatan mengganti template, tata letak, dana 
domain dan mensetting blog

b. Elaborasi

 Guru menjelaskan cara melacak informasi dengan internet

 Guru menjelaskan beberapa program pengolahan informasi dan 
macam-macam situs blog

 Guru menjelaskan cara membuat blog

 Guru menjelaskan bagian-bagian dari blog

 Guru menjelaskan cara membuat postingan dari hasil informasi 
yang di download

 Guru menjelaskan mengganti template, tata letak, dana domain dan 
mensetting blog

c. Konfirmasi

 Guru memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada siswa 
tentang web browser

 Guru membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa.

 Guru memotivasi siswa yang kurang aktif dalam kegiatan 
pembelajaran.

3. Kegiatan penutup (15 menit)
a. Bersama dengan murid, guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang sudah dilakukan.
b. Bersama dengan murid menarik kesimpulan.
c. Memberikan apresiasi terhadap hasil karya siswa
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F. Sumber, Bahan dan Alat Belajar
Buku panduan pengunaan dasar internet/intranet, BSE TIK Kelas 9, Modul 
pembuatan Blog,Koneksi Internet, Komputer/laptop dan LCD Proyektor

G. Penilaian
Tes teori bentuk pilihan ganda
Tes praktik

Mengetahui,

Guru Pamong

Mokh. Soleh, S.Kom
NIP. 196801191990031005

Semarang,       2015

Praktikan,

Elvi Sukesih
NIM: 5302411248
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Lampiran 7. Soal Uji Coba 

SOAL UJI COBA
Mata pelajaran : TIK
Kelas/ Semester : IX
Pokok Bahasan : BLOG
Jumlah Soal : 30
Waktu : 80 menit

Petunjuk :
1. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D 

pada lembar jawab yang tersedia.
2. Apabila ada jawaban yang salah dan anda ingin mengubahnya, maka berilah tanda coret 

pada jawaban yang salah dan berilah tanda silang pada jawaban anda.
Contoh : jawaban semula A B C D

jawaban sekarang A B C D
3. Lembar soal tidak boleh di corat-coret

1. Media blog pertama kali dipopulerkan oleh
a. Blogger.com c. Google.com
b. Wordpress.com d. Yahoo.com

2. Saat kita akan mengnduh artikr/musik /video kita klik
a. Skip ADD c. Download
b. Pratinjau d. Ok

3. Pada awalnya blog dimiliki oleh seseorang bernama
a. Pyra Labs c. John Smith
b. Gilbert d. Pyra Blog

4. Blogger.com diakuisisi oleh google pada tahun
a. 2005 c. 2000
b. 2002 d. 2007

5. Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara total 
merupakan kumpulan weblog sering disebut sebagai
a. Blogspot c. Blog strom
b. Blog sphere d. Website 

6. Blog berasal dari kata
a. Blue log c. Wide log
b. Web log d. Blogging

7. Pengertian blog adalah
a. Situs sosial
b. Catatan yang ditulis oleh programer
c. Situs yang berisi informasi / catatan online
d. Situs yang berisi iklan



88

8. Untuk membuat postingan baru pada blog kita klik
a. Entri baru c. Post
b. Entry d. Create

9. Ciri-ciri blog secara umum adalah
a. Digunakan untuk search engine
b. Sebagai media promosi
c. Memiliki isi atau postingan berupa artikel
d. Digunakan untuk kepentingan pribadi

10. Salah satu search engine adalah
a. Google c. twitter
b. Blogger d. Facebook

11. Surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui internet di sebut
a. www c. web
b. web site d. email

12. Yang termasuk situs blog kecuali
a. Blogger c. Journal space
b. Wordpress d. Operamail

13. Situs blog dari google adalah
a. Blogsome c. My opera
b. Journal space d. Blogger

14. Sebelum kita membuat blog terlebih dahulu kita harus mempunyai.....
a. Web c. Web browser
b. Web site d. Email

15. Untuk mengganti template pada blog caranya adalah klik
a. Templatepilih templateubahsesuaikan  terapkan ke blog
b. Templatepilih laman ubahsesuaikan  terapkan ke blog
c. Setelan  pilih templateubahsesuaikan  terapkan ke blog
d. Template ubahsesuaikan  terapkan ke blog

16. Cara membuat halaman static pada blogspot adalah
a. Lamanlaman kosong c.Setelanlaman-baru
b. Iktisarlamanok d. Laman baru

17. Untuk mengganti domain blogspot klik
c. Pengaturanpublikasikanubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan 

setelan
d. Setelanpublikasikanubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan setelan
e. Pengaturan ubah keperaturan lanjut simpan setelan
f. Setelan ubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan setelan
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18. Yang termasuk jenis-jenis blog kecuali
a. Blog  kebersamaan c. Blog media
b. Blog  virus d. Blog pelajaran

19. Yang merupakan layanan email dari google adalah 
a. Yahoo c. Operamail
b. Gmail d. AOL Mail

20. Untuk membuat email, setelah membuaka situs email kita klik
a. Sign up for c. I accept
b. Sign in d. Login

21. Blog yang berisi tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan disebut 
a. Blog berita c. Blog media
b. Blog aktivis d. Blog politik

22. Litblog atau literary blog disebut juga
a. Blog pengejawentahan c. Blog sastra
b. Blog pengganggu d. Blog petunjuk

23. Berfungsi untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya jika terjadi kesalahan 
penulisan, bisa juga menggunakan Ctrl + Z adalah
a. Compose c. Redo
b. Undo d. Preview

24. Yang berfungsi untuk menulis postingan dalam  keadaan standar adalah
a. Compose c. Publish 
b. HTML d. Spelling

25. HTML merupakan kependekan dari
a. Hyper Text Trensfer Protocol
b. Hypertext Mark up Language
c. Hyper Mecine Manguage
d. Hypertext My Language

26. Perhatikan gambar, untuk soal nomer 26-33



90

Untuk membuat blog baru klik pada
a. Nomor 1 c. Blog baru 
b. Tambahkan d. Lihat blog

27. Pada fitur nomer berapa kita dapat membuka profil blogger
a. Nomer 7 c. Nomer 1
b. Nomer 6 d. Nomer 2

28. Fungsi dari fitur nomer 2 adalah
a. Untuk membuka profil blogger dan mengeditnya
b. Untuk merubah bahasa utama mulai dari bahasa inggris, indonesia, dll
c. Untuk melihat home page blogger
d. Untuk membuka daftar entry baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum

29. Untuk dapat melihat home page blogger kita, maka klik fitur nomer
a. Nomer 7 c. Nomer 1
b. Nomer 6 d. Nomer 2

30. Untuk menulis artikel kita klik nomor 
a. 6 c. 7
b. 1 d. 2

31. Fitur yang berisi pos, laman, komentar, statistik, template, setting adalah fitur nomer
a. Nomer 1 c. Nomer 3
b. Nomer 2 d. Nomer 4

32. Untuk melihat gambaran luas seperti penayangan, ringkasan statistik dan 
pembaharuan berada pada
a. Setelan/setting c.  Template
b. Laman d. Ikhtisar

33. Fitur nomer 5 digunakan untuk 
a. Untuk membuka profil blogger dan mengeditnya
b. Untuk merubah bahasa utama mulai dari bahasa inggris, indonesia, dll
c. Untuk melihat home page blogger
d. Untuk membuka daftar entry baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum

34. Perhatikan gambar



91

Fungsi pada angka nomer satu digunakan untuk
a. Menulis artikel c. Menulis scadulle
b. Membuat template d. Menulis memo

35. Pada nomer berapa yang berfungsi sebagai pemberi garis jump break
a. Nomer 7 c. Nomer 2
b. Nomer 5 d. Nomer 4

36. Nomer 6 adalah 
a. Check spelling c. Quote
b. Labels d. Striketrough

37. Tomnol ini berfungsi untuk menjadikan tulisan kita tersimpan ke draft tanpa 
dipublikasikan adalah 

a. c. 

b. d.  

38. Untuk melihat blog yang sudah jadi klik
a. Lihat entri c. Pratinjau
b. Saved d. Ok

39. Yang digunakan untuk memindahkan file dari blog anda ke blog lain adalah
a. Ekspor blog c. Hapus Blog
b. Impor blog d. Disable blog

40. Tombol untuk memutuskan koneksi internet adalah
a. Connect c. Disable
b. Disconnect d. Good Bay
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Lampiran 10. Hasil analisis butir soal
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Lampiran 9. Soal Pretest
SOAL PRETEST

Mata pelajaran : TIK
Kelas/ Semester : IX
Pokok Bahasan : BLOG
Jumlah Soal : 30
Waktu : 80 menit

Petunjuk :
1. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D 

pada lembar jawab yang tersedia.
2. Apabila ada jawaban yang salah dan anda ingin mengubahnya, maka berilah tanda coret 

pada jawaban yang salah dan berilah tanda silang pada jawaban anda.
Contoh : jawaban semula A B C D

jawaban sekarang A B C D
3. Lembar soal tidak boleh di corat-coret

1. Media blog pertama kali dipopulerkan oleh
a. Blogger.com c. Google.com
b. Wordpress.com d. Yahoo.com

2. Pada awalnya blog dimiliki oleh seseorang bernama
a. John Smith c. Pyra Labs
b. Gilbert d. Pyra Blog

3. Blogger.com diakuisisi oleh google pada tahun
a. 2005 c. 2000
b. 2002 d. 2007

4. Pengertian blog adalah
a. Situs sosial
b. Catatan yang ditulis oleh programer
c. Situs yang berisi informasi / catatan online
d. Situs yang berisi iklan

5. Ciri-ciri blog secara umum adalah
a. Digunakan untuk search engine
b. Sebagai media promosi
c. Memiliki isi atau postingan berupa artikel
d. Digunakan untuk kepentingan pribadi

6. Yang termasuk situs blog kecuali
a. Blogger c. Journal space
b. Wordpress d. Operamail

7. Situs blog dari google adalah
a. Blogsome c. My opera
b. Journal space d. Blogger



94

8. Blog berasal dari kata
a. Web log c. Wide log
b. Blue log d. Blogging

9. Sebelum kita membuat blog terlebih dahulu kita harus mempunyai.....
a. Web c. Email
b. Web site d. Web browser

10. Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara total 
merupakan kumpulan weblog sering disebut sebagai

a. Blogspot c. Blog strom
b. Blog sphere d. Website 

11. Yang termasuk jenis-jenis blog kecuali
a. Blog  kebersamaan c. Blog media
b. Blog  virus d. Blog pelajaran

12. Untuk mengganti template pada blog caranya adalah klik
a. Templatepilih templateubahsesuaikan  terapkan ke blog
b. Templatepilih laman ubahsesuaikan  terapkan ke blog
c. Setelan  pilih templateubahsesuaikan  terapkan ke blog
d. Template ubahsesuaikan  terapkan ke blog

13. Litblog atau literary blog disebut juga
a. Blog pengejawentahan c. Blog sastra
b. Blog pengganggu d. Blog petunjuk

14. Cara membuat halaman static pada blogspot adalah
a. Lamanlaman kosong c.Setelanlaman-baru
b. Iktisarlamanok d. Laman baru

15. Blog yang berisi tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan disebut 
a. Blog berita c. Blog media
b. Blog aktivis d. Blog politik

16. Untuk mengganti domain blogspot klik
a. Pengaturanpublikasikanubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan 

setelan
b. Setelanpublikasikanubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan setelan
c. Pengaturan ubah keperaturan lanjut simpan setelan
d. Setelan ubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan setelan

17. HTML merupakan kependekan dari
a. Hyper Text Trensfer Protocol
b. Hypertext Mark up Language
c. Hyper Mecine Manguage
d. Hypertext My Language
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18. Berfungsi untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya jika terjadi kesalahan 
penulisan, bisa juga menggunakan Ctrl + Z adalah

a. Compose c. Redo
b. Undo d. Preview

19. Yang berfungsi untuk menulis postingan dalam  keadaan standar adalah
a. Compose c. Publish 
b. HTML d. Spelling

20. Perhatikan gambar, untuk soal nomer 20-26

Untuk membuat blog baru klik pada
a. Nomor 1 c. Blog baru 
b. Tambahkan d. Lihat blog

21. Pada fitur nomer berapa kita dapat membuka profil blogger
a. Nomer 7 c. Nomer 1
b. Nomer 6 d. Nomer 2

22. Fungsi dari fitur nomer 2 adalah
a. Untuk membuka profil blogger dan mengeditnya
b. Untuk merubah bahasa utama mulai dari bahasa inggris, indonesia, dll
c. Untuk melihat home page blogger
d. Untuk membuka daftar entry baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum

23. Untuk dapat melihat home page blogger kita, maka klik fitur nomer
a. Nomer 5 c. Nomer 1
b. Nomer 3 d. Nomer 7

24. Fitur yang berisi pos, laman, komentar, statistik, template, setting adalah fitur nomer
a. Nomer 1 c. Nomer 3
b. Nomer 4 d. Nomer 6
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25. Untuk melihat gambaran luas seperti penayangan, ringkasan statistik dan 
pembaharuan berada pada

a. Setelan/setting c.  Template
b. Ikhtisar d.  Laman

26. Fitur nomer 5 digunakan untuk 
a. Untuk membuka profil blogger dan mengeditnya
b. Untuk merubah bahasa utama mulai dari bahasa inggris, indonesia, dll
c. Untuk membuka daftar entry baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum
d. Untuk melihat home page blogger

27. Perhatikan gambar

Fungsi pada angka nomer satu digunakan untuk
a. Menulis memo c. Menulis scadulle
b. Membuat template d. Menulis artikel

28. Pada nomer berapa yang berfungsi sebagai pemberi garis jump break
a. Nomer 3 c. Nomer 4
b. Nomer 5 d. Nomer 2

29. Nomer 6 adalah 
a. Striketrough c. Quote
b. Labels d. Check spelling

30. Tomnol ini berfungsi untuk menjadikan tulisan kita tersimpan ke draft tanpa 
dipublikasikan adalah 

a. c. 

b. d.  
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Lampiran 10. Soal Postest
SOAL POSTEST

Mata pelajaran : TIK
Kelas/ Semester : IX
Pokok Bahasan : BLOG
Jumlah Soal : 30
Waktu : 80 menit

Petunjuk :
1. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D 

pada lembar jawab yang tersedia.
2. Apabila ada jawaban yang salah dan anda ingin mengubahnya, maka berilah tanda coret 

pada jawaban yang salah dan berilah tanda silang pada jawaban anda.
Contoh : jawaban semula A B C D

jawaban sekarang A B C D
3. Lembar soal tidak boleh di corat-coret

1. Media blog pertama kali dipopulerkan oleh
a. Blogger.com c. Google.com
b. Wordpress.com d. Yahoo.com

2. Pada awalnya blog dimiliki oleh seseorang bernama
a. Pyra Labs c. John Smith
b. Gilbert d. Pyra Blog

3. Blogger.com diakuisisi oleh google pada tahun
a. 2005 c. 2000
b. 2002 d. 2007

4. Situs-situs web yang saling berkaitan berkat weblog, atau secara total 
merupakan kumpulan weblog sering disebut sebagai

a. Blogspot c. Blog strom
b. Blog sphere d. Website 

5. Blog berasal dari kata
a. Blue log c. Wide log
b. Web log d. Blogging

6. Pengertian blog adalah
a. Situs sosial
b. Catatan yang ditulis oleh programer
c. Situs yang berisi informasi / catatan online
d. Situs yang berisi iklan

7. Ciri-ciri blog secara umum adalah
a. Digunakan untuk search engine
b. Sebagai media promosi
c. Memiliki isi atau postingan berupa artikel
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d. Digunakan untuk kepentingan pribadi

8. Yang termasuk situs blog kecuali
a. Blogger c. Journal space
b. Wordpress d. Operamail

9. Situs blog dari google adalah
a. Blogsome c. My opera
b. Journal space d. Blogger

10. Sebelum kita membuat blog terlebih dahulu kita harus mempunyai.....
a. Web c. Web browser
b. Web site d. Email

11. Untuk mengganti template pada blog caranya adalah klik
a. Templatepilih templateubahsesuaikan  terapkan ke blog
b. Templatepilih laman ubahsesuaikan  terapkan ke blog
c. Setelan  pilih templateubahsesuaikan  terapkan ke blog
d. Template ubahsesuaikan  terapkan ke blog

12. Cara membuat halaman static pada blogspot adalah
a. Lamanlaman kosong c.Setelanlaman-baru
b. Iktisarlamanok d. Laman baru

13. Untuk mengganti domain blogspot klik
a. Pengaturanpublikasikanubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan 

setelan
b. Setelanpublikasikanubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan setelan
c. Pengaturan ubah keperaturan lanjut simpan setelan
d. Setelan ubahsesuaianubah keperaturan lanjut simpan setelan

14. Yang termasuk jenis-jenis blog kecuali
a. Blog  kebersamaan c. Blog media
b. Blog  virus d. Blog pelajaran

15. Blog yang berisi tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan disebut 
a. Blog berita c. Blog media
b. Blog aktivis d. Blog politik

16. Litblog atau literary blog disebut juga
a. Blog pengejawentahan c. Blog sastra
b. Blog pengganggu d. Blog petunjuk

17. Berfungsi untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya jika terjadi kesalahan 
penulisan, bisa juga menggunakan Ctrl + Z adalah

a. Compose c. Redo
b. Undo d. Preview
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18. Yang berfungsi untuk menulis postingan dalam  keadaan standar adalah
a. Compose c. Publish 
b. HTML d. Spelling

19. HTML merupakan kependekan dari
a. Hyper Text Trensfer Protocol
b. Hypertext Mark up Language
c. Hyper Mecine Manguage
d. Hypertext My Language

20. Perhatikan gambar, untuk soal nomer 20-26

Untuk membuat blog baru klik pada
a. Nomor 1 c. Blog baru 
b. Tambahkan d. Lihat blog

21. Pada fitur nomer berapa kita dapat membuka profil blogger
a. Nomer 7 c. Nomer 1
b. Nomer 6 d. Nomer 2

22. Fungsi dari fitur nomer 2 adalah
a. Untuk membuka profil blogger dan mengeditnya
b. Untuk merubah bahasa utama mulai dari bahasa inggris, indonesia, dll
c. Untuk melihat home page blogger
d. Untuk membuka daftar entry baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum

23. Untuk dapat melihat home page blogger kita, maka klik fitur nomer
a. Nomer 7 c. Nomer 1
b. Nomer 6 d. Nomer 2

24. Fitur yang berisi pos, laman, komentar, statistik, template, setting adalah fitur nomer
a. Nomer 1 c. Nomer 3
b. Nomer 2 d. Nomer 4
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25. Untuk melihat gambaran luas seperti penayangan, ringkasan statistik dan 
pembaharuan berada pada

a. Setelan/setting c.  Template
b. Laman d. Ikhtisar

26. Fitur nomer 5 digunakan untuk 
a. Untuk membuka profil blogger dan mengeditnya
b. Untuk merubah bahasa utama mulai dari bahasa inggris, indonesia, dll
c. Untuk melihat home page blogger
d. Untuk membuka daftar entry baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum

27. Perhatikan gambar

Fungsi pada angka nomer satu digunakan untuk
a. Menulis artikel c. Menulis scadulle
b. Membuat template d. Menulis memo

28. Pada nomer berapa yang berfungsi sebagai pemberi garis jump break
a. Nomer 7 c. Nomer 2
b. Nomer 5 d. Nomer 4

29. Nomer 6 adalah 
a. Check spelling c. Quote
b. Labels d. Striketrough

30. Tomnol ini berfungsi untuk menjadikan tulisan kita tersimpan ke draft tanpa 
dipublikasikan adalah 

a. c. 

b. d.  
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Lampiran 11. Kunci Jawaban Pretest dan Posttest

Kunci Jawaban Pretest Kunci Jawaban Posttest

1. A 1. A
2. C 2. A
3. B 3. B
4. C 4. B
5. C 5. B
6. D 6. C
7. D 7. C
8. A 8. D
9. C 9. D
10. B 10. D
11. D 11. A
12. A 12. A
13. C 13. A
14. A 14. D
15. D 15. D
16. A 16. C
17. D 17. B
18. B 18. A
19. A 19. B
20. C 20. C
21. C 21. C
22. B 22. B
23. B 23. B
24. B 24. D
25. C 25. D
26. C 26. D
27. D 27. A
28. D 28. C
29. A 29. C
30. A 30. C
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Lampiran 12. Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Berbsis Proyek

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN PENGGUNAAN 
DASAR INTERNET/INTRANET DENGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS 

PROYEK

Responden Yth,

Angket ini diajukan oleh peneliti yang saat ini sedang melakukan penelitian 
mengenai respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis 
proyek. Demi tercapainya hasil yang diinginkan, dimohon kesediaan adik-adik untuk 
berpartisipasi dengan mengisi angket ini secara lengkap. Perlu saya informasikan bahwa tidak 
ada yang dinilai benar atau salah, pilih sesuai dengan apa yang anda ketahui atau rasakan. 
Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perkenan adik-adik berpartisipasi dalam survey ini.

Nama :

No. Absen :

Berikan tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda

Keterangan:

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No Pernyataan SS S TS STS
1 Penggunaan dasar internet/intranet dengan model 

pembelajaran berbasis proyek menyenangkan dan 
tidak membosankan

2 Saya dapat membuat blogsesuai dengan rancangan 
desain yang dibuat

3 Dapat saling memberikan pendapat untuk 
menghasilkan produk yang baik

4 Penyelesaian proyek berjalan dengan baik dan 
dengan waktu yang relatif lebih cepat

5 Saya dapat bekerja dengan baik dalam sebuah 
kelompok

6 Model pembelajaran berbasis proyek dapat 
membantu saya dalam bekerja dalam kelompok

7 Saya berminat mengikuti pembelajaran 
Penggunaan dasar internet/intranet dengan 
pembelajaran berbasis proyek lagi

8 Model pembelajaran berbasis proyek juga baik 
digunakan dalam mata pelajaran lain

9 Pembelajaran Penggunaan dasar internet/intranet
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dengan model pembelajaran berbasis proyek 
mudah dipahami

10 Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan 
proyek sudah cukup

11 Belajar Penggunaan dasar internet/intranet dengan 
model pembelajaran berbasis proyek dapat 
mengeksplorasi diri saya sendiri

12 Bekerja dalam kelompok memberikan banyak 
hambatan karena bersangkutan dengan banyak 
orang

13 Saya banyak berpartisipasi dalam penyelesaian 
proyek

14 Saya menemukan pengetahuan baru saat 
menyelesaikan proyek

15 Pembelajaran berbasis proyek melatih tingkat 
kedisiplinan

16 Saya merasa rugi belajar Penggunaan dasar 
internet/intranet menggunakan model 
pembelajaran berbasis proyek

17 Belajar Penggunaan dasar internet/intranet
menggunakan model pembelajaran berbasis 
proyek membuat saya lebih terampil

18 Model pembelajaran berbasis proyek mendorong 
saya untuk menemukan ide-ide baru

19 Saya tidak dapat mengemukakan pendapat saat 
belajar Penggunaan dasar internet/intranet
menggunakan model pembelajaran berbasis 
proyek

20 Belajar Penggunaan dasar internet/intranet
menggunakan model pembelajaran berbasis 
proyek membuang-buang waktu saya
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Lampiran 13. Lembar Penilaian Produk

LEMBAR PENILAIAN PRODUK

Mata Pelajaran :
Materi Pokok :
Nama Kelompok : 1. 

2.
3.

Petunjuk Pengisian:
Berilah tanda Check (√) pada rentang skor 1-10

No Aktivitas yang diamati
Skor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persiapan
1 Menggali dan mengembangkan gagasan

2
Mendesain produk, menentukan alat 
dan bahan

Pembuatan Produk

3
Kemampuan menyeleksi dan 
menggunakan bahan

4
Kemampuan menyeleksi dan 
menggunakan alat

5
Kemampuan menyeleksi dan 
menggunakan teknik

6
Ketepatan waktu penyelesaian produk 
(tema, storyboard, pengumpulan 
produk)

Penilaian Produk

7
Bahasa yang digunakan bersifat 
komunikatif

8
Penggunaan backsound sesuai dengan 
video yang dibuat

9 Menggunakan istilah yang umum
10 Animasi sesuai dengan alur cerita
11 Animasi mempermudah penyampaian

12
Animasi mampu mempermudah objek 
yang rumit

13 Letak dan warna animasi kontras
14 Kualitas animasi jelas

15
Ukuran, jenis, dan warna huruf 
proporsional

16 Keterpaduan warna antar komponen
Observer,

(........................................)
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Lampiran 14. Rekap Nilai Pretest dan Postest
Kelas eksperimen 9A, 9C, 9 E

Kelas kontrol 9B, 9D, 9F
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Lampiran 15. Rekap Perhitungan Respon Siswa Terhadap Penerapan PJBL
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Lampiran 16. Rekap Perhitungan Normalitas dan Homogenitas

a. Normalitas Pretest

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Eksperimen 90 30.00 66.67 45.5553 6.99597

Kontrol 90 26.67 60.00 45.1484 6.34343

Valid N (listwise) 90

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

eksperimen kontrol

N 90 90

Normal Parametersa,,b Mean 45.5553 45.1484

Std. Deviation 6.99597 6.34343

Most Extreme Differences Absolute .118 .139

Positive .118 .127

Negative -.109 -.139

Kolmogorov-Smirnov Z 1.121 1.321

Asymp. Sig. (2-tailed) .162 .061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Homogenitas Pretest

Test of Homogeneity of Variances

Eksperimen

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.871 7 79 .533

c. Normalitas Postest

ANOVA

Eksperimen

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1008.044 10 100.804 2.379 .016

Within Groups 3347.934 79 42.379

Total 4355.978 89
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Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Eksperimen 90 53.33 90.00 78.4078 8.15312

Kontrol 90 33.33 86.67 62.2962 14.61638

Valid N (listwise) 90

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

eksperimen Kontrol

N 90 90

Normal Parametersa,,b Mean 78.4078 62.2962

Std. Deviation 8.15312 14.61638

Most Extreme Differences Absolute .155 .101

Positive .111 .081

Negative -.155 -.101

Kolmogorov-Smirnov Z 1.472 .957

Asymp. Sig. (2-tailed) .026 .318

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

d. Homogenitas Postest

Test of Homogeneity of Variances

Eksperimen

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1.415 15 73 .163

ANOVA

Eksperimen

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 861.028 16 53.814 .777 .705

Within Groups 5055.096 73 69.248

Total 5916.124 89
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Lampiran 17. Hasil Perhitungan Uji-t

a. Uji-t pretest

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Std. Error 

Mean

Pair 1 eksperimen 45.5553 90 6.99597 .73744

kontrol 45.1484 90 6.34343 .66866

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 eksperimen & kontrol 90 .147 .166

Paired Samples Test

Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 
1

eksperimen 
- kontrol

.40689 8.72395 .91958 -1.42031 2.23408 .442 89 .659

4. Uji -t  Postest

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Std. Error 

Mean

Pair 1 Eksperimen 78.4078 90 8.15312 .85941

Kontrol 62.2962 90 14.61638 1.54070

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 eksperimen & kontrol 90 .093 .384
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5. Hasil uji-t  pretest dan postest

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation

Std. Error 

Mean

Pair 1 ekspre 45.5553 90 6.99597 .73744

ekspost 47.9998 90 8.76667 .92409

Pair 2 kontrolpre 45.1484a 90 6.34343 .66866

kontrolpost 45.1484a 90 6.34343 .66866

a. The correlation and t cannot be computed because the standard error of 

the difference is 0.

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 ekspre & ekspost 90 .690 .000

Paired Samples Test

Paired Differences

T df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence Interval 

of the Difference

Lower Upper

Pair 

1

ekspre -

ekspost

-2.44444 6.41471 .67617 -3.78798 -1.10091 -3.615 89 .000

Paired Samples Test

Paired Differences

t Df

Sig. 
(2-

tailed
)Mean

Std. 
Deviation Std. Error Mean

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper

Pa
ir 
1

eksperimen  
- kontrol

16.11156 16.06172 1.69305 12.74749 19.47562 9.516 89 .000


