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ABSTRAK 

Gaus Setyawan Erdas. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif LearningTipe 

Giving Question and Getting Answer Dalam Meningkatkan Keaktifan Untuk 
Perbaikan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran TIK Kelas VII SMP N 1 Bekri 
Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, 
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. I Made Sudana M.Pd. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan metode 
ceramah dalam proses pembelajarannya. Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan 
masalah tersebut peneliti menerapkan model pembelajaran GQGA dalam proses 
pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan model pembelajaran 
GQGA ini berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Arnetis, Kurniati Ilham dan 
Mariana Natalis yang menyatakan bahwa model pembelajaran GQGA mampu 
meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa . Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui sejauh mana model GQGA dalam meningkatan keaktifan untuk perbaikan 
hasil belajar siswa. 

Desain penelitian ini menggunakan true experimental design. Populasi penelitian 
yaitu siswa kelas VII SMP N 1 Bekri tahun ajaran 2015/2016, sedangkan untuk 

pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara simple random 
sampling dan diperoleh siswa kelas VII B (kelompok eksperimen), dan siswa kelas VII 
C (kelompok kontrol). 

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata keaktifan siswa dikelas 
eksperimen sebesar 50% - 100 % sehingga masuk dalam kategori tinggi dan sangat 
tinggi. Sedangkan Nilai rata-rata hasil belajar siswa kelompok eksperimen sebesar 80,94 
dengan uji Gain sebesar 0,29 . Kesimpulan yang di dapat secara keseluruhan bahwa 
pembelajaran menggunakan strategi GQGA mampu dalam meningkatkan keaktifan siswa 
untuk perbaikan hasil belajar siswa 

Kata Kunci: model GQGA, peningkatan hasil belajar, peningkatan keaktifan belajar 
siswa, true experimental design. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

khususnya pasal 3 menjelaskan  fungsinya untuk mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi 

manusia  beriman,  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara demokratis serta 

bertanggung jawab. Dalam hal ini, pendidikan TIK mempunyai peranan yang 

penting dalam pendidikan nasional tersebut.  

Proses pembelajarannya menekankan pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja, bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup dengan menekankan pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan, pengembangan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah. 

Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha sadar yang terencana 

dari orang dewasa untuk membantu, membimbing, memparbaiki tingkah laku, 

sikap, dan pandangan hidup anak didik ke arah yang sesuai dengan tuntutan 
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pembangunan. Dengan meningkatnya arus informasi tentang kemajuan 

teknologi, maka salah satu tantangan dalam bidang pendidikan adalah bagaimana 

mempersiapkan anak didik agar mampu untuk melakukan sikap yang baik dan 

bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, dan negara sesuai dengan kemampuannya. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tujuan membantu 

anak didik dalam mencapai perkembangan yang optimal dari seluruh 

kepribadiannya. Disinilah faktor guru menjadi sangat penting peranannya. Guru 

tidak hanya bertugas memberikan pendidikan dan pengajaran saja, namun juga 

membantu perkembangan anak didik dalam mempersiapkan mereka ke arah 

kehidupan yang akan datang. 

Berdasarkan data dilapangan yang dilakukan saat observasi dengan guru 

TIK kelas VII SMP N 1 Bekri diperoleh keterangan bahwa ada beberapa 

kecenderungan yang sering ditemukan yaitu proses pembelajaran masih di 

dominasi oleh guru tanpa adanya variasi model pembelajaran inovatif sehingga 

proses kegiatan pembelajaran kurang menarik dan membosankan, kecenderungan-

kecenderungan tersebut didukung oleh beberapa siswa yang bercerita sendiri 

kepada peniliti pada saat peniliti sedang melaksanakan observasi di SMP tersebut. 

Selain itu siswa kurang minat dalam mengikuti pembelajaran sedang berlangsung, 

itu semua dapat dilihat ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, dari 

sekitar 29 siswa perkelas 13 diantaranya asyik bermain sendiri, kurang antusias 

dan cepat merasa bosan.Kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
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menyebabkan ada beberapa siswa yang kurang mendapatkan hasil kurang 

memuaskan. 

Penggunaan media sebagai pendukung pembelajaran tidak maksimal 

disebabkan  sumber belajar hanya dari buku pelajaran sehingga kegiatan 

pembelajaran kurang menarik. Siswa kurang minat dalam mengikuti 

pembelajaran.  Ketika proses berlangsung, siswa asyik bermain sendiri, kurang 

antusias dan cepat merasa bosan. Selain  itu apabila kegiatan diskusi atau kerja 

kelompok berlangsung hanya sedikit siswa yang memperhatikan dan bertanggung 

jawab mengerjakan tugas kelompok, sehingga ada anggota kelompok aktif dan 

tidak aktif. Kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran menyebabkan hasil 

belajar siswa rendah. 

Mata pelajaran TIK bukan pelajaran utama yang ada dalam ujian nasional. 

Banyak siswa yang meremehkan mata pelajaran tersebut. Setiap kali guru 

menjelaskan banyak siswa yang mengacuhkan bahkan ada yang bicara sendiri. 

Mata pelajaran TIK hanya diminati ketika para siswa menghadapi komputer. 

Sebaliknya mereka tidak minat ketika mereka harus belajar komputer secara 

teori.Padahal mata pelajaran komputer tidak semua praktek. Ada beberapa materi 

yang memang hanya bisa diberikan secara teori, Sehingga prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran TIK kurang memuaskan, hal ini dapat dilihat pada saat 

peniliti sedang melaksanakan observasi dan menanyakan oleh guru mata pelajaran 

TIK di Smp tersebut, diperoleh hasil evaluasi yang menunjukan bahwa dari 29 

siswa perkelas 10 hingga 15 anak diantaranya belum mencapai KKM . Oleh 
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karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan prestasi belajar TIK dengan cara 

siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran. 

Pendapat tentang pemilihan model Giving Question and Getting Answer 

diteliti oleh Mariana Natalina L (2012) tentang Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Giving Question And Getting Answer (GQGA) Untuk 

Meningkatkan Sikap Ilmiah Dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII.C Mts 

Hasanah Pekanbaru Tahun Ajaran 2011/2012”. Didapatkan bahwa Model 

pembelajaran kooperatif tipe GQGA dapat meningkatkan sikap ilmiah dan hasil 

belajar biologi siswa kelas VII.C MTs Hasanah Pekanbaru Tahun Ajaran 

2011/2012. Dengan ditunjukan Sikap ilmiah siswa mengalami peningkatan dari 

siklus 1 ke siklus II. Rata-rata  sikap  ilmiah  pada  siklus  1 yaitu 61,92%  

(kurang) dan pada siklus II meningkat menjadi 83,98% (baik). Daya  serap  dari  

nilai  post test  pada siklus I dengan nilai rata-rata adalah 66,07 (cukup) dan pada 

siklus II meningkat menjadi  adalah  72,53 (cukup). Ketuntasan belajar siswa pada 

siklus I yaitu 75,00 % dan pada siklus II meningkat  menjadi  89,28%. 

Penghargaan kelompok pada siklus I, 1 kelompok berpredikat super dan 4 

kelompok  berpredikat  hebat.  Pada siklus II, 2 kelompok berpredikat super dan 3 

kelompok berpredikat hebat. Aktivitas belajar siswa dalam membuat pertanyaan 

dikertas 1 GQGA pada siklus 1 memiliki kualitas pertanyaan yaitu 67,05% 

(cukup) meningkat menjadi 86,10% (amat baik) pada siklus II. 
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Pendapat tentang pemilihan model Giving Question and Getting Answer 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Arnentis, dkk (2012) tentang 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Dengan Strategi Giving Question And Getting Answers 

Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Benai Tahun Ajaran 2011/2012”. Didapatkan 

bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan strategi giving 

question and getting answer pada proses pembelajaran dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar biologi siswa kelas X2 SMAN 1 Benai Tahun  Ajaran  

2011/2012.  Hal  ini  dapat dilihat pada Rata-rata    aktivitas    belajar   siswa 

dalam  proses  pembelajaran meningkat   dari   74,87%      (cukup) pada siklus I    

menjadi 81,28% (baik)pada siklus II. Rata-rata    daya    serap    siswa 

mengalami peningkatan dari 78,94 (cukup) pada siklus I dan 80,4 (baik) pada 

siklus II. Ketuntasan belajar siswa pada siklus I    91,67%  dan  meningkat  

menjadi 97,22% pada siklus II. 

Pendapat tentang pemilihan model Giving Question and Getting Answer  

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kurniati Ilham (2012) tentang “ 

Pengaruh Model Pembelajaran Aktif Tipe Giving Question and Getting Answers 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bajeng (Studi pada Materi 

Pokok Tata Nama Senyawa dan Persamaan Reaksi)”.  Didapatkan bahwa Hasil 

belajar siswa sebagai variabel terikat. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Bajeng. Kelas X4  sebagai kelas kontrol dan X1 sebagai 

kelas eksperimen. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata kelas kontrol 
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adalah 71,00 dengan standar deviasi 9,90 sedangkan pada kelas eksperimen nilai 

rata-rata adalah 76,57 dengan standar deviasi adalah 9,96. Ketuntasan sebesar 

57,58% untuk kelas kontrol dan 73,33% untuk kelas eksperimen. Hasil pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji-t, diperoleh thitung> ttabel  yang  berarti 

hipotesis H1  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran aktif 

tipe giving question and getting answers berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Bajeng. 

Untuk  mengatasi permasalahan, perlu dicarikan alternatif pemecahan 

masalah dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, dimana  guru berperan 

sebagai fasilitator, motivator, evaluator,  dan  transformator. Siswa belajar 

konstruktivis, membangun sendiri pengetahuan yang diperoleh, menemukan 

bersama kelompok, adanya interaksi pembelajaran  multi arah  dan  lingkungan 

sebagai sumber belajar. Salah satu  model pembelajaran yang dimaksud adalah 

Giving Question and Getting Answer (GQGA) . Model ini  dapat digunakan untuk 

memberikan konsep materi yang menyenangkan kepada siswa serta dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa  

pada  materi tersebut.  

Giving Question and Getting Answer merupakan model pembelajaran 

yang menuntut keaktifan siswa. Menurut Suprijono (2012:107), “Model Giving 

Question And Getting Answer  dikembangkan untuk melatih peserta didik 

memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab”. Pada dasarnya 
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model tersebut merupakan kolaborasi dengan menggunakan potongan-potongan 

kertas sebagai medianya. Kegiatan bertanya dan menjawab merupakan hal yang 

sangat penting dalam dalam pola interaksi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan bertanya dan menjawab juga dapat menumbuhkan 

pengetahuan baru pada diri siswa. Adapun kelebihan penerapan model giving 

question and getting answer diantaranya adalah 1) suasana kelas menjadi aktif; 2) 

anak mendapatkan kesempatan baik secara individu maupun kelompok untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dimengerti; 3) guru  dapat mengetahui 

penguasaan anak terhadap materi yang disampaikan; 4) mendorong anak untuk 

berani mengajukan pendapatnya (Ashari,2012).  

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariana Natalina L 

(2012), Arnentis, dkk (2012), dan Kurniati Ilham (2012) dapat disimpulkan bahwa 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan tipe giving question 

and getting answer pada proses pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) Untuk Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Guru masih menggunakan metode ceramah 

2. Hasil belajar siswa belum mencapai KKM yang diinginkan. 

3. Kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah, peneliti membatasi masalah sebagai 

berikut:  

1. Pelaksanaan pembelajaran aktif tipe giving question and getting answer di 

sekolah SMP N 1  Bekri. 

2. Penelitian ini berfokus pada keefektifan penggunaan strategi pembelajaran 

aktif tipe Giving Question and Getting Answer dalam meningkatkan 

keaktifan untuk hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah model GQGA dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa  pada pembelajaran TIK ? 



9 

 

 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar antara kelas eksperimen yang 

menggunakan metode GQGA dengan kelas control yang menggunakan metode 

ceramah. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

maupun praktis. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

1.6.1. Manfaat Teoretis 

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah 

pengetahuan tentang variasi model pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi positif bagi guru, 

sekolah dan peneliti bahwa model pembelajaran kooperatif learning tipe GQGA 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar. 

1.7. Penegasan Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan serta berkaitan dengan 

penelitian ini sehingga akan dijelaskan lebih detail tentang berbagai istilah yang 

ada. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman. 
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1.7.1. Penerapan 

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, 

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya.  

1.7.2. Giving Question Getting Answer 

Pembelajaran Kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer 

merupakan model pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa  

1.7.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Perubahan tersebutdapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan 

dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu 

Hamalik (2008). 

 Jadi makna keseluruhan dari penegasan istilah diatas adalah suatu proses 

untuk mempraktikkan metode pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa untuk 

mempengaruhi perubahan tingkah laku yang diukur dari bentuk pengetahuan, 

sikap daan keterampilan 

1.8. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga 

bagian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 
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Bagian Awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, halaman motto, dan persembahan, prakata, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

Bagian Isi skripsi ini mengandung 5 bab yaitu, pendahuluan, landasan 

teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Pada bab 

satu diuraikan latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Pada bab dua adalah tinjauan pustaka, 

berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti teori pembelajaran, teori 

model pembelajaran. Pada bab tiga akan dijelaskan tentang metode yang dipakai 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, prosedur penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, dan indikator keberhasilan. Pada bab 

empat terdapat hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil 

dari diterapkannya model pembelajaran tipe Giving Question And Getting Answer. 

Dalam bab lima terdapat penutup. Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang 

berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas. Bagian akhir dari 

skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan 

keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran 

dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Belajar 

Belajar dan hasil belajar merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, karena 

kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi belajar merupakan hasil 

dari proses belajar. Beberapa para ahli dunia pendidikan yang mengemukakan 

definisi dari belajar dan hasil belajar itu sendiri. 

2.2. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut Gagne dalam Suprijono (2012: 2) bahwa 

belajar merupakan perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari 

proses pertumbuhan seseorang secara ilmiah. Morgan dalam suprijono (2012: 3) 

belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari 

pengalaman. Menurut Edward Lee Thorndike dalam suprijono (2012: 20) belajar 

merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut 

stimulus dan respons. Teori belajar Edward Lee Thorndike ini disebut teori 

connectionism. Menurut Warsita (2008: 62) belajar adalah suatu upaya atau 

proses perubahan perilaku seseorang sebagai akibat adanya interaksi peserta didik 

dengan berbagai sumber belajar disekitarnya. Menurut Rusminiati (2007) 

seseorang dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi suatu aktivitas 

yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang diamati relatif lama. Skinner 

dalam Anni (2007: 20)  belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku. 
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Menurut suprijono (2012: 4) di dalam belajar terdapat 3 prinsip belajar, 

yaitu: 

1)  Prinsip belajar adalah perubahan perilaku 

2) Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong kebutuhan 

dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang 

dinamis,konstruktif dan organic. Belajar merupakan kesatuan 

fungsional dari berbagai komponen belajar. 

3) Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Menurut William Burton dalam suprijono (2009: 5) mengemukakan 

bahwa A good learning situation consist of a rich and varied series of 

learning experiences unified around a vigorous purpose and carried 

on in interactions with a rich varied and propocative environtment. 

Sedangkan menurut Anni (2007: 3) konsep tentang belajar mengandung 

tiga unsur utama, yaitu : 

1) Belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Untuk mengukur 

apakah seseorang telah belajar, maka diperlukan perbandingan antara 

perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. Apabila 

terjadi perbedaan perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang 

telah belajar. 
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2) Perubahan tingkah laku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman. 

3) Perubahan tingkah laku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah 

sukar untuk diukur. 

Travers dalam Suprijono (2012: 2) mendefinisikan bahwa belajar 

merupakan proses menghasilkan penyesuain tingkah lagu. Selain itu Morgan 

dalam Suprijono (2012: 3) mendefinisikan bahwa Learning is any relatively 

permanent change in behaviour that is a result of past experience. Gagne dan 

briggs dalam Anni (2007: 12) merumuskan perubahan perilaku berkaitan dengan 

apa yang dipelajari oleh pembelajaran dalam bentuk kemahiran intelektual, 

strategi kognitif, informasi verbal, kemahiran motorik, dan sikap. 

Adapun ciri-ciri perubahan perilaku atau perubahan tingkah laku sebagai 

hasil belajar menurut Suprijono (2012: 4), antara lain : 

1) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

disadari. 

2) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

4) Positif atau berakumulasi. 

5) Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 
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6) Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig belajar 

sebagai any relatively permanent change in an organism’s behavioral 

reperoire that occurs as a result of experience. 

7) Bertujuan dan terarah. 

8) Mencakup keseluruhan potensi kemanusian.  

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa belajar merupakan proses yang dilakukan oleh peserta didik 

untuk menerima stimulus dan respon yang menghasilkan suatu pengalaman dan 

perubahan tingkah laku untuk mendapatkan pengetahuan. 

2.3. Hasil Belajar 

 Menurut Gagne dalam suprijono (2012: 5) hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Menurut Gagne dalam Suprijono (2012:5-6) berpendapat bahwa 

hasil belajar dapat dilihat berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi symbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambing. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 
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mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

4) Keterampilan motorik yaitu emampuan melakukan serangkaian gerakan 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasikan dan eksternalisasikan nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2012: 6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knownledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahan,menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan),  analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan,merencanakan,membentuk 

bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization 

(organisasi),characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 

initatiory, pre-routine, dan routinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan 

produktif,teknik,fisisk, social, manajerial, dan intelektual. Sementara itu menurut 
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Lindgren dalam suprijono (2012: 7) hasil pembelajaran meliputi kecakapan, 

informasi, pengertian dan sikap. 

Menurut Suprijono (2012: 7) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Sementara itu 

menurut Rifa’I (2007: 85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. 

Maka dari itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa perubahan konsep. 

Dari uraian para ahli diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasi 

belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara menyeluruh. Dimana 

perubahan tersebut dapat dilihat dari penguasaan materi siswa yang telah 

diajarkan oleh guru. 

2.3.1. Faktor – faktor  yang mempengaruhi hasil belajar 

Belajar merupakan aktivitas yang sangat vital karena belajar adalah bekal 

untuk menghadapi kehidupan masa depan, selain itu belajar juga dilakukan secara 

terus menurus selama manusia masih hidup. 

Menurut Thobroni dan Mustofa (2011: 31) berhasil atau tidaknya 

perubahan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor yang 

dibedakan menjadi dua golongan yaitu: 
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a. Faktor yang ada pada diri organisme, factor ini juga disebut dengan factor 

individual, factor individual ini meliputi : 

1) Kematangan dan pertumbuhan 

Mangajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika tarap pertumbuhan priadi 

telah memungkinkannya; potensi-potensi jasmani atau rohaninya telah 

matang untuk itu. 

2) Faktor kecerdasan atau intelegensi 

Disamping factor kematangan, berhasil atau tidaknya seseorang 

mempelajari sesuatu dipengaruhi oleh factor kecerdasan. Tidak semua 

anak bias menguasai mata pelajaran tertentu. 

3) Faktor latihan dan ulangan 

Dengan  rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang, 

kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai 

dan semakin dalam. 

4) Faktor motivasi 

Motivasi merupakan pendorong bagi organisme untuk melakukan 

sesuatu. Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu 

dengan sebaik-baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya dan 

faedahnya dari hasil yang akan dicapai dari belajar.  

5) Faktor pribadi  

Setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-masing yang berbeda 

dengan manusia lainnya. Sifat-sifat kepribadian tersebutberpengaruh 



19 

 

 

 

dengan hasil belajar yang akan dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat 

kepribadian ini adalah faktor fisikkesehatan dan kondisi badan. 

b. Faktor yang ada diluar individu 

Faktor yang ada diluar individu disebut juga dengan faktor sosial, faktor 

tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Faktor keluarga dan keadaan rumah tangga 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam menentukan 

bagaimana dan sampai mana belajar yang dialami anak. Termasuk juga 

faktor ada tidaknya atau ketersedian fasilitas-fasilitas yang diperlukan 

dalam belajar. 

2) Faktor guru dan cara mengajarnya 

Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan guru dan 

bagaimana cara guru mengajarkannya pengetahuan kepada peserta 

didik turut menentukan hasil bbelajar yang akan dicapai. 

3) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar 

Sekolah yang memiliki peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 

dalam belajar dan ditambah guru yang berkualitas akan mempermudah 

dan mempercepat belajar anak-anak. 

4) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

Seorang anak yang memiliki intelegensi yang baik, dari keluarga yang 

baik, bersekolah di sekolah yang keadan guru dan fasilitasnya baik 

belum tentu juga pula dapat belajar dengan baik. Ada faktor yang 
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mempengaruhi hasil belajarnya, seperti faktor lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia bagi individu. 

5) Faktor motivasi sosial 

Faktor motivasi social dapat berasal dari orang tua yang selalu 

mendorong anaknya untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain, 

seperti dari tetangga, sanak saudara, teman-teman sekolah dan teman 

sepermainan. Pada umumnya,motivasi semacam ini diterima anak 

tanpa sengaja, bahkan tidak dengan sadar. 

2.4. Keaktifan 

2.4.1. Pengertian Keaktifan 

  Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi 

keberhasilan dalam proses pembelajaran.keaktifan adalah kegiatan yang bersifat 

fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang 

tidak dapat dipisahkan (Sardiman 2009: 98). Sedangkan menurut kamus besar 

bahasa Indonesia aktif berarti giat (bekerja,berusaha) keaktifan diartikan sebagai 

hal atau keadaan dimana siswa dapat aktif. Thorndike dalam Dimyati (2009: 45) 

mengemukakan bahwa keaktifan belajar siswa dengan hukum “Law of exercise” 

nya menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan. Menurut Mc 

Keachie dalam Dimyati (2009: 45) menyatakan berkenaan dengan prinsip 

keaktifan mengemukakan  bahwa individu merupakan “ manusia belajar yang 

aktif selalu ingin tahu”. Segala keaktifan bisa dimiliki siswa tergantung dengan 

pemikiran dan kemauan siswa itu sendiri. 
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  Dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa dalam belajar merupakan 

kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan siswa pada saat 

pembelajaran sedang berlangsung sehingga menciptakan suasana pembelajaran 

kelas yang rame namun kondusif dan efektif. 

2.4.2. Klasifikasi Keaktifan Siswa 

Menurut Sardiman (2009: 100-101) keaktifan siswa dalam belajar 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Visual Actifities 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi 

dan mengamati orang lain bekerja. 

2. Oral Activities 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3. Listening Activities 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan music, dan pidato. 

4. Writing Activities 

Menulis cerita, menulisan laporan, karangan, angket, menyalin. 

5. Drawing Activities 

Menggambar, membuat grafik, diagram, peta. 
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6. Motor Activities 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7. Mental Activities 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisi faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

8. Emosional Activities 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 

Dengan demikian bisa dilihat bahwa keaktifan siswa sangat bervariasi,  

dan peran gurulah untuk menjamin setiap siswa memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan, dalam kondisi yang ada. Guru juga harus memberi kesempatan bagi 

siswa untuk bersikap aktif mencari, memperoleh, dan mengolah hasil belajar.  

2.4.3. Prinsip-Prinsip Keaktifan 

Menurut G.Wulo (2002: 76) prinsip-prinsip yang terlalu diperhatikan 

dalam usaha menciptakan kondisi belajar supaya siswa dapat mengoptimalkan 

aktivitasnya dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 

1.  Prinsip motivasi, dimana guru berperan sebagai motivator yang  

merangsang dan membangkitkan motif-motif yang positif dari siswa 

dalam pembelajaran. 

2. Prinsip latar atau konteks,  yaitu prinsip keterhubungan bahan baru 

dengan apa yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Dengan perolehan 

yang ada inilah siswa dapat memperoleh bahan baru. 
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3. Prinsip keterarahan, yaitu adanya pola pengajaran yang menghubung-

hubungkan seluruh aspek pengajaran. 

4. Prinsip belajar sambil, bekerja,  yaitu mengintegrasikan pengalaman 

dengan kegiatan fisik dan pengalaman dengan kegiatan intelektual. 

5. Prinsip perbedaan perorangan, yaitu kegiatan bahwa ada perbedaan-

perbedaan tertentu di dalam diri setiap siswa, sehingga mereka tidak 

diperlakukan secara klasikal. 

6. Prinsip menemukan, yaitu membiarkan sendiri siswa menemukan 

informasi yang dibutuhkan dengan pengarahan seperlunya dari guru. 

7. Prinsip pemecahan masalah, yaitu mengarahkan siswa untuk peka 

terhadap masalah dan mempunyai kegiatan untuk menyelesaikannya. 

Berdasarkan uraian diatas, dalam membangun keaktifan dalam diri siswa, 

seharusnya guru memperhatikan dan menerapkan beberapa prinsip diatas. Dengan 

begitu siswa akan terlihat keaktifannnya dalam belajar dan juga mereka dapat 

mengembangkan pengetahuannya. Jadi siswalah yang berperan pada saat 

pembelajaran sedang berlangsung. Guru hanya membuat suasana belajar yang 

menyenangkan, agar siswa bisa aktif dalam pembelajaran, jadi siswa tidak hanya 

diam pada saat pelajaran sedang berlangsung. 

2.5. Tinjauan Tentang Metode Pembelajaran 

Pada dasarnya guru adalah seorang pendidik. Pendidik adalah orang 

dewasa dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis 

dan pola pikir anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu serta mendewasakan 
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anak didiknya. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan 

mengajar di kelas. Salah satu yang paling penting adalah performance guru di 

kelas. Bagaimana seorang guru dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta 

suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian guru harus menerapkan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Tiap-tiap 

kelas bisa kemungkinan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan 

kelas lain, untuk itu seorang guru harus mampu menerapkan berbagai metode 

pembelajaran. 

2.5.1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik 

melakukan kegiatan belajar. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah 

pendidik (baik perorangan maupun kelompok) dan peserta didik yang berinteraksi 

edukatif (bersifat mendidik) antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tugas 

utama pendidik adalah  membelajarkan siswa, yaitu mengkondisikan siswa agar 

belajar aktif dimana dengan partisipasi yang dilakukannya pada setiap 

kegiatanpembelajaran yang diharapkan dapat melatih dirinya serta membentuk 

kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif, sehingga potensi 

dirinya (kognitif, afektif dan psikomotoriknya) dapat berkembang secara 

maksimal. 

Menurut Reigeluth dan Merril dalam Uno (2009: 16-18) mendefinisikan 

metode pembelajaran sebagai cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran
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pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda. Metode pembelajaran 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu : 

1) Strategi pengorganisasian (organizational strategy) 

Metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk 

pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti 

pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan lainnya yang 

setingkat dengan itu. 

2) Strategi penyampaian (delivery strategy) 

Metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa atau untuk 

menerima dan merespon masukan yang berasal dari siswa. 

3) Strategi pengelolaan (management strategy) 

Metode untuk menata interaksi antara siswa dan variabel metode 

pembelajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian 

isi pembelajaran. 

Pada dasarnya istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model 

pembelajaran memiliki kemiripan makna. Sanjaya (2007: 127) memberikan 

penjelasan tentang pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, didalamnya 

mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoritis tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 
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dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran diartikan sebagai 

cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Model pembelajaran 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur 

sistematik dalam mengkoordinasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar, yang berfungsi sebagai pedoman guru dalam merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola lingkungan pembelajaran dan 

mengelola kelas. 

2.5.2. Model Pembelajaran Tipe GQGA 

Model pembelajaran tipe giving question and getting answer ditemukan 

oleh Spancer Kagan, orang kebangsaan swiss pada tahun 1963. Metode giving 

question and getting answer dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki 

kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan. Pada dasarnya 

strategi pembelajaran tersebut merupakan modifikasi dari metode Tanya jawab 

yang merupakan kolaborasi dengan menggunakan potongan-potongan kertas 

sebagai medianya. Model pembelajaran tipe giving answer and getting answer 

dapat dilakukan bersama dengan metode ceramah sebagai agar siswa  tidak dalam 



27 

 

 

 

keadaan blank mind.  Metode ceramah sebagai dasar agar siswa mendapatkan 

pengetahuan dasarnya terlebih dahulu.  

Menurut Suprijono (2012: 107) langkah-langkah penerapan metode giving 

answer and getting question sebagai berikut: 

1) Bagi dua potong kertas kepada siswa. Mintalah kepada siswa menuliskan 

dikartu itu “kartu menjawab”  dan “kartu bertanya”. 

2) Mulai pembelajaran dengan pertanyaan. Pertanyaan bisa berasal dari siswa 

maupun guru. Jika pertanyaan berasal dari siswa, maka siswa ini diminta 

menyerahkan kartu bertuliskan “kartu bertanya”. 

3) Setelah pertanyaan diajukan, mintalah kepada siswa memberi jawaban. 

Setiap siswa yang hendak menjawab diwajibkan menyerahkan kartu yang 

bertuliskan “kartu menjawab”.  

4) Jika sampai akhir sesi ada siswa yang masih memiliki dua potongan kertas 

yaitu kertas bertanya dan menjawab  atau salah satu potongan kertas 

tersebut maka mereka diminta untuk membuat resume atau proses Tanya 

jawab yang sudah berlangsung.  

Menurut Fitriantoro (2010) penerapan model pembelajaran giving question 

and getting answer  bertujuan untuk : 

1) Mengecek kepahaman siswa sebagai dasar perbaikan proses belajar 

mengajar. 

2) Membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu ketrampilan 

kognitif maupun social. 
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3) Memberikan rasa senang pada siswa. 

4) Merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 

5) Memotivasi agar terlibat dalam interaksi.  

6) Melatih kemampuan siswa mengutarakan pendapat. 

7) Mencapai tujuan belajar. 

2.5.3. Metode Pembelajaran Ceramah/Ceramah 

Ceramah diartikan sebagai proses penyampaian informasi dengan jalan 

mengeksplanasi atau menuturkan sekelompok materi secara lisan dan pada saat 

yang sama materi itu diterima oleh sekelompok subjek Danim (2008: 36). 

Sedangkan menurut Moedjiono (2009: 13), Metode ceramah adalah cara 

penyampaian bahan pengajaran dengan komunikasi lisan.  

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

disebut metode ceramah adalah suatu metode penyajian pelajaran yang dilkakukan 

oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa 

guna mentransfer segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya. 

Metode ceramah ekonomis dan efektif untuk keperluan penyampaian 

informasi dan pengertian. Kelemahannya adalah bahwa siswa cenderung pasif, 

pengaturan kecepatan secara klasikal ditentukan oleh pengajar, kurang cocok 

untuk pembentukan keterampilan dan sikap, dan cenderung menempatkan 

pengajar sebagai otoritas terakhir. Moedjiono (2009: 13) 

Danim, (2008: 36) menyampaikan Metode ini paling sering dipakai, 

terutama untuk menyampaikan materi yang bersifat teoritis ataupun sebagai 
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pengantar kearah praktik, meskipun dianggap tradisional, metode ini tetap 

populer. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana guru dapat 

berceramah secara baik,materi yang disampaikan secara baik dan dengan variasi 

yang baik pula. Sukses tidaknya metode ceramah sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru menguasai suasana kelas, cara berbicara dan sistematika 

pembicaraan, jumlah materi yang disajikan, kemampuan member illustrasi, 

jumlah subjek yang mendengarkan, dan lain-lain. 

Langkah-langkah mempersiapkan ceramah yang efektif, Moedjiono 

(2009:13): 

1) Rumuskan tujuan instruksional khusus yang luas 

2) Selidiki apakah metode ceramah merupakan metode yang paling 

tepat 

3) Susun bahan ceramah 

4) Penyampaian bahan : keterangan singkat tapi jelas, gunakan papan 

tulis. Berilah illustrasi. Beri keterangan tambahan, hubungkan 

dengan masalah lain, berikan beberapa contoh yang singkat, 

kongkret dan yang telah dikenal oleh siswa 

5) Adakan rencana penilaian. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan guru pada waktu mengajar dengan 

menggunakan metode ceramah menurut Mulyasa (2009: 114-115) adalah sebagai 

berikut: 
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1) Guru akan menjadi satu-satunya pusat perhatian. Oleh karena itu 

sebelum memulai ceramah perlu mengoreksi diri, antara lain 

berkaitan dengan pakaian, cara berpakaian, make-up dan lain-lain 

2) Untuk mengarahkan perhatian peserta didik, ceramah sebaiknya 

dimulai dengan menyampaikan tujuan pengajaran yang akan 

dicapai setelah kegiatan pembelajaran 

3) Sampaikan garis besar bahan ajar, baik secara lisan maupun tertulis 

4) Hubungkan materi pelajaran yang akan disampaikan dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh para peserta 

didik 

5) Mulailah dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus, dari 

hal-hal sederhana menuju ke hal-hal yang rumit 

6) Selingilah dengan contoh-contoh yang erat kaitannya dengan 

kehidupan peserta didik, sekali-kali lakukanlah humor yang 

menunjang pembelajaran 

7) Arahkan perhatian pada seluruh peserta didik dan jangan 

melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengganggu kelancaran 

pembelajaran 

8) Gunakan alat peraga/media yang sesuai dengan bahan yang 

diceramahkan 

9) Kontrollah agar pembicaraan tidak monoton, lakukanlah 

penekanan-penekanan pada materi-materi tertentu  
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Menurut Moedjiono (2009: 13-14) menyebutkan kelebihan dan kelemahan 

metode ceramah sebagai berikut: 

a) Metode ceramah hanya cocok untuk: 

(1) Untuk menyampaikan informasi 

(2) Bila bahan ceramah langka 

(3) Kalau organisasi sajian harus disesuaikan dengan sifat 

penerima 

(4) Bila perlu membangkitkan minat 

(5) Kalau bahan cukup diingat sebentar 

(6) Untuk member pengantar atau petunjuk bagi format lain 

b) Metode ceramah tidak cocok untuk: 

(1) Kalau tujuan belajar bukan perolehan informasi 

(2) Untuk retensi jangka panjang 

(3) Untuk bahan yang kompleks, terinci dan abstrak 

(4) Kalau keterlibatan siswa penting bagi pencapaian tujuan 

(5) Bila tujuan bersifat kognitif tingkat tinggi 

(6) Bila tingkat kemampuan dan pengalaman siswa kurang 

(7) Bila tujuan untuk mengubah sikap dan menanamkan nilai-

nilai 

(8) Bila tujuan untuk mengembangkan psikomotor 

Pembelajaran ceramah/ceramah adalah pembelajaran yang baik untuk 

digunakan dibeberapa tipe materi pelajaran. Tetapi pembelajaran ceramah masih 
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memiliki beberapa kekurangan yang sangat berpengaruh dengan kepribadian, 

keterampilan dan keaktifan siswa. 

2.6. Hasil Penilitian Yang Relevan 

Adapun beberapa hasil  penelitian yang relevan terhadap penerapan 

metode pembelajaran kooperatif learning tipe giving question and getting answer 

adalah : 

No Nama Peniliti, 

Tahun, 

Universitas 

Judul Penelitian Jenis 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Mariana Natalina, 

2012, Universitas 

Riau 

Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Giving Question And 

Getting Answer (GQGA) 

Untuk Meningkatkan Sikap 

Ilmiah Dan Hasil Belajar 

Biologi Siswa Kelas VII.C 

Mts Hasanah Pekanbaru 

Tahun Ajaran 2011/2012 

Penelitian 

Tindakan 

Kelas 

Adanya 

peningkatan 

aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa 

2 Arnetis dkk, 

2012, Universitas 

Riau 

Peningkatan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Biologi 

Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif 

Dengan Strategi Giving 

Question And Getting 

Answers Pada Siswa Kelas 

X SMA Negeri 1 Benai 

Penelitian 

Tindakan 

Kelas 

Adanya 

peningkatan 

aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa 
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Tabel. 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Pendapat tentang pemilihan model Giving Question and Getting Answer 

diteliti oleh Mariana Natalina L (2012) tentang Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Giving Question And Getting Answer (GQGA) Untuk 

Meningkatkan Sikap Ilmiah Dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII.C Mts 

Tahun Ajaran 2011/2012”. 

Didapatkan bahwa melalui 

penerapan model 

pembelajaran kooperatif 

dengan strategi giving 

question and getting answer 

pada proses pembelajaran 

dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar 

biologi siswa kelas X2 

SMAN 1 Benai Tahun  

Ajaran  2011/2012 

3 Kurniati Ilham, 

2012, Universitas 

Negeri Makasar 

Pengaruh Model 

Pembelajaran Aktif Tipe 

Giving Question and 

Getting Answers Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Bajeng 

(Studi pada Materi Pokok 

Tata Nama Senyawa dan 

Persamaan Reaksi) 

Penelitian 

Tindakan 

Kelas 

Adanya 

peningkatan 

aktivitas dan 

hasil belajar 

siswa 
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Hasanah Pekanbaru Tahun Ajaran 2011/2012”. Didapatkan bahwa Model 

pembelajaran kooperatif tipe GQGA dapat meningkatkan sikap ilmiah dan hasil 

belajar biologi siswa kelas VII.C MTs Hasanah Pekanbaru Tahun Ajaran 

2011/2012. Dengan ditunjukan Sikap ilmiah siswa mengalami peningkatan dari 

siklus 1 ke siklus II. Rata-rata  sikap  ilmiah  pada  siklus  1 yaitu 61,92%  

(kurang) dan pada siklus II meningkat menjadi 83,98% (baik). Daya  serap  dari  

nilai  post test  pada siklus I dengan nilai rata-rata adalah 66,07 (cukup) dan pada 

siklus II meningkat menjadi  adalah  72,53 (cukup). Ketuntasan belajar siswa pada 

siklus I yaitu 75,00 % dan pada siklus II meningkat  menjadi  89,28%. 

Penghargaan kelompok pada siklus I, 1 kelompok berpredikat super dan 4 

kelompok  berpredikat  hebat.  Pada siklus II, 2 kelompok berpredikat super dan 3 

kelompok berpredikat hebat. Aktivitas belajar siswa dalam membuat pertanyaan 

dikertas 1 GQGA pada siklus 1 memiliki kualitas pertanyaan yaitu 67,05% 

(cukup) meningkat menjadi 86,10% (amat baik) pada siklus II. 

Pendapat tentang pemilihan model Giving Question and Getting Answer 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Arnentis, dkk (2012) tentang 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Dengan Strategi Giving Question And Getting Answers 

Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Benai Tahun Ajaran 2011/2012”. Didapatkan 

bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan strategi giving 

question and getting answer pada proses pembelajaran dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar biologi siswa kelas X2 SMAN 1 Benai Tahun  Ajaran  
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2011/2012.  Hal  ini  dapat dilihat pada Rata-rata    aktivitas    belajar   siswa 

dalam  proses  pembelajaran meningkat   dari   74,87%      (cukup) pada siklus I    

menjadi 81,28% (baik)pada siklus II. Rata-rata    daya    serap    siswa 

mengalami peningkatan dari 78,94 (cukup) pada siklus I dan 80,4 (baik) pada 

siklus II. Ketuntasan belajar siswa pada siklus I    91,67%  dan  meningkat  

menjadi 97,22% pada siklus II. 

Pendapat tentang pemilihan model Giving Question and Getting Answer  

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kurniati Ilham (2012) tentang “ 

Pengaruh Model Pembelajaran Aktif Tipe Giving Question and Getting Answers 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bajeng (Studi pada Materi 

Pokok Tata Nama Senyawa dan Persamaan Reaksi)”.  Didapatkan bahwa Hasil 

belajar siswa sebagai variabel terikat. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Bajeng. Kelas X4  sebagai kelas kontrol dan X1 sebagai 

kelas eksperimen. Hasil analisis data menunjukkan nilai rata-rata kelas kontrol 

adalah 71,00 dengan standar deviasi 9,90 sedangkan pada kelas eksperimen nilai 

rata-rata adalah 76,57 dengan standar deviasi adalah 9,96. Ketuntasan sebesar 

57,58% untuk kelas kontrol dan 73,33% untuk kelas eksperimen. Hasil pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji-t, diperoleh thitung> ttabel  yang  berarti 

hipotesis H1  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran aktif 

tipe giving question and getting answers berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Bajeng. 
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2.7. Kerangka Berpikir 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tujuan membantu 

anak didik dalam mencapai perkembangan yang optimal dari seluruh 

kepribadiannya. Disinilah faktor guru menjadi sangat penting peranannya.Guru 

tidak hanya bertugas memberikan pendidikan dan pengajaran saja, namun juga 

membantu perkembangan anak didik dalam mempersiapkan mereka ke arah 

kehidupan yang akan datang. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMP 

Nasional Karangtuti banyak menggunakan pembelajaran ceramah yang berupa 

ceramah sehingga bElum ada variasi-variasi pembelajaran untuk membuat anak 

senang di dalam kelas.Dalam pembelajaran ini dapat dikatakan bahwa keaktifan 

siswa rendah sebab pembelajaran ini masih berpusat pada guru. Penggunaan 

model pembelajaran ceramah ini secara terus-menerus tanpa adanya variasi 

membuat siswa jenuh, akibatnya sikap siswa terhadap pelajaran TIK menjadi 

rendah yang kemudian akan mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. 

Penggunaan media sebagai pendukung pembelajaran tidak maksimal disebabkan  

sumber belajar hanya dari buku pelajaran sehingga kegiatan pembelajaran kurang 

menarik. Siswa kurang minat dalam mengikuti pembelajaran.  Ketika proses 

berlangsung, siswa asyik bermain sendiri, kurang antusias dan cepat merasa 

bosan. Selain  itu apabila kegiatan diskusi atau kerja kelompok berlangsung hanya 

sedikit siswa yang memperhatikan dan bertanggung jawab mengerjakan tugas 

kelompok, sehingga ada anggota kelompok aktif dan tidak aktif. Kurangnya 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran menyebabkan hasil belajar siswa rendah. 



37 

 

 

 

Dari masalah-masalah yang teridentifikasi diatas peneliti ingin 

memecahkan masalah tentang keaktifan belajar siswa dan hasil belajar siswa yang 

sebagian kurang memuaskan dengan menggunakan metode giving question and 

getting answer didalam proses pembelajaran dikelas. Menurut beberapa riset 

disebuah jurnal bahwa metode giving question and getting answer menunjukan 

bahwa metode ini berhasil meningkatkan keaktifan belajar siswa dan hasil belajar 

siswa, diantara hasil riset-riset tersebut yaitu: 

1. Mariana Natalina L (2012) tentang Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Giving Question And Getting Answer (GQGA) Untuk 

Meningkatkan Sikap Ilmiah Dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 

VII.C Mts Hasanah Pekanbaru Tahun Ajaran 2011/2012” 

2. Arnentis, dkk (2012) tentang “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Biologi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan 

Strategi Giving Question And Getting Answers Pada Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Benai Tahun Ajaran 2011/2012”. Didapatkan bahwa 

melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

giving question and getting answer pada proses pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi siswa kelas X2 

SMAN 1 Benai Tahun  Ajaran  2011/2012 

3. Kurniati Ilham (2012) tentang “ Pengaruh Model Pembelajaran Aktif 

Tipe Giving Question and Getting Answers Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bajeng (Studi pada Materi Pokok Tata 
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Nama Senyawa dan Persamaan Reaksi)”.  Didapatkan bahwa Hasil 

belajar siswa sebagai variabel terikat. Populasi penelitian adalah 

seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Bajeng. Kelas X4  sebagai 

kelas kontrol dan X1 sebagai kelas eksperimen. Hasil analisis data 

menunjukkan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 71,00 dengan standar 

deviasi 9,90 sedangkan pada kelas eksperimen nilai rata-rata adalah 

76,57 dengan standar deviasi adalah 9,96. Ketuntasan sebesar 57,58% 

untuk kelas kontrol dan 73,33% untuk kelas eksperimen. Hasil 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t, diperoleh thitung> 

ttabel  yang  berarti hipotesis H1  diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa model pembelajaran aktif tipe giving question and getting 

answers berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Bajeng. 

Untuk memecahkan masalah di atas, dilaksanakan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan model giving question and getting answer  dengan 

media potongan kertas yang dibagi menjadi dua potong untuk meningkatkan, 

keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII SMP N 1 Bekri 
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Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

Model Pembelajaran 

Secara GQGA 

Kondisi awal 

1. Siswa 

Dalam pembelajaran siswa cepat bosan, membuka buku yang tidak berkaitan dengan 

materi pembelajaran, kurang termotivasi. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar sebagian siswa rendah belum mencapai KKM. 

Kondisi Akhir 

1.Keakifan 

    Keaktifan belajar siswa      

    dalam pembelajaran TIK  

    meningkat menggunakan  

    GQGA. 

2. Hasil Belajar 

    Hasil belajar dalam  

    pembelajaran TIK  

    meningkat menggunakan GQGA. 

Model Pembelajaran 

Secara Ceramah 

 

Perbaikan Model 

Pembelajaran 
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2.8. HIPOTESIS 

Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas,  

maka hipotesis penelitian ini adalah : 

1) Ada pengaruh Giving Question and Getting Answer terhadap 

peningkatan keaktifan belajar siswa dibandingkan dengan model 

pembelajaran secara ceramah. 

2) Ada pengaruh Giving Question and Getting Answer terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan dengan model 

pembelajaran secara ceramah. 

3) Ada pengaruh Giving Question and Getting Answer dalam  

peningkatan keaktifan siswa untuk hasil belajar siswa dibandingkan 

dengan model pembelajaran secara ceramah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2013:3). 

Adapun pengertian menurut Mardalis dalam Skripsi Renie Puji Astuti (2010) 

“metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan sistematika dan 

prosedur yang harus ditempuh dengan tidak mungkin meninggalkan setiap unsur 

komponen yang diperlukan dalam suatu penelitian”. 

3.1. Desain dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain true experimental design. Dikatakan  

true experimental design karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol 

semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari 

true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen 

maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu, 

di dalam true experimental ada dua bentuk design yaitu : posttest only kontrol 

design dan pretest goup design  (Sugiyono, 2013: 112). 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 bisa mengganggu (Suharsimi Arikunto, 

2006: 3). Desain ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat 

dengan cara membandingkan hasil kelompok eksperimen yang dikenai kondisi 

perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Sedangkan 
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model eksperimen yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Pretest-

Posttest Kontrol Group Design. Pada model eksperimen ini terdapat dua 

kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui 

kondisi keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, hasil pretest yang baik adalah bila nilai kelompok eksperimen 

tidak berbeda secara signifikan, pengaruh pelakuan adalah (O1-O2) – (O4-O3) 

(Sugiyono, 20013: 113). Yang membedakan antara kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen adalah pemberian perlakuan setelah diadakannya pretest. 

Sedangkan posttest merupakan hasil dari masing-masing kelompok setelah diberi 

perlakuan (treatment). 

Tabel 3.1 

Desain Pretest-Posttest Kontrol Group Design 

 

 

  (Sugiyono, 2013: 112) 

Keterangan : 

R : Random 

O1 dan O3 :  Pretest sebelum diberikan materi internet. 

X :  Perlakuan dengan model pembelajaran GQGA  dalam 

penyampaian materi. 

O2 dan O4 : Posttest sesudah penyampaian materi internet. 

Eksperimen R  O1 X O2 

Kontrol R  O3  O4 
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Dalam penelitian ini ada sebanyak dua kelas yang dijadikan objek 

penelitian, yaitu kelas VII B dengan 29 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 

kelas VII C dengan 29 siswa sebagai kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 

merupakan kelas yang diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran 

giving question getting answer pada materi mengenal operasi dasar komputer. 

Sedangkan, kelompok kontrol merupakan kelas yang tidak diberikan perlakuan 

pada materi mengenal operasi dasar komputer.  

Kelompok eksperimen dan kontrol terlebih dahulu dipastikan 

kesetaraannya (matching). Kesetaraan kedua kelompok tersebut diperoleh 

berdasarkan data hasil uji kesetaraan rata-rata melalui t-test hasil dari soal pretest 

yang dilaksanakan pada kelas VII diawal penelitian. 

Perilaku kelompok eksperimen dan kontrol diukur sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan. Kedua kelompok akan diberikan tes awal (pretest) dan tes 

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

antara kelompok eksperimen dan kontrol sebelum diberikan perlakuan. 

Sedangkan, tes akhir (posttest) dilakukan untuk mengetahui keadaan akhir berupa 

data hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kontrol setelah dibelajarkan 

atau diberikan perlakuan. Berdasarkan data hasil belajar tersebut, uji prasyarat 

analisis dapat dilakukan. Uji prasyarat analisis dilakukan untuk mengetahui hasil 

analisis data hasil belajar yang diperlukan dalam pengujian hipotesis. Kemudian 

setelah hasil diketahui, maka uji hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis 
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penelitian yang telah dirumuskan dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Bekri Kabupaten Lampung 

Tengah. Tempat penelitian ini dipilih karena berawal dari studi pendahuluan 

ketika melakukan observasi, peneliti menemukan permasalahan mengenai 

keaktifan siswa dan beberapa hasil belajar siswa yang berada di bawah KKM. 

3.2.2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun ajaran 2015/2016. Sebelum 

penelitian peneliti mengawali dengan observasi untuk menemukan permasalahan 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Observasi awal dilaksanakan pada 

bersamaan dengan waktu penelitian. 

3.3. Penentuan Objek Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unutk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 297). Sedangkan 

menurut Suharsimi (2006: 130) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

dimana bahwa objek populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan, dan 
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kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.  Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP N 1 Bekri semester ganjil tahun 

pelajaran 2015/2016. Rincian jumlah populasi dapat dibaca pada tabel 3.2.  

Tabel 3.2  

Populasi penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. VIII A 28 

2. VIII B 29 

3. VIII C 29 

Sumber : Administrasi kesiswaan SMP N 1 Bekri  

tahun pelajaran  2015/2016 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(SuharsimiArikunto, 2006: 131). Sedangkan menurut Sugiyono (2013: 297) 

sampel adalah sebagian dari populasi itu. Apabila banyaknya populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi 

karena keterbatasan tertentu, maka dilakukan penelitian sampel, yaitu penelitian 

terhadap sebagian dari populasi di mana kesimpulan yang dihasilkan pada sampel 

berlaku pada populasi. Proses generalisasi ini mengharuskan sampel dipilih 

dengan benar sedemikian sehingga data sampel dapat mewakili data populasi. 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 

2013:118). Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu Probability Sampling dan Nonprobability Sampling, Probability sampling 
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meliputi, simple random, proportionate stratified random, disproportionate 

stratified random, dan area random. Non-probability sampling meliputi, sampling 

sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling 

jenuh, dan snowball sampling. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara simple random 

sampling.Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedudukan siswa dalam 

kelas diterapkan secara acak tanpa melihat peringkat nilai, jenis kelamin 

siswa,dan golongan siswa, sehingga siswa sudah tersebar secara acak dalam kelas 

yang ditentukan. Selain itu, banyaknya siswa dalam kelas relatif sama, siswa 

diajar oleh guru yang sama, siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang 

sama, dan siswa mendapat waktu pelajaran yang sama. Berdasarkan teknik 

random sampling dalam penelitian ini, terpilih siswa pada kelas VII B sebagai 

kelompok eksperimen dan siswa pada kelas VII C sebagai kelompok kontrol. 

3.3.3. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 61). Sedangkan 

menurut Suharsimi Arikunto (2006: 118) variabel adalah objek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variable yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (variabel terikat) (Sugiyono, 2013:61). Yang termasuk variabel 
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independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah jenis model pembelajaran 

yang digunakan yaitu model Giving Question And Getting Answer. 

Variabel intervening merupakan variabel penyelantara yang terletak di 

antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak 

langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiyono, 2013: 63).  Pada penelitian yang menjadi variabel intervening adalah 

pengaruh keaktifan siswa setelah menggunakan Model Pembelajaran Giving 

Question And Getting Answer. 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2013:61). Variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa setelah menggunakan Model Pembelajaran Giving Question And Getting 

Answer. 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

sejumlah data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.4.1. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal  atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapatdan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Dalam penelitian ini metode 
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dokumentasi digunakan untuk mencatat data tentang nama-nama peserta didik 

yang akan menjadi populasi penelitian. Metode dokumentasi juga dapat 

digunakan untuk menampilkan keaktivan siswa dalam pembelajaran dengan 

model Giving Question And Getting Answer dengan berbantuan potongan dua 

kertas. 

3.4.2. Observasi 

Observasi sebagai alat pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur 

tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati 

baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Nana Sudjana 

dan Ibrahim, 2009:109). 

Metode ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan model Giving Question And Getting Answer dengan 

berbantuan potongan dau kertas. 

3.4.3. Uji Instrumen 

Untuk memperoleh data mengenai efektivitas peningkatan hasil belajar 

terkait  dengan  penggunaan model Giving Question And Getting Answer dengan 

berbantuan potongan dua kertas. dalam  pembelajaran  mata pelajaran TIK siswa 

kelas  VII SMP N 1 Bekri, digunakanlah sebuah instrumen, yaitu berupa tes. 

Menurut Indrakusuma (Arikunto, 2013:46), tes adalah suatu alat atau prosedur 

yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-

keterangan yang diinginkan seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan tepat 
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dan cepat. Menurut Bhukori ( Arikunto, 2013:46), tes ialah suatu percobaan yang 

diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada 

seorang murid atau kelompok murid. Instrumen tes yang diberikan kepada siswa 

adalah tes kemampuan pemahaman konsep berupa soal pilihan ganda yang akan 

dijadikan sebagai soal pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan post-test 

dilakukan untuk mengetahui kemapuan siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah diberikan perlakuan (treatment). 

Untuk  mendapatkan  hasil  evaluasi  yang  baik  tentunya  diperlukan alat  

evaluasi  yang  kualitasnya  baik  pula,  oleh  karena  itu  untuk mendapatkan alat 

evaluasi yang mempunyai kualitas yang baik maka perlu dilakukan pengujian dan 

analisis terhadap instrumen/ alat evaluasi. Salah satu teknik pengujian dilakukan 

adalah: 

3.4.3.1.Uji Validitas 

Validitas berkaitan dengan kesesuaian alat ukur terhadap aspek  yang  

diukur.  Teknik  yang  digunakan  untuk  mengetahui  uji validitas  ini  

menggunakan  rumus  korelasi biserial, yaitu : 

  ……………………………… (1) 

(Arikunto, 2013:93) 

Keterangan: 

 = koefisien korelasi biserial 
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 = rerata skor dari subjek yang menjawab betul 

 = rerata skor total 

 = standar deviasi dari skor total proporsi 

 = proporsi siswa yang menjawab benar 

Q = proporsi siswa yang menjawab salah 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Koefesien Validitas 

Koefesien Korelasi  Interpretasi 

0,90 ≤  ≤ 1,00  Validitas sangat tinggi 

0,70 ≤ < 0,90  Validitas tinggi 

0,40 ≤ < 0,70  Validitas sedang 

0,20 ≤ < 0,40  Validitas rendah 

0,00 ≤ < 0,20  Validitas sangat rendah 

< 0,00 Tidak valid 

(Sudjana, 2005: 241) 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesahihan suatu soal instrument 

sehinggah soal instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan 

diteliti. Instrument soal uji coba dalam penilitian ini menggunakan soal pilihan 

ganda sebanyak 50 butir soal dengan 4 alternatif jawaban sebelum soal itu 

diketahui seberapa banyak soal yang valid, yang kemudian di uji cobakan ke salah 
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satu kelas VII yang dijadikan sebagai kelas soal uji coba. Sebelum soal diuji 

cobakan maka terlebih dahulu soal uji coba tersebut dinilai dan divalidasi oleh 

penilai ahli. Pengujian validitas logis ini bertujuan untuk menyesuaikan butir soal 

dengan kisi-kisi soal. Di dalam melakukan validitas logis ini melibatkan 2 penilai 

ahli yaitu Dr. I Made Sudana, M.Pd sebagai dosen pembimbing dan Fredy 

Bintoro, S.Pd sebagai guru mata pelajaran TIK di SMP N 1 Bekri. Pengujian 

validitas logis ini dilakukan ketika peneliti bertemu dengan penilai ahli tersebut 

dengan cara menunjukkan soal uji coba kepada penilai ahli tersebut. Setelah soal 

dibimbimbingkan kepada penilai ahli dan dinyatakan layak untuk diujicobakan, 

selanjutnya di uji cobakan kepada kelas VIIA sebagai kelas uji coba,  dengan  

jumlah siswa yang mengikuti uji coba soal sebanyak 28 anak. 

Setelah soal di uji cobakan, selanjutnya dilakukan uji validitas butir soal 

dengan menggunakan fasilitas rumus-rumus pada Ms.Excel. Pada perhitungan 

validitas soal ini peneliti menggunakan rumus validitas korelasi biserial, soal 

dikriteriakan valid jika rpbis > rtabel.  Soal diujicobakan kepada 28 siswa maka nilai 

rtabel nya adalah 0,374. Jika rpbis > 0,374 maka butir soal itu dianggap valid, 

sedangkan jika rpbis < 0,374 maka butir soal itu dianggap tidak valid. Berdasarkan 

penghitungan menggunakan rumus korelasi biserial maka di dapatkan hasil yang 

dapat di lihat pada table 3.4. 
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Tabel 3.4 

Hasil Validitas Soal 

Keterangan Nomor Butir Soal Jumlah 

Soal Valid 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23, 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42, 

43,45,46,47,48,49 

40 

Soal Tidak 

Valid 

6,7,15,16,24,32,37,39,44,50 10 

 

3.4.3.2. Uji Reliabilitas 

Realibilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto, 2013:100).Reliabilitas tes pada penelitian 

ini diukur dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut. 

 

 …………………………….(2) 

Keterangan: 

 = realibilitas yang dicari 

 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

 = varians total 

 = banyaknya item 



53 

 

 

 

(Arikunto, 2013:122) 

Dengan rumus varians : 

  ……………………………(3) 

(Arikunto, 2013:123) 

Tabel 3.5  

Kriteria Koefesien Reliabilitass 

Koefesien Reliabilitas  Interpretasi 

0,90 ≤ ≤ 1,00 Derajat reliabilitas sangat tinggi 

0,70 ≤ < 0,90 Derajat reliabilitas tinggi 

0,40 ≤ < 0,70 Derajat reliabilitas sedang 

0,20 ≤ < 0,40 Derajat reliabilitas rendah 

0,00 ≤ < 0,20 Derajat reliabilitas sangat rendah 

r < 0,00  Tidak reliabilitas 

(Sudjana, 2005: 241) 

 Uji reliabilitas ini dilakukan terhadap butir soal uji coba seluruhnya, dalam 

hal ini jumlah soal uji coba sebanyak 50 butir soal. Pengujian realibilitas ini 

menggunakan rumus alpha yang perhitungannya menggunakan Ms.Excel. 

Kesimpulan dari uji realibilitas menggunakan rumus alpha dari 50 butir soal, 

didapatkan nilai realibilitas menggunakan rumus alpha sebesar 0,920. Suatu 

instrument dikatakan reliable jika sudah memenuhi batasan tertentu. Batasan nilai 

realibilitas menurut Sudjana (2005: 241), yaitu apabila r11 < 0,00  maka derajat 

reliabilitas tidak ada, apabila 0,00 ≤ r11 < 0,20 maka derajat reliabilitas sangat 
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rendah, apabila 0,20 ≤ r11 < 0,40 maka derajat realibilitas rendah, apabila 0,40 ≤ 

r11 < 0,70 maka derajat realibilitas sedang, apabila 0,70 ≤ r11 < 0,90 maka derajat 

realibilitas tinggi, dan apabila 0,90 ≤ r11 < 1,00 maka derajat realibilitas sangat 

tinggi. Berdasarkan uji reliabilitas diatas , diperoleh nilai realibilitas atau r11 

sebesar 0,920. Berdasarkan pendapat Sudjana , maka nilai 0,920 dapat diartikan 

bahwa instrument yang diujikan terbukti reliable dan mempunyai derajat 

reliabilitas sangat tinggi. 

3.4.3.3.Uji Taraf Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar.Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di 

luar jangkauannya (Arikunto, 2013:222). 

Untuk mengetahui taraf kesukaran soal dapat dilakukan dengan indeks 

kesukaran soal yang rumusnya : 

   ……………………..…….(4)   

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran 

=Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 

=Jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto, 2013:223) 
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Tabel 3.6  

Interpretasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,00<P≤0,30  Soal sukar 

0,30<P≤0,70  Soal sedang 

0,70<P≤1,00  Soal mudah 

(Arikunto, 2013:225) 

Pengujian tingkat kesukaran soal dilakukan bertujuan agar tingkat 

kesukaran pada masing-masing soal dapat diketahui, sehingga dapat diperoleh 

instrument soal yang baik. Untuk menguji tingkat kesukaran soal dapat dilakukan 

dengan cara menghitung jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal 

kelompok atas dijumlah dengan jumlah siswa yang menjawab benar pada butir 

soal kelompok bawah, kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti test 

pada kelompok atas dijumlah dengan jumlah siswa yang mengikuti tes pada 

kelompok bawah. Selanjutnya kesimpulan perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.7 

berikut ini. 
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Tabel 3.7. 

Hasil Taraf Kesukaran Soal 

No 

Soal 

Nilai 

Taraf 

Kesukaran 

Taraf 

Kesukaran 

No 

Soal 

Nilai 

Taraf 

Kesukaran 

Taraf 

Kesukaran 

1 0,786 Mudah 26 0,286 Sukar 

2 0,250 Sukar 27 0,679 Sedang 

3 0,357 Sedang 28 0,607 Sedang 

4 0,214 Sukar 29 0,714 Mudah 

5 0,571 Sedang 30 0,286 Sukar 

8 0,679 Sedang 31 0,714 Mudah 

9 0,714 Mudah 33 0,321 Sedang 

10 0,679 Sedang 34 0,679 Sedang 

11 0,643 Sedang 35 0,571 Sedang 

12 0,643 Sedang 36 0,643 Sedang 

13 0,571 Sedang 38 0,607 Sedang 

14 0,643 Sedang 40 0,643 Sedang 

17 0,643 Sedang 41 0,214 Sukar 

18 0,679 Sedang 42 0,679 Sedang 

19 0,250 Sukar 43 0,357 Sedang 

20 0,679 Sedang 45 0,643 Sedang 

21 0,250 Sukar 46 0,714 Sedang 

22 0,679 Sedang 47 0,250 Sukar 

23 0,607 Sedang 48 0,679 Sedang 

25 0,714 Mudah 49 0,679 Sedang 

Dari analisis tingkat kesukaran dari 40 butir soal yang sudah valid diatas 

menunjukkan bahwa terdapat 6 soal mudah, 26 soal sedang, dan 8 soal sukar. 

Sedangkan analisis kesukaran sebelum dihitung validitasnya dari 50 butir soal 

menunjukkan bahwa terdapat 12 soal mudah, 26 soal sedang dan 12 soal sukar. 

Hasil analisis tersebut diperoleh dari hasil uji coba yang dilakukan terhadap siswa 

kelas VIIA SMP N 1 Bekri. 

3.4.3.4. Uji Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 
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(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2013:226). Angka yang menunjukkan 

besarnya daya pembeda disebut indeks D yang dinyatakan dengan rumus : 

  ………………………..(5) 

Keterangan: 

D = Daya Pembeda. 

=Jumlah pesertakelompok atas yang menjawab soal dengan benar. 

=Jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. 

=banyaknya peserta kelompok atas 

=banyaknya peserta kelompok bawah 

=proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

=proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2013:228) 

Tabel 3.8 

Kaslifikasi daya pembeda soal 

Interval Kriteria 

D = 0,00 – 0,20 

D = 0,21 – 0, 40 

D = 0,41 – 0,70 

Jelek (poor) 

Cukup (satistifactory) 

Baik (good) 
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D = 0,71 – 1,00 

D = negative 

Baik sekali (excellent) 

Semuanya tidak baik, jadi semua butir soal 

yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya 

dibuang saja 

(Arikunto, 2013:232) 

 Daya pembeda soal dapat dihitung dengan cara membagi peserta 

didik pada kelas uji coba soal menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas dan 

kelompok bawah. Pada kelompok atas, daya pembeda soal (DP) dihitung dengan 

membagi jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas dengan jumlah 

siswa yang ada pada kelompok atas, Sedangkan Pada kelompok bawah, daya 

pembeda soal (DP) dihitung dengan membagi jumlah siswa yang menjawab benar 

pada kelompok bawah dengan jumlah siswa yang ada pada kelompok bawah. 

Selanjutnya hasil perhitungan daya pembeda soal (DP) kelompok atas dikurangi 

dengan hasil perhitungan daya pembeda soal (DP) kelompok bawah sehingga 

dihasilkan daya pembeda butir soal. Selanjutnya kesimpulan penghitungannya 

dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini. 
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Tabel 3.9 

Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

No 

Soal 

Nilai 

Daya 

Pembeda 

Soal 

Kriteria 
No 

Soal 

Nilai 

Daya 

Pembeda 

Soal 

Kriteria 

1 0,429 Baik 26 0,57 Baik 

2 0,36 Cukup 27 0,36 Cukup 

3 0,57 Baik 28 0,64 Baik 

4 0,29 Cukup 29 0,57 Baik 

5 0,57 Baik 30 0,43 Baik 

8 0,36 Cukup 31 0,57 Baik 

9 0,57 Baik 33 0,50 Baik 

10 0,50 Baik 34 0,36 Cukup 

11 0,29 Cukup 35 0,57 Baik 

12 0,43 Baik 36 0,43 Baik 

13 0,57 Baik 38 0,64 Baik 

14 0,43 Baik 40 0,29 Cukup 

17 0,43 Baik 41 0,29 Cukup 

18 0,36 Cukup 42 0,36 Cukup 

19 0,50 Baik 43 0,57 Baik 

20 0,64 Baik 45 0,29 Cukup 

21 0,36 Cukup 46 0,57 Baik 

22 0,50 Baik 47 0,36 Cukup 

23 0,79 Baik sekali 48 0,36 Cukup 

25 0,57 Baik 49 0,50 Baik 

 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda soal dari 40 butir soal di atas, 

dapat diketahui bahwa terdapat 14 soal yang memiliki kriteria cukup, 1 soal yang 

meiliki kriteria soal sangat baik, dan 25 soal memiliki kriteria baik. Jika dilihat 

dari hasil analisis daya pembeda soal yang tersiri dari kriteria soal cukup, baik, 

dan baik sekali maka soal tersebut layak dan bisa untuk dijadikan instrument 

penelitian, karena instrument yang bisa digunakan dalam penelitian minimal harus 

memiliki kriteria cukup. 
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3.5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2013: 207). Analisis data digunakan untuk 

mengolah data yang diperoleh dari penelitian untuk mendapatkan kesimpulan 

tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini meliputi deskripsi data, uji prasyarat analisis, uji hipotesis. 

Penjelasan sebagai berikut: 

3.5.1. Deskripsi Data 

Peneliti melaksanakan penelitian eksperimen untuk menguji efektivitas 

model pembelajaran giving question getting answer terhadap peningkatan hasil 

belajar. Data dalam penelitian ini berupa nilai hasil belajar siswa, peneliti 

mendeskripsikan data hasil penelitian berdasarkan nilai tes siswa yang diperoleh 

dari tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest).  

Deskripsi data penelitian ini berisi gambaran umum penyebaran data hasil 

penelitian yang diperoleh sehingga data dapat dengan mudah dipahami. Deskripsi 

data dalam penelitian ini yaitu data hasil belajar berupa penghitungan rata-rata 

(mean), median, standar deviasi, varian, rentang, nilai terendah, dan nilai 

tertinggi. Deskripsi data mengenai variabel-variabel ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran hasil belajar. 
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3.5.2. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk mengetahui analisis data hasil 

penelitian terhadap pengujian hipotesis. Uji prasyarat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu uji normalitas data, dan uji homogenitas data. Pada 

analisis hasil penelitian menggunakan data nilai pretest dan posttest dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji prasyarat analisis dilakukan 

untuk mengungkapkan data sebenarnya mengenai aspek kognitif. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut: 

3.5.2.1.Uji Normalitas 

Sebelum melakuan uji hipotesis, pengujian normalitas data variabel hasil 

belajar harus dilakukan terlebih dahulu. Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah populasi data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak 

(Priyatno, 2010: 71). Untuk menguji normalitas data menggunakan uji liliefors 

pada aplikasi SPSS dengan melihat nilai signifikansi tabel pada kolom 

kolmogorov-smirnov. Langkah melakukan ujinya yaitu sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis normalitas data hasil belajar. Perumusan hipotesis 

alternatif (Ha) dan hipotesis nol (H0) yang digunakan pada uji normalitas 

data variabel hasil belajar, yaitu: 

Ha : Data variabel hasil belajar berdistribusi tidak normal. 

H0 : Data variabel hasil belajar berdistribusi normal. 
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2. Menentukan kriteria pengujian berdasarkan taraf signifikansi 0,05, yaitu: 

jika nilai signifikansi pengujian data variabel hasil belajar > 0,05 maka H0 

diterima, sebaliknya jika nilai signifikansi pengujian data variabel hasil 

belajar < 0,05 maka H0 ditolak. 

3. Menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai signifikansi tabel 

pengujian data variabel hasil belajar pada kolom kolmogorov-smirnov 

berdasarkan kriteria pengujian. 

3.5.2.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data variabel hasil belajar dilakukan untuk mengetahui 

apakah varian data hasil penelitian memiliki varian sama (homogen) atau tidak 

(Priyatno, 2010: 76). Uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat data analisis 

independent samples t-test. Uji homogenitas  pada  penelitian  ini  menggunakan 

F test (levene’s test) pada program SPSS. Langkah-langkah melakukan F test 

yaitu sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis homogenitas data variabel hasil belajar. Perumusan 

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (H0) yang digunakan pada uji 

homogenitas data variabel hasil belajar, yaitu: 

Ha : Data variabel hasil belajar bersifat tidak homogen. 

H0 : Data variabel hasil belajar bersifat homogen. 

2. Menentukan kriteria pengujian berdasarkan taraf signifikansi 0,05, yaitu: 

jika nilai signifikansi pengujian data variabel hasil belajar  > 0,05 maka H0 



63 

 

 

 

diterima, sebaliknya jika nilai signifikansi pengujian data variabel hasil 

belajar < 0,05 maka H0 ditolak. 

3. Menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai signifikansi tabel 

pengujian data variabel hasil belajar pada kolom levene’s test for equality 

of variances berdasarkan kriteria pengujian. 

3.5.3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Uji 

hipotesis ini menggunakan uji statistik t. Uji statistik t  pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent dalam 

menerangkan variabel dependent. 

    ……………………………….(7) 

   ………………………………..(8) 

Keterangan: 

t=nilai t test yang dicari 

=rata-rata kelompok sampel 1 

=rata-rata kelompok sampel 2 

s=simpangan baku gabungan 

=simpangan baku sampel 1 yang dikuadratkan (varians 1) 
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=simpangan baku sampel 2 yang dikuadratkan (varians 2) 

=jumlah sampel 1 

=jumlah sampel 2 

(Sudjana, 2005: 241) 

Uji hipotesis yang dilakukan uji gain ternormalisasi. penjelasannya 

sebagai berikut: 

3.5.3.1. Uji Beda 

Uji beda dilakukan untuk membandingkan (membedakan) apakah hasil 

belajar materi rumus dan fungsi antara siswa di kelompok eksperimen dan kontrol 

sama atau berbeda setelah memperoleh perlakuan. Uji beda dalam penelitian ini 

menggunakan metode independent sample t-test pada program SPSS. Metode 

independent sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua 

kelompok data yang independen atau tidak berhubungan (Priyanto, 2010: 93). 

Langkah-langkah uji beda menggunakan metode independent sample t-test yaitu 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis perbedaan data variabel hasil belajar. Perumusan 

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (H0) yang digunakan pada uji 

beda data variabel hasil belajar yaitu sebagai berikut: 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran giving question getting 
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answer dan  siswa  yang  dibelajarkan  dengan  metode ceramah. (Ha 

: μ1 ≠ μ2). 

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran giving question 

getting answer dan siswa yang dibelajarkan dengan metode ceramah. 

(H0 : μ1 = μ2). 

2. Menentukan thitung berdasarkan F test (levene’s test), jika data variabel 

hasil belajar bersifat homogen, maka thitung menggunakan data yang ada 

pada kolom equal variances assumed. Jika varian berbeda, maka thitung 

menggunakan data yang ada pada kolom equal variances not assumed. 

3. Menentukan  derajat  kebebasan  (dk)  dengan  rumus  dk =  jumlah 

sampel (n) – 2 (Priyatno, 2010: 36). Jika jumlah sampel (n) sebanyak 72 

siswa (kelompok eksperimen = 29 siswa dan kontrol = 29 siswa), maka 

nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 58 – 2 = 56.  

4. Menentukan kriteria pengujian, yaitu: jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima 

sehingga Ha ditolak, atau jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima 

sehingga Ha ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

giving question getting answer dan siswa yang dibelajarkan dengan 

metode ceramah. Sebaliknya, jika thitung  ttabel maka H0 ditolak sehingga Ha 

diterima, atau jika nilai signifikansinya  0,05 maka H0 ditolak sehingga 

Ha diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 
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belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran giving 

question getting answer dan siswa yang dibelajarkan dengan metode 

ceramah. 

5. Menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai T dan signifikansi tabel 

pengujian data variabel hasil belajar pada kolom t-test for equality of 

means berdasarkan kriteria pengujian. 

3.5.3.2. Uji Gain Ternormalisasi (N-gain) 

Uji gain ternormalisasi (N-gain) digunakan untuk menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

dengan menganalisis nilai pretest dan posttest.  

Rumus N-gain yang digunakan dari Hake (Paraningtyas, 2015:49) yaitu:  

 

Klasifikasi tingkat pencapaian N-gain sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Klasifikasi N-gain 

Nilai Gain Ternomalilasi Interpretasi 

G < 0,3 Rendah 

0,30 < G  0,70 Sedang 

G  0,70 Tinggi 
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Kemudian merumuskan hipotesis perbedaan peningkatan hasil belajar. 

Perumusan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (H0) yang digunakan pada 

uji gain ternormalisasi data variabel hasil belajar yaitu sebagai berikut: 

Ha : Terdapat perbedaan peningkatan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran giving question getting 

answer dan  siswa  yang  dibelajarkan  dengan  metode ceramah. (Ha 

: μ1 ≠ μ2). 

H0 : Tidak terdapat perbedaan peningkatan antara hasil belajar siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran giving question 

getting answer dan siswa yang dibelajarkan dengan metode ceramah. 

(H0 : μ1 = μ2). 

Menentukan kriteria pengujian, yaitu: jika kategori gain ternomalisasi 

kelompok eksperimen sama dengan kategori gain ternormalisasi kelompok 

kontrol maka H0 diterima sehingga Ha ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan 

peningkatan antara hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran giving question getting answer dan siswa yang dibelajarkan dengan 

metode ceramah. Sebaliknya, jika kategori gain ternomalisasi kelompok 

eksperimen berbeda dengan kategori gain ternormalisasi kelompok kontrol maka 

H0 ditolak sehingga Ha diterima. Artinya, terdapat perbedaan peningkatan antara 

hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran giving question 

getting answer dan siswa yang dibelajarkan dengan metode ceramah.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran TIK kelas VII pada materi 

pokok tentang mengenal operasi dasar komputer di SMP N 1 Bekri Kabupaten 

Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 sampai tanggal 25 

agustus tahun pelajaran 2015/2016. Jadwal mata pelajaran TIK menyesuaikan 

dengan jadwal mata pelajaran yang sudah dibuat oleh pihak sekolah SMP N 1 

Bekri. Penelitian dilakukan di kelas VII B sebagai kelompok kelas eksperimen 

dan kelas VII C sebagai kelompok kelas kontrol. Pada pembelajaran TIK materi 

tentang operasi dasar pengenalan komputer dikelas kontrol yaitu kelas VIIC 

menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada guru, sedangkan dikelas 

eksperimen yaitu kelas VIIB menggunakan model pembelajaran menggunakan 

metode giving question, getting answer. Pembelajaran dikelas eksperimen 

dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 5 Agustus 2015 jam pelajaran ke 3-4 dan pertemuan kedua dilaksanakan 

pada tanggal 12 Agustus 2015 jam pelajaran ke 3-4. Pembelajaran dikelas kontrol 

juga dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 7 Agustus 2015 jam ke 2-3 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada 

tanggal 14 Agustus 2015 jam ke 2-3. Deskripsi data hasil penelitian dujelaskan 

lebih rinci dalam pemaparan sebagai berikut.  
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4.1.1. Data Pretest 

Pretest dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas VII 

B dan VII C di SMP Negeri 1 Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Hasil pretest 

kedua kelompok tidak jauh berbeda , sehingga kedua kelompok berada pada 

keadaan yang sama dan homogen.  

4.1.1.1.Kelompok Eksperimen 

Peneliti mengambil data nilai pretest dikelompok eksperimen pada tanggal 

3 Agustus 2015. Data nilai pretest diperoleh dengan cara memberikan test pada 

siswa sebelum dilakukan tindakan pembelajaran TIK dengan materi mengenal 

operasi dasar komputer. Test yang diberikan berupa test tertulis dalam bentuk soal 

pilihan ganda  dengan jumlah soal sebanyak 40 soal dengan 4 jawaban alternatif. 

Siswa menjawab soal dengan cara memberikan tanda silang pada jawaban yang 

dianggap benar. Kemudian jawaban tersebut dicocokkan dengan kunci jawaban 

yang telah dibuat. Banyaknya kelompok eksperimen 29, skor yang diperoleh oleh 

dari hasil pretest menyebar dari skor terendah 45 sampai dengan skor tertinggi 85 

dan nilai rata-rata sebesar 73,02. Ringkasan data nilai pretest kelompok 

eksperimen dapat dibaca pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest kelas Eksperimen 

No. Kelas Interval Frekuensi 

1. 45-55 3 

2. 56-66 5 

3. 67-77 9 

4. 77-87L  12 

Jumlah 29 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapatkan 

nilai 45-55 sebanyak 3 siswa, nilai 56-66 sebanyak 5 siswa, nilai 67-77 sebanyak 

9 siswa, dan nilai 77-87 sebanyak 12 siswa. 

4.1.1.2.Kelompok Kontrol 

Peneliti mengambil data nilai pretest dikelompok eksperimen pada tanggal 4 

Agustus 2015. Data nilai pretest diperoleh dengan cara memberikan test pada 

siswa sebelum dilakukan tindakan pembelajaran TIK dengan materi mengenal 

operasi dasar komputer. Test yang diberikan berupa test tertulis dalam bentuk soal 

pilihan ganda  dengan jumlah soal sebanyak 40 soal dengan 4 jawaban alternatif. 

Siswa menjawab soal dengan cara memberikan tanda silang pada jawaban yang 

dianggap benar. Kemudian jawaban tersebut dicocokkan dengan kunci jawaban 

yang telah dibuat. Banyaknya kelompok kontrol 29, skor yang diperoleh oleh dari 

hasil pretest menyebar dari skor terendah 45 sampai dengan skor tertinggi 83 dan 

nilai rata-rata sebesar 71,09. Ringkasan data nilai pretest kelompok kontrol dapat 

dibaca pada tabel 4.2  
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest kelas Kontrol 

No. Kelas Interval Frekuensi 

1. 45-55 4 

2. 56-66 1 

3. 67-77 10 

4. 77-87 14 

Jumlah 29 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai 

45-55 sebanyak 4 siswa, nilai 56-66 sebanyak 1 siswa, nilai 67-77 sebanyak 10 

siswa, dan nilai 77-87 sebanyak 14 siswa. 

4.1.2. Keaktifan Belajar TIK Siswa 

Data keaktifan belajar siswa diperoleh melalui pengamatan di dalam 

kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam pembelajaran peneliti 

mengamati keaktifan belajar siswa. Untuk memudahkan peneliti dalam 

melakukan observasi, maka digunakan descriptor yang terdapat dilembar 

pengamatan. 

 Pada saat pembelajaran materi mengenal operasi dasar peralatan komputer  

dengan menggunakan strategi pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

di kelas VIIB SMP N 1 Bekri pada pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 siswa 

hadir semua. Demikian pula dengan kelas VIIc yang menggunakan strategi 

pembelajaran yang berpusat pada guru pada pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 

siswa hadir semua. 
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4.1.2.1. Kelompok Eksperimen 

 Data skor keaktifan belajar siswa dikelompok eksperimen diperoleh dari 

skor total yang diperoleh dari masing-masing siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Giving Question and Getting Answer. 

Dalam lemba observasi, instrument yang digunaan sebanyak 5 butir dan masing-

masing butir instrument memiliki 4 deskriptor, sehingga poin maksimal yang 

didapat 16, maka skor keaktifan siswa yaitu 100. Dengan kriteria persentase 

keaktifan siswa yaitu jika 0% - 24,99 % masuk kedalam kategori rendah, 25%-

49,99% masuk kedalam kategori sedang, 50% - 74,99% masuk dalam kategori 

tinggi dan 75% - 100% masuk kedalam kategori sangat tinggi (yonnny, dkk 2010: 

175). Banyak siswa dikelompok eksperimen yaitu 29 siswa. Data skor keaktifan 

siswa dikelompok eksperimen dapat dibaca pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Data Keaktifan kelas Eksperimen 

1 RENDAH

2 SEDANG

3 TINGGI

4 SANGAT TINGGI

Kategori Keaktifan siswaNo.
Banyak Siswa

Pertemuan ke-2Pertemuan-1

1

5

12

11

0

0

2

27  

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat 

kategori rendah pada pertemuan pertama sebanyak 1 siswa dan pada pertemuan 

kedua sebanyak 0 siswa, kategori sedang pada pertemuan pertama sebanyak 5 
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siswa dan pertemuan kedua sebanyak 0 siswa, kategori tinggi pada pertemuan 

pertama sebanyak 12 siswa dan pertemuan kedua sebanyak 2 siswa, kategori 

sangat tinggi pada pertemuan pertama sebanyak 11 siswa dan pertemuan kedua 

sebanyak 27 siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa dikelas 

eksperimen memiliki keaktifan yang masuk dalam kategori tinggi dan sangat 

tinggi. 

4.1.2.2.Kelompok Kontrol 

 Data skor keaktifan belajar siswa dikelompok eksperimen diperoleh dari 

skor total yang diperoleh dari masing-masing siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Giving Question and Getting Answer. 

Dalam lemba observasi, instrument yang digunaan sebanyak 5 butir dan masing-

masing butir instrument memiliki 4 deskriptor, sehingga poin maksimal yang 

didapat 16, maka skor keaktifan siswa yaitu 100. Dengan kriteria persentase 

keaktifan siswa yaitu jika 0% - 24,99 % masuk kedalam kategori rendah, 25%-

49,99% masuk kedalam kategori sedang, 50% - 74,99% masuk dalam kategori 

tinggi dan 75% - 100% masuk kedalam kategori sangat tinggi (yonnny, dkk 2010: 

175). Banyak siswa dikelompok eksperimen yaitu 29 siswa. Data skor keaktifan 

siswa dikelompok eksperimen dapat dibaca pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

Hasil Data Keaktifan kelas Kontrol 

 

1 RENDAH

2 SEDANG

3 TINGGI

4 SANGAT TINGGI

No. Kategori Keaktifan siswa
Banyak Siswa

Pertemuan-1 Pertemuan ke-2

0 0

11 11

12 12

7 7

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat 

kategori rendah pada pertemuan pertama sebanyak 11 siswa dan pada pertemuan 

kedua sebanyak 11 siswa, kategori sedang pada pertemuan pertama sebanyak 12 

siswa dan pertemuan kedua sebanyak 12 siswa, kategori tinggi pada pertemuan 

pertama sebanyak 7 siswa dan pertemuan kedua sebanyak 7 siswa, kategori sangat 

tinggi pada pertemuan pertama sebanyak 0 siswa dan pertemuan kedua sebanyak 

0 siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa dikelas eksperimen 

memiliki keaktifan yang masuk dalam kategori rendah dan sedang. 

4.2. Hasil Belajar (Posttest) Siswa 

Data nilai posttest diperoleh dengan cara memberikan soal tes pada siswa 

setelah dilakukan pembelajaran dilaksanakan. Pembelajaran di kelompok kelas 

eksperimen menggunakan strategi pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer, sedangkan pembelajaran dikelompok kelas kontrol menggunakan strategi 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru. 
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4.2.1.1.Kelompok Eksperimen 

Peneliti mengambil data nilai posttest dikelompok eksperimen pada 

tanggal 19 Agustus 2015. Data nilai posttest dengan cara memberikan tes pada 

siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan materi mengenal operasi dasar 

peralatan komputer. Tes yang diberikan berupa soal tes pilihan ganda sebanyak 40 

soal dengan 4 alternatif jawaban. Nilai akhir dihitung dengan cara membagi skor 

yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dan dikalikan dengan 100, banyak 

siswa dikelas eksperimen sebanyak 29 siswa. Skor terendah yang diperoleh yaitu 

70, sedangkan nilai tertinggi yaitu 92,5 dan nilai rata-rata kelas yaitu 80,9. 

Ringkasan hasil nilai posttest kelompok kelas eksperimen dapat dibaca pada tabel 

4.5. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Nilai Posttest kelas Eksperimen 

No. Kelas Interval Frekuensi 

1. 45-55 0 

2. 56-66 0 

3. 67-77 6 

4. 78-88 22 

5. 89-99 1 

Jumlah 29 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapatkan nilai 

45-55 sebanyak 0 siswa, nilai 56-66 sebanyak 0 siswa, nilai 67-77 sebanyak 6 

siswa, dan nilai 78-87 sebanyak 22 siswa, dan 89-99 sebanyak 1 siswa. 
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4.2.1.2.Kelas Kontrol 

 Peneliti mengambil data nilai posttest dikelompok kelas kontrol pada 

tanggal 21 Agustus 2015. Data nilai posttest dengan cara memberikan tes pada 

siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan materi mengenal operasi dasar 

peralatan komputer. Tes yang diberikan berupa soal tes pilihan ganda sebanyak 40 

soal dengan 4 alternatif jawaban. Nilai akhir dihitung dengan cara membagi skor 

yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dan dikalikan dengan 100, banyak 

siswa dikelas eksperimen sebanyak 29 siswa. Skor terendah yang diperoleh yaitu 

50, sedangkan nilai tertinggi yaitu 82,5 dan nilai rata-rata kelas yaitu 75,8. 

Ringkasan hasil nilai posttest kelompok kelas eksperimen dapat dibaca pada tabel 

4.6 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Nilai Posttest kelas Kontrol 

No. Kelas Interval Frekuensi 

1. 45-55 1 

2. 56-66 3 

3. 67-77 6 

4. 78-88 19 

5. 89-99 0 

Jumlah 29 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa siswa yang mendapatkan 

nilai 45-55 sebanyak 1 siswa, nilai 56-66 sebanyak 3 siswa, nilai 67-77 sebanyak 

6 siswa, dan nilai 78-87 sebanyak 19 siswa, dan 89-99 sebanyak 0 siswa. 



77 

 

 

 

4.3. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui metode 

uji hipotesis yang tepat dengan data yang sudah diperoleh. Uji prasyarat analisis 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji Gain ternomalisasi. Data yang 

akan diuji diambil dari data posttest hasil belajar siswa kelompok kelas kontrol 

dan kelas eksperimen di SMP N 1 Bekri, mata pelajaran TIK dengan materi 

pengenalan operasi dasar peralatan komputer. 

4.3.1. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Sebelum melaksanakan penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan uji 

kesamaan rata-rata nilai. Uji kesamaan rata-rata nilai digunakan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan siswa pada kedua kelas yang akan digunakan sebagai subjek 

penelitian. Syarat sebuah penelitian dapat dilakukan apabila uji kesamaan rata-rata 

nilai kedua kelas tidak berbeda jauh. Uji kesamaan rata-rata nilai dilakukan 

dengan berdasarkan data yang diambil dari hasil pretest masing-masing kelas 

yang akan digunakan untuk penelitian, dalam hal ini adalah kelas VIIB dan VIIC. 

Data nilai pretest kelas VIIC sebagai kelas kontrol dan kelas VIIB sebagai 

kelas eksperimen dapat dilihat dan dibaca pada table 4.7 
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Tabel 4.7. 

Distribusi frekuensi nilai hasil belajar 

Tes Awal (Pretest)  

Kelompok 
Eksperimen 

Kelompok 
Kontrol 

Nilai 
Interva

l 

f (fre-
kuensi) 

Nilai 
Interval 

f (fre-
kuensi) 

45-55 
56-66 
67-77 
77-87 

4 
1 
10 
14 

45-55 
56-66 
67-77 
77-87 

3 
5 
9 
12 

Jumlah 29 Jumlah 29 
Rata-rata 73,01 Rata-rata 71,89 

Rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diambil dari nilai 

pretest untuk menguji kesamaan rata-rata nilai memiliki hasil sebagai berikut. 

Dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 73,01, sedangkan 

nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 71,89.  Jadi selisih antara nilai rata-rata kelas 

eksperimen dan kontrol sebesar 1.12. nilai perbandingan rata-rata pretest pada 

kedua kelas tersebut dapat juga dilihat pada gambar diagram sebagi berikut. 

71.2
71.4
71.6
71.8

72
72.2
72.4
72.6
72.8

73
73.2

Eksperimen Kontrol

Eksperimen

Kontrol

Gambar 4.1 diagram perbandingan rata-rata nilai pretest 
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Independent Samples Test

.427 56 .671 1.12069 2.62623 -4.14028 6.38166

.427 55.801 .671 1.12069 2.62623 -4.14069 6.38207

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Pre Test

t df

Sig.

(2-tai led)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Dilihat dari diagram diatas bahwa selisih antara rata-rata kedua kelas 

tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol tidak jauh berbeda atau relatif sama. Untuk lebih jelasnya bahwa 

nilai rata-rata kedua kelas tidak ada perbedaannya dapat dibuktikan dengan 

perhitungan Uji Independent samples test yang dilakukan menggunakan aplikasi 

SPSS. Uji independent sample test dapat dilihat pada table 4.8. 

Tabel 4.8. 

Uji Independent Samples Test 

1.  

2.  

 

Dari hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata hasil pre test kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh nilai t sebesar 0,425 dengan tingkat 

sig sebesar 0.671. Karena nilai sig 0,671 > 0.05 maka tidak ada perbedaan data 

hasil pre test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

4.3.2. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas dilakukan pada nilai data hasil belajar siswa kelas 

VII di SMP N 1 Bekri Kabupaten Lampung Tengah. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

29 29

75.7759 80.9483

7.19944 5.91660

.250 .160

.175 .109

-.250 -.160

1.345 .864

.054 .444

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Pos itive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Post Test

Kontrol

Post tes t

Eksperimen

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

4.3.2.1.Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil posttest 

terdistribusi secara normal atau tidak normal. Uji normalitas diambil dari hasil 

belajar siswa (posttest) pada kelas eksperimen dan kontrol. Uji normalitas data ini 

menggunakan SPSS dengan rumus one-sample kolmogorov-smirnov test, hasil 

dari perhitungan menggunakan SPSS bisa dilihat pada tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Data Posttest 

 

 

 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil normalitas data 

hasil posttest kelompok eksperimen dengan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh 

nilai Z sebesar  1.345 dengan tingkat sig sebesar 0,054. Karena nilai sig 0.054 > 

0.05, maka data posttest kelompok eksperimen berdistibusi normal. Sedangkan 

berdasarkan hasil normalitas data hasil posttest kelompok kontrol dengan uji 

Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai Z sebesar  0.864  dengan tingkat sig sebesar 

0,444. Karena nilai sig 0.444 > 0.05, maka data posttest kelompok kontrol  

berdistribusi normal.  

Berdasarkan uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data hasil posttest 

kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal. 
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4.3.3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data hasil posttest 

tercipta suatu hasil data yang homogeny atau tidak homogen. Uji homogen 

diambil dari hasil belajar siswa (posttest) pada kelas eksperimen dan kontrol. Uji 

homogenitas data, menggunakan SPSS dengan rumus uji levene statistic. 

Untuk mengetahui data homogeny atau tidak, dapat dilihat dengan melihat  

nilai signifikansi pada kolom sign. Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka dapat 

diartikan bahwa data homogeny, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

data tidak homogeny (Priyatno, 2010: 36). Ringkasan hasil dari perhitungan 

homogenitas menggunakan SPSS dapat dibaca pada tabel 4.10 berikut ini 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Data Posttest 

Test of Homogeneity of Variances

Post Test

.330 1 56 .568

Levene

Statis tic df1 df2 Sig.

 

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil homogenitas data 

hasil posttest kelompok eksperimen dan kontrol dengan uji Levene diperoleh nilai 

F sebesar   0.330 dengan tingkat sig sebesar 0,568. Karena nilai sig 0.568 > 0.05, 

maka data post test kelompok eksperimen dan kontrol homogeny. Jadi dari 
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analisis uji homogenitas dapat disimpulkan bahwa data hasil posttest layak 

digunakan dan teruji homogenitasnya. 

4.3.4. Uji Hipotesis 

Analisis akhir atau uji hipotesis dilakukan untuk menyimpulkan hasil 

penelitian, uji hipotesis dilakukan setelah uji prasyarat terpenuhi, baik uji 

normalitas dan uji homogenitas. Jika data terdistribusi normal dan homogen, maka 

pengujian hipotesis menggunakan independent sample t test. Namun jika data 

tidak terdistribusi normal maka pengujian hipotesis menggunakan  uji U Mann-

Whitney. 

4.3.4.1.Uji Hipotesis Keaktifan Belajar Siswa 

Dilihat dari perhitungan menggunakan rumus persentase keaktifan siswa 

bahwa di dapatkan hasil data rata-rata keaktifan siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Data Keaktifan kelas Eksperimen 

1 RENDAH

2 SEDANG

3 TINGGI

4 SANGAT TINGGI

Kategori Keaktifan siswaNo.
Banyak Siswa

Pertemuan ke-2Pertemuan-1

1

5

12

11

0

0

2

27  
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Tabel 4.12 

Hasil Data Keaktifan kelas Kontrol 

1 RENDAH

2 SEDANG

3 TINGGI

4 SANGAT TINGGI

No. Kategori Keaktifan siswa
Banyak Siswa

Pertemuan-1 Pertemuan ke-2

0 0

11 11

12 12

7 7

 

 Berdasarkan tabel diatas  dapat  dilihat bahwa keaktifan siswa dikelas 

kontrol memiliki keaktifan yang mayoritas masuk dalam kategori rendah dan 

sedang. Sedangkan dikelas eksperimen memiliki keaktifan yang mayoritas masuk 

dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, ini tandanya bahwa pembelajaran 

menggunakan strategi Giving Question and Getting Answer lebih efektif dalam 

meningkatkan keaktifan siswa dibandingkan dengan pembelajaran yang 

menggunakan strategi pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Maka dari itu 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnetis, dkk (2012) 

dengan judul tentang “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Strategi Giving Question And 

Getting Answers Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Benai Tahun Ajaran 

2011/2012” 

4.3.4.2.Uji Hipotesis Hasil Belajar 

Hasil uji normalitas data nilai hasil belajar siswa (posttest) siswa dikelas 

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan 
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Independent Samples Test

2.989 56 .004 5.17241 1.73044 1.70593 8.63890

2.989 53.974 .004 5.17241 1.73044 1.70306 8.64177

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Post Test

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

29 80.9483 5.91660 1.09869

29 75.7759 7.19944 1.33690

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Post Test

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

teruji homogenitasnya. Maka uji hipotesis sudah dapat dilakukan dan diambil 

sebuah kesimpulan, uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan SPSS. Adapun 

hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar 

 

 

 

 

  

Hasil pengujian hipotesis menggunakan SPSS dengan rumus independent 

samples t test diperoleh hasil belajar siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan nilai t sebesar  2.989  dengan tingkat sig sebesar 0.004. Karena 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,004 < 0,005, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil 

belajar siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, hasil belajar siswa 

pada kelompok eksperimen yang menggunakan metode giving question, getting 

answer sebesar 80,94 lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas 

kontrol yang masih menggunakan metode  pembelajaran dengan berpusat kepada 

guru sebesar 75,77. Maka hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian-penelitian 
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yang relevan, yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang tercantum 

pada bab 2 diatas. 

4.4. Pembahasan 

Hasil Analisis keaktifan belajar siswa dikelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol menunjukkan bahwa pada pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2 

ketidakhadiran siswa sebesar 0% ini artinya bahwa siswa dikelas eksperimen dan 

kelas kontrol hadir mengikuti pelajaran semua. Berdasarkan hasil lembar 

observasi, keaktifan siswa dikelas kontrol memiliki keaktifan yang mayoritas 

masuk dalam kategori rendah dan sedang. Sedangkan dikelas eksperimen 

memiliki keaktifan yang mayoritas masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, 

ini tandanya bahwa pembelajaran menggunakan strategi Giving Question and 

Getting Answer lebih efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa dibandingkan 

dengan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran yang hanya 

berpusat pada guru.   

Peningkatan keaktifan ini disebabkan oleh penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer pada kelas 

eksperimen yang membuat pembelajaran menjadi mengasyikkan, rame dan aktif, 

sehingga mempermudah siswa dalam menangkap dan memahami materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru dan membuat siswa menjadi aktif. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Briggs dalam Rifa’I (2007: 192) bahwa pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga siswa 

itu memperoleh kemudahan.  
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Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Hamdani (2011: 49) bahwa 

strategi active learning adalah salah satu cara untuk strategi belajar yang 

menuntut keaktifan dan partisipasi siswa dalam setiap kegiatan belajar seoptimal 

mungkin sehingga siswa mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien. 

Selain itu hasil penelitian itu dibuktikan dengan pendapat teori dari Slameto 

(2010: 36) yang menyatakan bahwa dalam proses belajar dan mengajar, guru 

perlu memunculkan aktivitas siswa dalam berfikir dan berbuat. Dan hasil ini juga 

di dukung pendapat Hamdani (2011: 51) yang menyatakan bahwa belajar akan 

berlangsung dengan baik dan meningkat kualitasnya apabila berdiskusi, saling 

bertanya dan mempertanyakan, dan atau saling menjelaskan. Jadi dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran menggunakan strategi Giving Question and Getting Answer, 

terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa.  

Hasil analisis tentang hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa hasil nilai rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 80,94 

dan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 75,77. Hasil uji normalitas dan uji 

homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan bahwa data 

terdistribusi normal dan data bersifat homogen.  Dengan demikian pengujian 

hipotesis dilakukan dengan uji independent samples test (uji t) menggunakan 

program SPSS diperoleh nilai t sebesar 2989 dengan tingkat signifikansi nya 

sebesar 0,004. Karena nilai sig 0,004 < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar TIK siswa yang menggunakan strategi Giving Question and 
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Getting Answer dengan hasil belajar siswa yang menggunakan metode 

pembelajaran yang berpusat pada guru.  

Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan oleh penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting Answer pada kelas 

eksperimen membuat pembelajaran merasa mengasyikkan, rame dan aktif, 

sehingga mempermudah siswa dalam menangkap dan memahami materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru dan membuat siswa menjadi aktif. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Briggs dalam Rifa’I (2007: 192) bahwa pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga siswa 

itu memperoleh kemudahan.  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat dari Moedjiono dalam 

Fitriantoro (2010) bahwa kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh 

guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar mampu menumbuhkan 

pengetahuan baru pada diri siswa terbukti benar, sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Selain itu hasil penelitian tersebut didukung oleh pendapat dari 

Hamdani (2011: 51) yang menyatakan bahwa belajar akan berlangsung dengan 

baik dan meningkat kualitasnya apabila berdiskusi, saling bertanya dan 

mempertanyakan, dan atau saling menjelaskan. Dan hasil penelitian mengenai 

hasil belajar siswa ini diperkuat oleh beberapa hasil riset yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya, hasil riset tersebut diantaranya yaitu hasil riset dari 

Mariana Natalina L (2012) tentang Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Giving Question And Getting Answer (GQGA) Untuk Meningkatkan Sikap 



88 

 

 

 

Ilmiah Dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII.C Mts Hasanah Pekanbaru 

Tahun Ajaran 2011/2012”, selain itu didukung oleh riset yang dilakukan oleh 

Arnentis, dkk (2012) tentang “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Strategi Giving 

Question And Getting Answers Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Benai Tahun 

Ajaran 2011/2012”, dan hasil riset dari Kurniati Ilham (2012) tentang “ Pengaruh 

Model Pembelajaran Aktif Tipe Giving Question and Getting Answers Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Bajeng (Studi pada Materi Pokok 

Tata Nama Senyawa dan Persamaan Reaksi)”. Jadi dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan strategi Giving Question and Getting Answer efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil analisis tentang pengaruh keaktifan untuk hasil belajar menunjukkan 

bahwa dalam perhitungan statistik diperoleh hasil adanya pengaruh tingkat 

keaktifan siswa terhadap hasil belajar sebesar R square 53,00%. Sedangkan 

berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 30,44 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 karena nilai sign 0,000 < 0,05 maka ada pengaruh tingkat keaktifan 

siswa terhadap hasil belajar. Jika dibandingkan dengan pengaruh model GQGA 

terhadap hasil belajar maka pengaruh keaktifan lebih besar terhadap hasil belajar, 

ini semua dapat dilihat dari perhitungan pengaruh GQGA terhadap hasil belajar 

yang memiliki R hitung sebesar  37,4%, sedangkan pengaruh keaktifan terhadap 

hasil belajar memiliki R sebesar 53,00 %, jadi dapat disimpulkan bahwa model 

GQGA dapat meningkatkan keaktifan untuk hasil belajar siswa. 
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Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol yaitu dengan 

pembelajaran yang masih berpusat kepada guru, jadi guru menjelaskan materi 

pembelajaran dan siswa hanya duduk mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan dari guru. Sehingga pembelajaran pada kelas kontrol membuat siswa 

kurang aktif dan interaksi pembelajaran hanya satu arah yaitu dari guru ke siswa, 

sehingga siswa cepat merasa bosan dan tidak tertarik pada pembelajaran. Hal ini 

menyebabkan siswa kurang dapat menyerap dan memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengukur hasil belajar pada ranah 

kognitif. Hal ini dikarenakan menurut pendapat Suryanto dkk (2011: 2,4) yang 

menjelaskan bahwa test objektif tepat digunakan untuk mengukur proses berfikir 

rendah sampai dengan sedang (ingatan, pemahaman, dan penerapan). 

Strategi pembelajaran Giving Question and Getting Answer memiliki 

kelebihan yaitu dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa penerapan 

strategi ini membuat siswa turut aktif dalam pembelajaran di dalam kelas, siswa 

sangat aktif dalam mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan yang 

berasal dari temannya maupun gurunya, dan suasana pembelajaran di dalam kelas 

menjadi menyenangkan , rame dan ada interaksi yang muncul antara siswa dengan 

siswa, siswa dengan guru, sehingga membuat siswa tertarik dalam pembelajaran 

dan dapat mudah dalam menyerap serta memahami materi yang telah disampaikan 

oleh guru, sehingga hasil belajar siswa dan keaktifan siswa dapat meningkat, di 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat keunggulan yang menonjol 
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dibandingkan penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Keunggulan 

tersebut dapat dilihat dari segi keaktifan belajar siswa, pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, peneliti hanya menggunakan strategi Giving Question and Getting 

Answer  untuk membahas masalah peningkatan hasil belajar saja, tanpa melihat 

cakupan-cakupan yang lainnya seperti digunakan untuk meningkatkan keaktifan 

siswa. Karena peningkatan keaktifan siswa belum diteliti oleh penilitian 

sebelumnya,  maka peneliti ingin meneliti tentang keaktifan belajar siswa dengan 

strategi Giving Question and Getting Answer, sekaligus menjadikan keaktifan 

sebagai kelebihan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang hanya membahas masalah hasil belajar. Menurut peneliti bahwa 

sebuah penelitian dilakukan tidak hanya mengikuti penelitian-penelitian 

sebelumnya, tetapi dalam setiap penelitian harus ada perbedaan atau keunggulan 

yang terjadi dibandingkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Meskipun dengan demikian, penerapan strategi pembelajaran Giving 

Question and Getting Answer juga terdapat beberapa kendala, diantaranya yaitu 

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memberikan tata aturan dalam 

pembelajaran yang menggunakan  strategi Giving Question and Getting Answer. 

Selain itu siswa membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan sebuah 

pertanyaan atau memberikan sebuah jawaban  atas pertanyaan yang diberikan oleh 

temannya sendiri. Maka dari itu, guru diharapkan agar dapat mengelola waktu 

dengan baik, agar alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan yang telah 

direncanakan.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat perbedaan keaktifan belajar siswa antara kelas VII yang 

mendapatkan pembelajaran dengan strategi Giving Question and Getting 

Answer dan yang mendapatkan strategi pembelajaran dengan metode 

ceramah. 

2. Hasil belajar siswa dikelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan 

kelas kontrol. Nilai rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen 

sebesar 80,94 dan nilai rata-rata hasil belajar siswa di kelas kontrol 

sebesar 75,77. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan 

saran agar model pembelajaran giving question getting answer dapat diterapkan 

secara optimal. Saran yang peneliti berikan sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

model pembelajaran giving question getting answer dapat 

mengembangkan penelitiannya lebih luas lagi, baik dari segi variabel 

penelitian, materi pembelajaran, serta hal-hal baru yang dapat diadopsi 

untuk memodifikasi model sehingga lebih baik dan mudah diterapkan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian selama 

satu semester agar  mendapatkan hasil yang lebih baik dan optimal lagi
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Lampiran 

Lampiran 1 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA  

(KELAS VII A) SMP N 1 BEKRI 

NAMA SISWA
urut NIS NISN

1 ABDUL SYARIF L

2 ADINGGA EKA SETYA ARDANI P

3 ALKAHFI AJI SAPUTRA L

4 APRIYADI L

5 ASEP SUSANTO L

6 BAGAS NANDA SAPUTRA L

7 BETI MUTIARA RAHAYU P

8 DESI PUSPITASARI P

9 ERPANGI L

10 JULAIKA P

11 MARGIAN SERTIADI L

12 MUHAMAD ARIF L

13 MURTI SARI DEWI P

14 NITA NOVA SARI P

15 NURUL ISTIQOMAH P

16 OCTAVIA PUTRI UTAMI P

17 PRIMA RAMADANI L

18 PUTRI AMBARWATI P

19 RANI PRISCILLLA P

20 REIKHAN MAULANA YUSUF L
21 RIKI WAHYUDI L

22 RUDY KURNIAWAN L

23 SAEPUDIN L

24 SITI WAHYUNI P

25 TEGUH APRIAWAN L

26 WARIS HANDOKO L

27 WIJI ASTUTIK P

28 WISKI BRENDI SAPUTRA L

NO J

K
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII B SMP N 1 BEKRI 

(KELAS EKSPERIMEN) 

NAMA SISWA
urut NIS NISN

1 ADI BAGUS SAPUTRA L

2 ADI SAPUTRA L

3 AKIM ROMADONI L

4 ALDA DWI YANTI P

5 ALINDA FEBRIYANA P

6 AYUNI P

7 DANAR FEBRIANTO L

8 DENOK DARADISTA P

9 DERA RESTIANI P

10 DONI PRAYOGA L

11 DWI AMELIA P

12 ELISA P

13 ELSHA HAFIZA RIZKI P

14 FERI JUNI IRMAWAN L

15 HERNI FITRIA P

16 INDAH EVITARIA P

17 JONATAN NANDA FITRIYADI L

18 KHOIRUL HAMZAH L

19 LESTARI P

20 MUHAMMAD HARIS L

21 MUHAMMAD RIZKI MAULANA L

22 NESTA ARLIKA DEWI P

23 PARIPURNO L

24 RENDI DIAN SYAH L

25 RETNO SUKOCO L

26 RITA OKTAPIA P

27 ROSITA P

28 TRIYANI P

29 WANGI LIDYA PUTRI P

NO J

K
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII C SMP N 1 BEKRI 

(KELAS KONTROL) 

NAMA SISWA
urut NIS NISN

1 AGUNG SAPUTRA L

2 ALPINA DAMAYANTI P

3 ANDREAN L

4 ANDRIAN MAULANA L

5 CINDI ANGGRAINI P

6 CUCU CAHYATI P

7 DEDE HERMAWAN L

8 EKO HANDOKO L

9 ELISA FERTIANI P

10 ELISA RAHMAWATI P

11 FAJAR ALAMSYAH P

12 FEBY AMANDA SARI L

13 FITRI DAHLIA P

14 HENDRI KURNIAWAN L

15 INDRA KOMARA L

16 INDRA SAPUTRA L

17 INTAN KURNIAWATI P

18 JENI RAHAYU P

19 JULI SAPUTRA L

20 LESTARI HANDAYANI P

21 NIDA NITA TALIA P

22 PENDI ANGUN PRAYOGA L

23 PRIHATINI P
24 RIO PRATAMA L
25 ROHI NAPSIAH P

26 SARMILAH P

27 SELI NOVITASARI P

28 SITI LIDYA NO'ISAH P

29 WULAN SEPTIYANTI P

NO J

K
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Lampiran 5 

SILABUS 
Sekolah :  SMPN 1 Bekri 

Kelas/semester :  VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Mata Pelajaran :  Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2. 1. 

Mengaktifkan 

komputer sesuai 

prosedur 

 

Mengaktifkan 

komputer 

 Melakukan 
pengamatan 
terhadap perangkat 
keras yang berfungsi 
untuk mengaktifkan 
komputer 
 

 

 

 Mengidentifikas
i letak tombol 
yang digunakan 
untuk 
mengaktifkan 
komputer 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

Lembar 

observasi 

 

 

 

 

 

Tunjukkanlah 

letak dan nama 

tombol yang 

digunakan 

untuk 

mengaktifkan 

komputer! 

 

 

4 x 40 Perangkat 

komputer,buku 

paket, lembar 

kerja 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 Mendemontrasi cara 
mengaktifkan 
komputer  

 

 

 Mempraktikkan  
menyalakan 
komputer 

 

 

 

 Melakukan 
proses ”cold 
boot” 

 

 Melakukan 
proses ”Warm 
boot” 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

 

 

Uji   

prosedur 

 

 

Uji  

prosedur 

 

 

 

Aktifkanlah 

komputer 

melalui proses 

”coldboot”! 

 

Aktifkanlah 

komputer 

melalui proses 

”warmboot”! 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

2.2. Mematikan 

komputer sesuai 

prosedur 

 

Mematikan 

komputer 

 Mengamati 
demontrasi 
mematikan komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 Mempraktikkan 
mematikan komputer 
sesuai dengan 
prosedur 

 Menjelaskan 
cara mematikan 
komputer 
menggunakan 
fungsi perintah 
sesuai dengan 
prosedur 

 

 

 Mematikan 
komputer 
menggunakan 
fungsi tombol 
pada hardware 
sesuai dengan 
prosedur 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji 

prosedur 

 

Tulislah 

langkah2 

mematikan 

komputer 

 

 

 

 

 

 

 

Matikanlah 

komputer 

dengan 

4 x 40 Perangkat 

komputer,buku 

paket, lembar 

kerja 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 

 

menggunakan 

fungsi tombol 

pada hardware! 

2.3. Melakukan 

operasi dasar 

pada operating 

system dengan 

sistematis 

Sistem operasi 

 

 

 

 

Pengelolaan  file 

dan folder 

 Mempraktekkan 
penggunakan sistem 
operasi  untuk 
mengatur tampilan 

 

 

 Menggunakan  file 
manager untuk 
mengelola file dan 
folder 

 Menggunakan 
sistem operasi 

 

 

 

 Menggunakan  
file manager 
untuk 
mengelola file 
dan folder 

Unjuk 

kerja 

 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

Uji  

prosedur 

 

 

 

Uji  

prosedur 

dan 

produk 

Aktifkan 

Shortcut pada 

desktop! 

Aktifkan menu 

pada menu 

taskbar! 

 

Buatlah folder 

pada My 

8 x 40 Perangkat 

komputer,buku 

paket, lembar 

kerja 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 

 

 Mengumpulkan file 
dalam satu folder 

 

 

 

 

 Memasukan 
file2 ke dalam 
satu folder 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk 

kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Uji 

prosedur 

dan 

produk 

document! 

 

 

 

 

 

 

Masukan file2 

ke dalam satu 

folder 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

Nama Sekolah     : SMP N 1 BEKRI 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengaktifkan komputer sesuai prosedur 

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (1 x 40) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Disajikan seperangat peralatan komputer di lab. Komputer, peserta didik dapat : 

 menunjukan tombol - tombol yang digunakan untuk mengaktifkan 
komputer  

 menjelaskan fungsi tombol-tombol yang digunakan untuk menghidupkan 
komputer 

 menjelaskan 3 langkah menghidupkan komputer ( proses cold boot ) atau 
memulai Windows secara tepat dan benar 

 mendemonstrasikan 3 langkah menghidupkan komputer ( proses cold  boot 
) atau memulai Windows secara tepat dan benar 

 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 B. Materi Pembelajaran  

Mengaktifkan komputer 

 

C. Metode Pembelajaran  

Pendekatan GQGA, Cooperative Learning 

 

C. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan komputer 

 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
komputer  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. Mengamati dan menunjukan nama dan fungsi tombol-tombol untuk 
mngaktifkan komputer 

b. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

c. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

d. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

e. Mendemontrasikan proses cold boot  dengan langkah secara tepat dan 
benar 

f. Mendemontrasikan proses warm boot jika komputer hang dengan 
langkah secara tepat dan benar 

g. Mengerjakan lembar kerja. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

h. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

i. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 
didik melalui berbagai sumber, 

j. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

k. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

l. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 
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m. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat teknologi informasi 
dan komunikasi 

 

E. Sumber Belajar  

Komputer, buku reverensi, lembar kerja. 

 

F. Penilaian   

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Mengidentifikasi tombol-
tombol yang digunakan untuk 
mengaktifkan komputer 

 

 

 Melakukan proses ”cold boot” 

 

 

 Melakukan proses ”warm 
boot” 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

Tes 

Identifikasi 

 

 

 

Tes uji 

kerja 

 

Tes uji 

kerja 

 

Tunjukkanlah tombol-tombol yang 

digunakan untuk mengaktifkan 

komputer! 

 

 

Aktifkanlah komputer melalui 

proses ”coldboot”! 

 

Aktifkanlah komputer melalui 

proses ”warmboot”! 

 Lembar Observasi 

No Instrumen 
Skala kwantatif Nilai = 

5 4 3 2 1 Jsp/jsm x 100 

1 Tombol power listrik       

2 Tombol stavol / stabilizer       

3 Tombol monitor       

4 Tombol Power CPU       

 Jumlah       

 Total jumlah   

 

No Instrumen 
Skala kwantitif Nilai = 

5 4 3 2 1 Jsp/jsm x 100 

A Menghidupkan komputer ( Cold boot)       

1 Mengecek aliran 

listrik/Menghidupkan monitor 
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2 Mengecek disk drive A dalam 

keadaan kosong atau berisi 

      

3 Menekan tombol power dan 

menunggu layar utama Window 

muncul 

      

B Proses warm boot       

4 Menggunakan key board       

5 Mengunakan tombol yang ada pada 

CPU 

      

 Jumlah       

 Total jumlah   

Catatan: 

SP = Skor Perolehan    Smax = Skor Maksimal=25 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong TIK 

 

 

 

( Fredy Bintoro, S.Pd ) 

 Lampung, 05 Agustus 2015 

Praktikan 

 

 

 

(Gaus Setyawan Erdas) 

NIM.5302411042 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah     : SMP N 1 BEKRI 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal dasar operasi komputer 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mematikan komputer sesuai prosedur 

Alokasi Waktu : 1 x pertemua ( 1 x 40 ) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Disajikan seperangkat komputer dalam keadaan hidup,peserta didik mampu : 

 menjelaskan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan 
cara menggunakan mouse  

 menjelaskan  4 langkah mematikan komputer dengan menggunakan key board 

 mendemonstrasikan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows 
dengan cara menggunakan mouse secaara tepat dan benar ( lembar uji prosedur ) 

 mendemonstrasikan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows 
dengan cara menggunakan keyboard  secaara tepat dan benar ( lembar uji 
prosedur ) 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

B. Materi Pembelajaran  

Mematikan komputer   

 

C. Metode Pembelajaran  

Pendekatanm GQGA, Model Cooperative Learning 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan komputer 

 Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang penggunaan tombol-tombol untuk mengaktifkan 
komputer  
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 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
komputer  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

n. Menunjukkan tombol dan fungsinya untuk proses mematikan komputer 

o. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

p. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

q. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

r. Peserta didik membentuk kelompok  untuk praktek. 

s. Mendemonstrasikan mematikan komputer menggunakan mouse 

t. Mendemonstrasikan mematikan komputer menggunakan keyboard 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

u. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

v. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 
didik melalui berbagai sumber, 

w. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

x. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  

 

3. Kegiatan Penutup 



110 

 

 

 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

y. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

z. Menarik kesimpulan tentang cara mematikan komputer dengan prosedur 
yang benar. 

 

E. Sumber Belajar  

Komputer, buku reverensi, lembar kerja. 

 

F. Penilaian   

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Mematikan komputer 
menggunakan fungsi perintah 
sesuai dengan prosedur 

 

 Mematikan komputer 
menggunakan fungsi tombol 
pada hardware sesuai dengan 
prosedur 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes uji 

kerja 

 

 

Tes uji 

kerja 

 

Matikanlah komputer 

menggunakan fungsi perintah! 

 

 

Matikanlah komputer dengan 

menggunakan fungsi tombol pada 

hardware! 
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Uji prosedur 

No Instrumen 
Skala kwantatif Nilai = 

 4 3 2 1 Jsp/jsm x 100 

1 Mematikan komputer menggunakan 

mouse  

      

2 Mematikan komputer menggunakan 

keyboard 

      

 Jumlah       

 Total jumlah   

 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong TIK 

 

 

 

( Fredy Bintoro, S.Pd) 

 Lampung, 12 Agustus 2015 

Praktikan 

 

 

 

(Gaus Setyawan Erdas) 

NIM.5302411042 

 



112 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah     : SMP N 1 BEKRI 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

Kompetensi Dasar : 2.3. Melakukan operasi dasar pada operating sistem dengan 

sistematis. 

Alokasi Waktu : 4 x pertemuan (4 x 40 menit) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik dapat menggunakan shortcut pada desktop icon untuk 
mengaktifkan Windows Explorer dengan tepat. 

 Peserta didik dapat membuka tampilan Windows Explorer melalui tombol Start 
dengan tepat. 

 Peserta didik dapat membuat folder melalui menu bar pada layar Windows 
Explorer dengan tepat. 

 Peserta didik dapat membuat folder baru melalui menu bar dengan tepat. 

 Peserta didik dapat menyatukan file-file ke dalam satu folder dengan cara 
draging dengan tepat. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

B. Materi Pembelajaran  

Sistem operasi  

Pengelolaan file dan folder 

 

C. Metode Pembelajaran  

Pendekatan : GQGA 

      Model : Cooperative Learning 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama  

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 
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 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
Windows Explorer dalam managemen file dan folder. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

å. Menjelaskan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer 

bb. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

cc. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

dd. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

bb. Mendemonstrasikan cara mengaktifkan dan menggunakan windows 
explorer melalui desktop icon dengan bantuan mouse. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

ff. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

gg. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

hh. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

ii. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran mengaktifkan windows 
explorer melalui desktop icon. 

gg. Pemberian tugas. 

 

Pertemuan kedua  

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

 Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer. 

 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
windows Explorer dalam managemen file dan folder. 
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 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

kk. Menjelaskan cara mengaktifkan windows explorer melalui tombol start. 

ll. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

mm. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

nn. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

oo. Mendemonstrasikan cara mengaktifkan windows explorer melalui tombol 
start. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

pp. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

qq. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

rr. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

pp. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran mengaktifkan windows 
explorer melalui tombol start. 

 

Pertemuan ketiga  

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

 Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer. 

 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
windows Explorer dalam managemen file dan folder. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
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qq. Mendemonstrasikan cara membuat folder baru melalui menubar. 

uu. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

vv. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

ww. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

xx. Mendemonstrasikan langkah cara membuat folder baru melalui perintah 
shortcut. 

vv. Menyalin, menghapus, file dari document yang ada ke folder yang baru 
dibuat  

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

zz. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

aaa. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

bbb. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

ccc. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran tentang pembuatan folder 
baru. 

ddd. Pemberian tugas. 

 

Pertemuan keempat  

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

 Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer. 

 Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
windows Explorer dalam managemen file dan folder. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
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ää. Menjelaskan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer 

fff. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

ggg. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

hhh. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

ccc. Mendemonstrasikan cara menyatukan file-file dengan cara draging. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

jjj. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

kkk. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 
didik melalui berbagai sumber, 

lll. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

mmm. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman 
yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

nnn. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

iii. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran tentang cara menyatukan file-
file dengan cara draging. 

E. Sumber Belajar  

Perangkat Komputer 

Buku Referensi 
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F. Penilaian   

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Menggunakan sistem operasi 
(misalnya WindowsTM) 

 

 Menggunakan  file manager 
untuk mengelola file dan 
folder 

(Membuat folder, mengganti 

nama folder, meng-copy file 

dari folder lain, mengganti 

nama file) 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes uji 

kerja 

 

Tes uji 

kerja 

 

Aktifkan Shortcut pada desktop! 

Aktifkan menu pada menu 

taskbar! 

 

Buatlah folder pada My document! 

 

  

No Instrumen 

Penilaian 

Skor max Skor 

perolehan 

1. Mengaktifkan windows explorer melalui 

desktop icon 

2  

2. Mengaktifkan windows explorer melalui 

tombol start 

2  

3. Membuat folder baru melalui menubar 4  

4. Menyatukan file-file ke dalam satu folder 2  

Jumlah 10  

Nilai =
maxskor

anskorproleh
 x 100 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong TIK 

 

 

 

( Fredy Bintoro, S.Pd ) 

 Lampun 12 Agustus 2015 

Praktikan 

 

 

 

(Gaus Setyawan Erdas) 

NIM.5302411042 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL 

Nama Sekolah     : SMP N 1 BEKRI 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

Kompetensi Dasar : 2.1 Mengaktifkan komputer sesuai prosedur 

Alokasi Waktu : 1 x pertemuan (1 x 40) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Disajikan seperangat peralatan komputer di lab. Komputer, peserta didik dapat : 

 menunjukan tombol - tombol yang digunakan untuk mengaktifkan 
komputer  

 menjelaskan fungsi tombol-tombol yang digunakan untuk menghidupkan 
komputer 

 menjelaskan 3 langkah menghidupkan komputer ( proses cold boot ) atau 
memulai Windows secara tepat dan benar 

 mendemonstrasikan 3 langkah menghidupkan komputer ( proses cold  boot 
) atau memulai Windows secara tepat dan benar 

 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 B. Materi Pembelajaran  

Mengaktifkan komputer 

 

C. Metode Pembelajaran  

Ceramah (Konvensional) 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan komputer 

 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
komputer  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

jjj. Mengamati dan menunjukan nama dan fungsi tombol-tombol untuk 
mngaktifkan komputer 

qqq. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

rrr. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 
atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

sss. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

ttt. Mendemontrasikan proses cold boot  dengan langkah secara tepat dan 
benar 

uuu. Mendemontrasikan proses warm boot jika komputer hang dengan 
langkah secara tepat dan benar 

ppp. Mengerjakan lembar kerja. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

www. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 
lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 
didik, 

xxx. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 
didik melalui berbagai sumber, 

yyy. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

zzz. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 



120 

 

 

 

aaaa. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

vvv. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat teknologi 
informasi dan komunikasi 

 

E. Sumber Belajar  

Komputer, buku reverensi, lembar kerja. 

 

F. Penilaian   

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Mengidentifikasi tombol-
tombol yang digunakan untuk 
mengaktifkan komputer 

 

 

 Melakukan proses ”cold boot” 

 

 

 Melakukan proses ”warm 
boot” 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

Tes 

Identifikasi 

 

 

 

Tes uji 

kerja 

 

Tes uji 

kerja 

 

Tunjukkanlah tombol-tombol yang 

digunakan untuk mengaktifkan 

komputer! 

 

 

Aktifkanlah komputer melalui 

proses ”coldboot”! 

 

Aktifkanlah komputer melalui 

proses ”warmboot”! 

 Lembar Observasi 

No Instrumen 
Skala kwantatif Nilai = 

5 4 3 2 1 Jsp/jsm x 100 

1 Tombol power listrik       

2 Tombol stavol / stabilizer       

3 Tombol monitor       

4 Tombol Power CPU       

 Jumlah       

 Total jumlah   

 

No Instrumen 
Skala kwantitif Nilai = 

5 4 3 2 1 Jsp/jsm x 100 

A Menghidupkan komputer ( Cold boot)       
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1 Mengecek aliran 

listrik/Menghidupkan monitor 

      

2 Mengecek disk drive A dalam 

keadaan kosong atau berisi 

      

3 Menekan tombol power dan 

menunggu layar utama Window 

muncul 

      

B Proses warm boot       

4 Menggunakan key board       

5 Mengunakan tombol yang ada pada 

CPU 

      

 Jumlah       

 Total jumlah   

Catatan: 

SP = Skor Perolehan    Smax = Skor Maksimal=25 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong TIK 

 

 

 

( Fredy Bintoro, S.Pd ) 

 Lampung, 07 Agustus 2015 

Praktikan 

 

 

 

(Gaus Setyawan Erdas) 

NIM.5302411042 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL 

Nama Sekolah     : SMP N 1 BEKRI 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal dasar operasi komputer 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mematikan komputer sesuai prosedur 

Alokasi Waktu : 1 x pertemua ( 1 x 40 ) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Disajikan seperangkat komputer dalam keadaan hidup,peserta didik mampu : 

 menjelaskan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan 
cara menggunakan mouse  

 menjelaskan  4 langkah mematikan komputer dengan menggunakan key board 

 mendemonstrasikan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows 
dengan cara menggunakan mouse secaara tepat dan benar ( lembar uji prosedur ) 

 mendemonstrasikan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows 
dengan cara menggunakan keyboard  secaara tepat dan benar ( lembar uji 
prosedur ) 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

B. Materi Pembelajaran  

Mematikan komputer   

C. Metode Pembelajaran  

Ceramah (Konvensional) 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan komputer 

 Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang penggunaan tombol-tombol untuk mengaktifkan 
komputer  

 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
komputer  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

www. Menunjukkan tombol dan fungsinya untuk proses mematikan 
komputer 

dddd. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

eeee. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

ffff. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

gggg. Peserta didik membentuk kelompok  untuk praktek. 

hhhh. Mendemonstrasikan mematikan komputer menggunakan 
mouse 

ååå. Mendemonstrasikan mematikan komputer menggunakan keyboard 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

jjjj. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

kkkk. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 
peserta didik melalui berbagai sumber, 

llll. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

mmmm. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman 
yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

nnnn. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

ffff. Menarik kesimpulan tentang cara mematikan komputer dengan prosedur 
yang benar. 
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E. Sumber Belajar  

Komputer, buku reverensi, lembar kerja. 

 

F. Penilaian   

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Mematikan komputer 
menggunakan fungsi perintah 
sesuai dengan prosedur 

 

 Mematikan komputer 
menggunakan fungsi tombol 
pada hardware sesuai dengan 
prosedur 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes uji 

kerja 

 

 

Tes uji 

kerja 

 

Matikanlah komputer 

menggunakan fungsi perintah! 

 

 

Matikanlah komputer dengan 

menggunakan fungsi tombol pada 

hardware! 

 

Uji prosedur 

No Instrumen 
Skala kwantatif Nilai = 

 4 3 2 1 Jsp/jsm x 100 

1 Mematikan komputer menggunakan 

mouse  

      

2 Mematikan komputer menggunakan 

keyboard 

      

 Jumlah       

 Total jumlah   

 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong TIK 

 

 

 

( Fredy Bintoro, S.Pd) 

 Lampung, 14 Agustus 2015 

Praktikan 

 

 

 

(Gaus Setyawan Erdas) 

NIM.5302411042 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL 

 

Nama Sekolah     : SMP N 1 BEKRI 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

Kompetensi Dasar : 2.3. Melakukan operasi dasar pada operating sistem dengan 

sistematis. 

Alokasi Waktu : 4 x pertemuan (4 x 40 menit) 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

 Peserta didik dapat menggunakan shortcut pada desktop icon untuk 
mengaktifkan Windows Explorer dengan tepat. 

 Peserta didik dapat membuka tampilan Windows Explorer melalui tombol Start 
dengan tepat. 

 Peserta didik dapat membuat folder melalui menu bar pada layar Windows 
Explorer dengan tepat. 

 Peserta didik dapat membuat folder baru melalui menu bar dengan tepat. 

 Peserta didik dapat menyatukan file-file ke dalam satu folder dengan cara 
draging dengan tepat. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

B. Materi Pembelajaran  

Sistem operasi  

Pengelolaan file dan folder 

 

C. Metode Pembelajaran  

Ceramah (Konvensional) 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama  

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 
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 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
Windows Explorer dalam managemen file dan folder. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

Menjelaskan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut 
tentang Windows Explorer 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; 
dan 

pppp. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 
laboratorium, studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

qqqq. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 
beragam melalui tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

iiii. Mendemonstrasikan cara mengaktifkan dan menggunakan windows 
explorer melalui desktop icon dengan bantuan mouse. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

ssss. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

tttt. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

uuuu. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

vvvv. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran mengaktifkan 
windows explorer melalui desktop icon. 

nnnn. Pemberian tugas. 

 

Pertemuan kedua  

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

 Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer. 

 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
windows Explorer dalam managemen file dan folder. 
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 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

xxxx. Menjelaskan cara mengaktifkan windows explorer melalui 
tombol start. 

yyyy. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

zzzz. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

aaaaa. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 
beragam melalui tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

bbbbb. Mendemonstrasikan cara mengaktifkan windows explorer 
melalui tombol start. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

ccccc. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

ddddd. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

eeeee. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

wwww. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran mengaktifkan 
windows explorer melalui tombol start. 

 

Pertemuan ketiga  

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

 Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer. 

 Memberikan motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
windows Explorer dalam managemen file dan folder. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 
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Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

xxxx. Mendemonstrasikan cara membuat folder baru melalui 
menubar. 

hhhhh. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

iiiii. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

jjjjj. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

kkkkk. Mendemonstrasikan langkah cara membuat folder baru melalui 
perintah shortcut. 

öööö. Menyalin, menghapus, file dari document yang ada ke folder 
yang baru dibuat  

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

mmmmm. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

nnnnn. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

ooooo. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

ppppp. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran tentang pembuatan 
folder baru. 

qqqqq. Pemberian tugas. 

 

Pertemuan keempat  

 1. Kegiatan Pendahuluan 

 Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

 Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer. 

 Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan 
windows Explorer dalam managemen file dan folder. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 
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Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

fffff. Menjelaskan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang 
menyangkut tentang Windows Explorer 

sssss. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

ttttt. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

uuuuu. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 
beragam melalui tugas-tugas Peserta didik membentuk kelompok diskusi  

jjjjj. Mendemonstrasikan cara menyatukan file-file dengan cara draging. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

wwwww. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 
lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 
didik, 

xxxxx. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 
peserta didik melalui berbagai sumber, 

yyyyy. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 
memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

zzzzz. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman 
yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

aaaaaa. Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

ppppp. Menarik kesimpulan tentang pembelajaran tentang cara 
menyatukan file-file dengan cara draging. 

E. Sumber Belajar  
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Perangkat Komputer 

Buku Referensi 

F. Penilaian   

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Menggunakan sistem operasi 
(misalnya WindowsTM) 

 

 Menggunakan  file manager 
untuk mengelola file dan 
folder 

(Membuat folder, mengganti 

nama folder, meng-copy file 

dari folder lain, mengganti 

nama file) 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes uji 

kerja 

 

Tes uji 

kerja 

 

Aktifkan Shortcut pada desktop! 

Aktifkan menu pada menu 

taskbar! 

 

Buatlah folder pada My document! 

 

No Instrumen 

Penilaian 

Skor max Skor 

perolehan 

1. Mengaktifkan windows explorer melalui 

desktop icon 

2  

2. Mengaktifkan windows explorer melalui 

tombol start 

2  

3. Membuat folder baru melalui menubar 4  

4. Menyatukan file-file ke dalam satu folder 2  

Jumlah 10  

Nilai =
maxskor

anskorproleh
 x 100 

 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong TIK 

 

 

 

( Fredy Bintoro, S.Pd ) 

 Lampunng, 14 Agustus 2015 

Praktikan 

 

 

 

(Gaus Setyawan Erdas) 

NIM.5302411042 
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Satuan Pendidikan : SMP N 1 BEKRI 

Materi Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Materi Pokok  : Mengenal Operasi Dasar Peralatan Komputer 

Jumlah soal  : 50 butir 

Bentuk soal  : Pilihan Ganda 

A. Standar Kompetensi 

Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

B.  Kompetensi Dasar 

Mengaktifkan komputer sesuai prosedur, Mematikan komputer sesuai prosedur, Melakukan operasi dasar pada operating system 

dengan sistematis 



132 

 

 

 

C. Indikator 

No. Indikator 

Aspek 

Jumlah 

CI C2 C3 

1. Mengidentifikasi letak tombol yang 

digunakan untuk mengaktifkan komputer 

 

 

13,  1 

2. Mengidentifikasi Perangkat Komputer 

dan penggunaan perangkat komputer 
29, 31, 32 

14,20,22,28, 

 

19,21,30 

 

 

10 

3. Menjelaskan cara mematikan komputer 

menggunakan fungsi perintah sesuai 

dengan prosedur 

 

1,6,7,9 

 
3, 5,8,10, 11,12, 2,4 12 

4.  16 ,24,25,39 17,18, 23, 27, 33, 15,26,37,41,44 21 
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Menggunakan sistem operasi 34,35,36,38,40, 42,43, 

 

5. Menggunakan  file manager untuk 

mengelola file dan folder 

 

 

46 
45,  2 

6. Memasukan file2 ke dalam satu folder  48, 49 47,50 4 

Jumlah 12 26 12 50 

 

Keterangan : 

C1  : Pengetahuan 

C2  : Pemahaman  

C3  : Penerapan 
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Lampiran 9 

 

SOAL UJICOBA INSTRUMEN PENELITIAN 

MENGENAL OPERASI DASAR PERALATAN KOMPUTER  

PETUNJUK UMUM : 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama, nomor absen, dan kelas pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Dahulukan mengerjakan soal yang dianggap mudah. 

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling benar. 

4. Apabila anda ingin memperbaiki jawaban, coretlah dengan dua garis lurus 

mendatar pada jawaban yang anda anggap salah, kemudian silanglah jawaban 

yang anda anggap paling benar. 

Contoh: 

Pilihan semula  : A B C D 

Dibetulkan menjadi : A B C D 

PETUNJUK KHUSUS : 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar dengan cara memberi 

tanda silang (X) pada huruf:  a, b, c, d atau e pada lembar jawaban anda! 

 

1. Menghidupkan dan mematikan komputer yang tidak sesuai prosedur akan 

mengakibatkan resiko,kecuali…. 

a. Kecelakan 

b. Rusaknya perangkat keras pada komputer 

c. Rusaknya perangkat lunak pada komputer 

d. Terjadi hubungan arus pendek listrik 

2. Komputer terdiri dari beberapa perangkat, yang termasuk kedalam perangkat-

perangkat komputer,kecuali…. 

a. CPU 

b. Modem 

c. Keyboard 

d. Monitor 

3. Cara mematikan komputer yang baik dan benar adalah…. 
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a. Menekan tombol power di CPU 

b. Memutus hubungan daya listrik secara langsung 

c. Menekan tombol power di CPU 

d. Menggunakan pilihan menu Shutdown 

4. Ada beberapa cara atau mode untuk memberhentikan pekerjaan pada 

komputer, yang termasuk kedalam mode memberhentikan pekerjaan pada 

komputer,kecuali…. 

a. Shutdown  c. Start 

b. Hibernate  d. Sleep 

5. Mode yang digunakan untuk mengunci akun yang sedang aktif adalah…. 

a. Shutdown  c.  Sleep 

b. Restart   d.  Lock 

6. Mode komputer yang digunakan bila pengguna komputer akan berganti akun 

dan akun pengguna lama tidak ingin ditutup adalah…. 

a. Lock   c.  Switch user 

b. Log off  d.  Shutdown 

7. Mode komputer yang membuat komputer tertidur adalah…. 

a. Shutdown  c.  Hibernate 

b. Sleep   d.  Restart 

8. Mode komputer yang menjaga agar memori tetap hidup dan mematikan 

perangkat yang lain adalah…. 

a. Hibernate  c.  Log off 

b. Shutdown  d.  Sleep 

9. Mode komputer yang menyimpan data yang ada dimemori ketempat khusus di 

harddisk dan kemudian mematikan komputer adalah… 

a. Shutdown  c.  Sleep 

b. Hibernate  d. Lock 

10. Jika kamu ingin ke kamar mandi, kemudian selama pergi kamu tidak ingin 

orang lain melihat tampilan komputer atau menggunakan komputermu, pilihan 

mode yang sesuai untuk dipilih adalah…. 
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a. Log off  c.  Switch user 

b. Lock   d.  Shutdown 

11. Mode komputer yang akan mematikan komputer secara keseluruhan adalah…. 

a. Shutdown  c.  Restart 

b. Sleep   d.  Lock 

12. Mode komputer yang digunakan untuk mematikan komputer dan langsung 

menghidupkannya kembali adalh…. 

a. Lock   c.  Switch User 

b. Log off  d.  Restart 

13. Mode-mode yang ada pada komputer yang digunakan untuk mematikan 

komputer atau memberhentikan pekerjaan terdapat pada menu…. 

a. Taskbar   c.  Menu start 

b. Menubar  d.  Menu title bar 

14. Perangkat berikut dapat dihubungkan ke CPU dengan menggunakan 

kabel/port USB, kecuali…. 

a. Monitor  c.  Mouse 

b. Keyboard  d.  Printer 

15. Aktivitas yang paling sedikit menghabiskan energi listrik adalah…. 

a. Mengetik tugas di Microsoft word sambil melakukan perhitungan data di 

Microsoft excel 

b. Main game di komputer 

c. Menonton film kesayangan yang di putar dari DVD pada komputer 

d. Menjelajahi internet melalui jaringan komputer nirkabel 

16. Tindakan berikut akan mengurangi konsumsi listrik ketika bekerja dengan 

komputer, kecuali…. 

a. Menggunakan monitor LCD dan bukan CRT 

b. Mematikan Wifi ketika tidak diperlukan  

c. Menggunakan screen saver saat komputer tidak digunakan 

d. Mengurangi pencahayaan di monitor 
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17. Menjaga ruang-ruang memori yang akan digunakan dan menjaga siapa yang 

menggunakannya merupakan salah satu fungsi dari…. 

a. CPU 

b. Program aplikasi 

c. System operasi 

d. Perangkat input-output 

18. Yang bukan tugas dari system operasi adalah…. 

a. Mengatur penyimpanan di hardisk 

b. Manajemen file 

c. Menjaga agar file-file tidak diserang oleh virus 

d. Mengatur proses input data 

19. Jari yang digunakan untuk menekan tombol W dan S adalah…. 

a. Jari telunjuk kanan 

b. Jari manis kanan 

c. Jari tengah kanan 

d. Jari kelingking kanan 

20. Jari yang termasuk jari terminal adalah…. 

a. A, B, dan D 

b. A, K, dan L 

c. A, F, dan E 

d. A, J, dan R 

21. Jari yang menekan tombol M dan N adalah…. 

a. Jari telunjuk kanan 

b. Jari manis kanan 

c. Jari tengahkanan 

d. Jari kelingking kanan 

22. Komponen utama dalam sebuah komputer adalah…. 

a. System operasi  c.  CPU 

b. Monitor   d.  Keyboard 
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23. Media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data sementara 

adalah…. 

a. Harddisk  c.  Sim card 

b. Memori  d. Floppy disk 

24. Media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data tetap pada 

komputer adalah…. 

a. Floppy Disk  c.  Harddisk 

b. Sim Card  d. Memori 

25. Di dalam komputer terdapat system operasi, system operasi itu sendiri 

mempunyai beberapa jenis system operasi, yang termasuk system operasi 

adalah…. 

a. Microsoft Excel c.  Windows 

b. Microsoft Word d. Microsoft Power Point 

26. System operasi memiliki beberapa fungsi, yang termasuk kedalam fungsi 

system operasi yang lain,kecuali…. 

a. Mengatur memori pada komputer 

b. Pengaturan penyimpanan pada harddisk 

c. Manajemen file 

d. Menghidupkan komputer 

27. Terdapat beberapa jenis system operasi, yang termasuk system 

operasi,kecuali…. 

a. DOS   c.  Windows 

b. Microsoft Word d. Linux 

28. Jari yang menekan tombol spasi pada keyboard adalah…. 

a. Jari kelingking kiri 

b. Jari manis kanan 

c. Ibu jari 

d. Jari telunjuk kanan 

29. Dalam teknik mengetik terdapat teknik mengetik menggunakan 10 jari, yang 

termasuk keuntungan menggunakan teknik mengetik 10 jari adalah…. 
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a. Memperlambat waktu dalam mengetik 

b. Mempercepat dan menghemat waktu dalam mengetik 

c. Mempermudah dalam melakukan pengetikan 

d. Mempermudah pekerjaan dalam komputer 

30. Didalam melakukan pengetikan menggunakan teknik 10 jari diperlukan 

sebuah perangkat keras yang disebut…. 

a. Mouse   c.  Monitor 

b. CPU   d.  Keyboard 

31. Piranti yang terdiri dari kumpulan huruf dan angka disebut juga dengan…. 

a. Mouse   c.  Printer 

b. Keyboard   d.  CPU 

32. Peranan utama keyboard dalam komputer atau dalampengetikan menggunakan 

10 jari adalah….. 

a. Memerintah komputer 

b. Menambahkan teks kedalam komputer 

c. Menambahkan gambar pada komputer 

d. Memindahi kursor yang ada pada komputer 

33. Perhatikan gambar bagian desktop dibawah ini ! 

3 4 

1 

2 
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Gambar diatas yang ditunjuk arah panah angka 1 adalah bagian desktop yang 

bernama…. 

a. Menu start  c.  Menu Bar 

b. Taskbar   d.  Ikon/Shortcut 

34. Pada soal no.31 anak panah yang menunjukkan angka 2 adalah bagian 

desktop yang bernama…. 

a. Menu start  c.  Menu Bar 

b. Taskbar   d.  Ikon/Shortcut 

35. Pada soal no.31 anak panah yang menunjukkan angka 4 adalah bagian 

desktop yang bernama…. 

a. Menu start  c.  Menu Bar 

b. Taskbar   d.  Ikon/Shortcut 

36. Pada soal no.31 anak panah yang menunjukkan angka 3 adalah bagian 

desktop yang bernama…. 

a. Menu start  c.  Menu Bar 

b. Taskbar   d.  Background Destkop 

37. Menu yang memuat daftar perintah dan program-program yang terdapat 

dikomputer adalah…. 

a. Taskbar   c.  Ikon/Shortcut 

b. Menubar  d.  Menu Start 

38. Bar yang digunakan sebagai tempat untuk menampilkan waktu,ikon untuk 

pengatur volume suara, jaringan komputer, antivirus, printer dan program-

program yang sedang digunakan adalah…. 

a. Taskbar   c.  Ikon/Shortcut 

b. Menubar  d.  Menu Start 

39. Symbol atau gambar yang mewakili sebuah file,folder atau drive yang 

berfungsi sebagai shortcut disebut juga dengan…. 

a. Taskbar   c.  Ikon/Shortcut 

b. Menubar  d.  Menu Start 

40. Gambar yang menjadi latar belakang tampilan desktop disebut juga dengan…. 
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a. Bacground Destkop/wallpaper 

b. Menubar  

c. Menu Start 

d. Ikon/Shortcut 

41. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar diatas digunakan untuk…. 

a. Mengatur wallpaper  c.  Mengatur tema 

b. Mengatur screen saver d.  Mengatur monitor 

42. Perhatikan gambar dibawah ini! 
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 Gambar diatas digunakan untuk…. 

a. Mengatur desktop background c.  Mengatur Screen saver 

b. Mengatur tema   d.  Mengatur gambar 

43. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Gambar diatas diunakan untuk…. 

a. Mengatur desktop background c.  Mengatur Screen saver 

b. Mengatur tema   d.  Mengatur gambar 

44. Perintah-perintah yang digunakan untuk mengatur tema, wallpaper dan screen 

saver pada komputer terdapat pada menu…. 

a. Control panel   c.  Komputer 

b. Picture    d.  Music 

45. Perhatikan gambar dibawah ini! 
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 Gambar diatas adalah cara untuk membuat…. 

a. Folder    c.  Dokumen 

b. Gambar   d.  Music 

46. Untuk mengelola suatu file dokumen dengan cara mengumpulkannya dalam 

suatu wadah yang diperlukan adalah….  

a. Folder baru  c. Flasdisk baru 

b. Menu baru  d. Media penyimpanan baru 

47. Untuk memindahkan file atau folder terdapat 2 cara, yaitu…. 

a. Menggunakan teknik Cut dan Copy 

b. Menggunakan teknik Cut dan delete 

c. Menggunakan teknik Copy dan Delete 

d. Menggunakan teknik paste 

48. Klik kanan pada suatu folder dan pilih atau klik perintah “Rename” adalah 

cara untuk…. 

a. Mengganti sebuah folder 

b. Mengganti sebuah nama folder 
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c. Menghapus sebuah folder 

d. Mengganti file yang lama dengan yang baru 

49. Klik kanan pada sebuah folder dan klik perintah “Delete” adalah cara untuk…. 

a. Menghapus file 

b. Menghapus Folder 

c. Mengganti folder 

d. Mengganti file 

50. Untuk melakukan perintah delete dan rename pada sebuah folder kita perlu 

masuk kedalam sebuah aplikasi atau menu yang bernama…. 

a. Windows XP   c.  Windows 7 

b. Windows Explorer  d.  Windows 8 
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Lampiran 10 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

1.A  11.A  21.A  31.B  41.C 

 

2.B  12.D  22.C  32.B  42.A 

 

3.D  13.C  23.A  33.D  43.C 

 

4.C  14.A  24.C  34.A  44.A 

 

5.D  15.A  25.C  35.B  45.A 

 

6.C  16.C  26.D  36.D  46.A 

 

7.B  17.C  27.B  37.D  47.A 

 

8.D  18.C  28.C  38.A  48.B 

 

9.B  19.B  29.B  39.C  49.A 

 

10.B  20.B  30.D  40.A  50.B 
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Rumus

Keterangan:

= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal

= Rata-rata skor total 

= Standart deviasi skor total

= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal

= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal

Kriteria

Apabila rpbis > rtabel, maka butir soal valid.

Perhitungan

26

784 28

100 10

UC-24

28 UC-21 1

1 16

324 0

256 16

10

24 UC-02 0 18

256 16

25 UC-12 1 16

22 UC-03

23 UC-23 1 15

1 18

324 0

289 0

225 15

20 UC-16 0 18

324 18

21 UC-05 0 17

361 0

361 0

19 UC-18 0 19

0 1918 UC-06

784 28

625 25

16 UC-19 1 28

29

1024 32

14 UC-28

28115 UC-17

UC-08 1 29

17 UC-13 1 25

1156 34

13 UC-20 1 32

1 34

841

900 30

10 UC-15

11 UC-04 1 30

1 30 30

9 UC-10 1 33

900

1296 36

1089 33

40

8 UC-11 1 36

36

1444 38

6 UC-26

7 UC-01 1 38

1

42

1600 40

5 UC-22 1 36

1764 42

1296

1849 43

3 UC-14 1 39 1521 39

2 UC-25 43

UC-27

Butir soal 

no 1 (X)

1

4 1

12

Perhitungan Validitas Butir  Soal Uji Coba

1 UC-07 2025 45

q

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh

seperti pada tabel analisis butir soal.

No Kode XY

766 23862 663

45

Skor Total 

(Y)
Y2

Jumlah

1

Mp

Mt

St

p

22

27 UC-09 0 12 144 0

q

p
 

S

MM
 r

t

tp

pbis

-
=

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:

= 1 p = =

2

Pada a = 5% dengan n = 28 diperoleh r tabel = 0.374

Karena rpbis > r tabel, maka soal no 1 valid.

=

Banyaknya siswa 

663

22

= 30.14

Jumlah skor total 

27.36

Mt =

Mp =

=

=

=
22

28

1

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1

Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1

Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1

Banyaknya siswa 
p =

766

28

0.21

St =

23862
766

28

28
= 10.19

q

0.21

= 0.522

rpbis =
30.14 27.36

10.19

0.79

0.79

= 0.79

Lampiran 11 

VALIDITAS SOAL UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka Hasilnya Yaitu, 

35,36,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49

Nomor Butir Soal

SOAL TIDAK 

VALID

SOAL VALID

6,7,15,16,24,32,37,39,44,50

Keterangan

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,

21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
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Rumus:

Keterangan:

: Banyaknya butir soal

: Jumlah dari pq

: Varians total

Kriteria

Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel.

Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh:

= + +

= + +

=

2

50 1

Pada a = 5% dengan n = 28 diperoleh r tabel = 0.374

Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen

tersebut reliabel

10.2245

103.8010

= 0.920

r11 =
50 103.801

S2 =

23862
766

= 103.8010
28

28

+ . . .+ 0.1875

10.2245

+ . . .+ pq50

0.1684 0.1875 0.2296

Perhitungan Reliabilitas Instrumen  Uji Coba

k

Spq

s2

Spq pq1 pq2 pq3

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ å-
÷
ø

ö
ç
è

æ
=

2

2

11
S

pqS
 

1-k

k
  r

Lampiran 12 

REALIBILITAS SOAL UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka Hasilnya: 

k = 50

Spq = 10.224

s2 = 103.801

r11 = 0.920
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Rumus

Keterangan:

: Indeks kesukaran

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah

: Banyaknya siswa pada kelompok atas

: Banyaknya siswa pada kelompok bawah

Kriteria

< <

< <

< <

+

=

UC-21 1

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal  Uji Coba

IK

JBA

JBB

0.00 IK Sukar0.30

JSA

JSB

0.30 IK 0.70 Sedang

Interval IK Kriteria

Kelompok Atas Kelompok Bawah

Mudah1.00IK

KodeNo Skor

8

1

3 UC-14 1

0.70

No Kode

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya

untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan

diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

Jumlah 14

UC-19

1 UC-07 1 1

Jumlah

UC-17

2 UC-25

1

Skor

1 2

3

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran

yang mudah

IK =
14 8

28

0.786

0

UC-18 0

UC-13 1

UC-06

0

0

4 UC-27 1 4

5 UC-22 1 5

6 UC-26

7 UC-01 1 7

1 6

UC-11 1 8

UC-02

UC-16

UC-05

0

9 UC-10 1 9

UC-03 1

UC-23 1

8

UC-12 1

10 UC-15

11 UC-04 1 11

1 10

1 12

13 UC-20 1 13

14 UC-28 1 14

UC-24 1

UC-09 0

12 UC-08

BA

BA

JSJS

JBJB
 IK 

+

+
=

3,5,8,10,11,12,13,14,17,18,20,22,23,27,

28,33,34,35,36,38,40,42,43,45,48,29

1,6,7,9,16,24,25,29,31,32,39,46,MUDAH

SEDANG 2,4,15, 19,21, 26,30,37,41,44,47,50

SUSAH

Keterangan Nomor Butir Soal

Lampiran 13 

TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka Hasilnya : 
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Rumus

Keterangan:

: Daya Pembeda

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas

: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah

: Banyaknya siswa pada kelompok atas

Kriteria

< <

< <

< <

< <

Perhitungan

DP

DP

DP

0.00

No Kode

Sangat Baik

0.20

0.40

0.70

DP

JBA

JBB

JSA

0.70

DP

Kriteria

Jelek

Cukup

Baik

Perhitungan Daya Pembeda Soal  Uji Coba

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya

untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan

diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

1.00

Interval DP

0.20

0.40

Skor

Kelompok Atas Kelompok Bawah

No Kode Skor

1 UC-07 1 1 UC-17 1

=
14 8

14 14

1 2

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda

baik

8Jumlah Jumlah14

= 0.43

DP

UC-19 1

3 UC-14 1 3 UC-13 1

2 UC-25

4 UC-27 1 4

UC-16 0

5 UC-22 1 5

UC-06 0

UC-18 0

UC-05 0

6 UC-26

7 UC-01 1 7

1 6

8 UC-11 1 8

UC-02 0

9 UC-10 1 9

UC-03 1

UC-23 1

UC-12 1

UC-24 1

10 UC-15

11 UC-04 1 11

1 10

UC-21 1

13 UC-20 1 13

12 UC-08

UC-09 0

14 UC-28 1 14

1 12

B

A

A

A

JS

JB

JS

JB
  DP -=

Lampiran 14 

DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka Hasilnya: 

Keterangan Nomor Butir Soal

BAIK
1,3,5,9,10,12,13,14,17,19,20,21,22,23,

25,26,28,29,30,31,33,35,36,38,43,46,49

CUKUP 2,4,8,11,18,21,27,34,37,40,41,42,45,47,48

JELEK 6,7,15,16,24,32,39,44,50
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Lampiran 15 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

TES EVALUASI 

PETUNJUK UMUM : 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama, nomor absen, dan kelas pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Dahulukan mengerjakan soal yang dianggap mudah. 

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling benar. 

4. Apabila anda ingin memperbaiki jawaban, coretlah dengan dua garis lurus 

mendatar pada jawaban yang anda anggap salah, kemudian silanglah 

jawaban yang anda anggap paling benar. 

Contoh: 

Pilihan semula  : A B C D 

Dibetulkan menjadi : A B C D 

PETUNJUK KHUSUS : 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar dengan cara memberi 

tanda silang (X) pada huruf:  a, b, c, d atau e pada lembar jawaban anda! 

 

1. Menghidupkan dan mematikan komputer yang tidak sesuai prosedur akan 

mengakibatkan resiko,kecuali…. 

a. Kecelakan 

b. Rusaknya perangkat keras pada komputer 

c. Rusaknya perangkat lunak pada komputer 

d. Terjadi hubungan arus pendek listrik 

2. Komputer terdiri dari beberapa perangkat, yang termasuk kedalam perangkat-

perangkat komputer,kecuali…. 

a. CPU 

b. Modem 

c. Keyboard 

d. Monitor 

3. Cara mematikan komputer yang baik dan benar adalah…. 
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a. Menekan tombol power di CPU 

b. Memutus hubungan daya listrik secara langsung 

c. Menekan tombol power di CPU 

d. Menggunakan pilihan menu Shutdown 

4. Ada beberapa cara atau mode untuk memberhentikan pekerjaan pada 

komputer, yang termasuk kedalam mode memberhentikan pekerjaan pada 

komputer,kecuali…. 

a. Shutdown  c. Start 

b. Hibernate  d. Sleep 

5. Mode yang digunakan untuk mengunci akun yang sedang aktif adalah…. 

a. Shutdown  c.  Sleep 

b. Restart   d.  Lock 

6. Mode komputer yang menjaga agar memori tetap hidup dan mematikan 

perangkat yang lain adalah…. 

a. Hibernate  c.  Log off 

b. Shutdown  d.  Sleep 

7. Mode komputer yang menyimpan data yang ada dimemori ketempat khusus di 

harddisk dan kemudian mematikan komputer adalah… 

a. Shutdown  c.  Sleep 

b. Hibernate  d. Lock 

8. Jika kamu ingin ke kamar mandi, kemudian selama pergi kamu tidak ingin 

orang lain melihat tampilan komputer atau menggunakan komputermu, pilihan 

mode yang sesuai untuk dipilih adalah…. 

a. Log off  c.  Switch user 

b. Lock   d.  Shutdown 

9. Mode komputer yang akan mematikan komputer secara keseluruhan adalah…. 

a. Shutdown  c.  Restart 

b. Sleep   d.  Lock 

10. Mode komputer yang digunakan untuk mematikan komputer dan langsung 

menghidupkannya kembali adalh…. 
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a. Lock   c.  Switch User 

b. Log off  d.  Restart 

11. Mode-mode yang ada pada komputer yang digunakan untuk mematikan 

komputer atau memberhentikan pekerjaan terdapat pada menu…. 

a. Taskbar   c.  Menu start 

b. Menubar  d.  Menu title bar 

12. Perangkat berikut dapat dihubungkan ke CPU dengan menggunakan 

kabel/port USB, kecuali…. 

a. Monitor  c.  Mouse 

b. Keyboard  d.  Printer 

13. Menjaga ruang-ruang memori yang akan digunakan dan menjaga siapa yang 

menggunakannya merupakan salah satu fungsi dari…. 

a. CPU 

b. Program aplikasi 

c. System operasi 

d. Perangkat input-output 

14. Yang bukan tugas dari system operasi adalah…. 

a. Mengatur penyimpanan di hardisk 

b. Manajemen file 

c. Menjaga agar file-file tidak diserang oleh virus 

d. Mengatur proses input data  

15. Jari yang digunakan untuk menekan tombol W dan S adalah…. 

a. Jari telunjuk kanan 

b. Jari manis kanan 

c. Jari tengah kanan 

d. Jari kelingking kanan 

16. Jari yang termasuk jari terminal adalah…. 

a. A, B, dan D 

b. A, K, dan L 

c. A, F, dan E 
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d. A, J, dan R 

17. Jari yang menekan tombol M dan N adalah…. 

a. Jari telunjuk kanan 

b. Jari manis kanan 

c. Jari tengahkanan 

d. Jari kelingking kanan 

18. Komponen utama dalam sebuah komputer adalah…. 

a. System operasi  c.  CPU 

b. Monitor   d.  Keyboard 

19. Media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data sementara 

adalah…. 

a. Harddisk  c.  Sim card 

b. Memori  d. Floppy disk 

20. Di dalam komputer terdapat system operasi, system operasi itu sendiri 

mempunyai beberapa jenis system operasi, yang termasuk system operasi 

adalah…. 

a. Microsoft Excel c.  Windows 

b. Microsoft Word d. Microsoft Power Point 

21. System operasi memiliki beberapa fungsi, yang termasuk kedalam fungsi 

system operasi yang lain,kecuali…. 

a. Mengatur memori pada komputer 

b. Pengaturan penyimpanan pada harddisk 

c. Manajemen file 

d. Menghidupkan komputer 

22. Terdapat beberapa jenis system operasi, yang termasuk system 

operasi,kecuali…. 

a. DOS   c.  Windows 

b. Microsoft Word d. Linux 

23. Jari yang menekan tombol spasi pada keyboard adalah…. 

a. Jari kelingking kiri 
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b. Jari manis kanan 

c. Ibu jari 

d. Jari telunjuk kanan 

24. Dalam teknik mengetik terdapat teknik mengetik menggunakan 10 jari, yang 

termasuk keuntungan menggunakan teknik mengetik 10 jari adalah…. 

a. Memperlambat waktu dalam mengetik 

b. Mempercepat dan menghemat waktu dalam mengetik 

c. Mempermudah dalam melakukan pengetikan 

d. Mempermudah pekerjaan dalam komputer 

25. Didalam melakukan pengetikan menggunakan teknik 10 jari diperlukan 

sebuah perangkat keras yang disebut…. 

a. Mouse   c.  Monitor 

b. CPU   d.  Keyboard 

26. Piranti yang terdiri dari kumpulan huruf dan angka disebut juga dengan…. 

a. Mouse   c.  Printer 

b. Keyboard   d.  CPU 

27. Perhatikan gambar bagian desktop dibawah ini ! 

3 4 

1 

2 
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Gambar diatas yang ditunjuk arah panah angka 1 adalah bagian desktop yang 

bernama…. 

a. Menu start  c.  Menu Bar 

b. Taskbar   d.  Ikon/Shortcut 

28. Pada soal no.31 anak panah yang menunjukkan angka 2 adalah bagian 

desktop yang bernama…. 

a. Menu start  c.  Menu Bar 

b. Taskbar   d.  Ikon/Shortcut 

29. Pada soal no.31 anak panah yang menunjukkan angka 4 adalah bagian 

desktop yang bernama…. 

a. Menu start  c.  Menu Bar 

b. Taskbar   d.  Ikon/Shortcut 

30. Pada soal no.31 anak panah yang menunjukkan angka 3 adalah bagian 

desktop yang bernama…. 

a. Menu start  c.  Menu Bar 

b. Taskbar   d.  Background Destkop 

31. Bar yang digunakan sebagai tempat untuk menampilkan waktu,ikon untuk 

pengatur volume suara, jaringan komputer, antivirus, printer dan program-

program yang sedang digunakan adalah…. 

a. Taskbar   c.  Ikon/Shortcut 

b. Menubar  d.  Menu Start 

32. Gambar yang menjadi latar belakang tampilan desktop disebut juga dengan…. 

a. Bacground Destkop/wallpaper 

b. Menubar  

c. Menu Start 

d. Ikon/Shortcut 
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33. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar diatas digunakan untuk…. 

a. Mengatur wallpaper  c.  Mengatur tema 

b. Mengatur screen saver d.  Mengatur monitor 

34. Perhatikan gambar dibawah ini! 
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Gambar diatas digunakan untuk…. 

a. Mengatur desktop background c.  Mengatur Screen saver 

b. Mengatur tema   d.  Mengatur gambar 

35. Perhatikan gambar dibawah ini! 

Gambar diatas diunakan untuk…. 

a. Mengatur desktop background c.  Mengatur Screen saver 

b. Mengatur tema   d.  Mengatur gambar 
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36. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 Gambar diatas adalah cara untuk membuat…. 

a. Folder    c.  Dokumen 

b. Gambar   d.  Music 

37. Untuk mengelola suatu file dokumen dengan cara mengumpulkannya dalam 

suatu wadah yang diperlukan adalah….  

a. Folder baru  c. Flasdisk baru 

b. Menu baru  d. Media penyimpanan baru 

38. Untuk memindahkan file atau folder terdapat 2 cara, yaitu…. 

a. Menggunakan teknik Cut dan Copy 

b. Menggunakan teknik Cut dan delete 

c. Menggunakan teknik Copy dan Delete 

d. Menggunakan teknik paste 

39. Klik kanan pada suatu folder dan pilih atau klik perintah “Rename” adalah 

cara untuk…. 

a. Mengganti sebuah folder 
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b. Mengganti sebuah nama folder 

c. Menghapus sebuah folder 

d. Mengganti file yang lama dengan yang baru 

40. Klik kanan pada sebuah folder dan klik perintah “Delete” adalah cara untuk…. 

a. Menghapus file 

b. Menghapus Folder 

c. Mengganti folder 

d. Mengganti file 
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Lampiran 16 

KUNCI JAWABAN SOAL POSTTEST DAN PRETEST 

 

1.D   11.C   21.D  31.A 

 

2.B   12.B   22.B  32.A 

 

3.D   13.C   23.C  33.A 

 

4.C   14.C   24.B  34.A 

 

5.D   15.B   25.D  35.C 

 

6.D   16.B   26.B  36.A 

 

7.B   17.A   27.D  37.A 

 

8.B   18.C   28.A  38.A 

 

9.A   19.A   29.B  39.B  

 

10.D   20.C   30.D  40.A  
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85

70

45

55

60

50

83

80

73

80

80

83

55

75

78

83

80

70

75

73

80

78

78

70

75

80

75

75

78

Nilai 

Akhir

Lampiran 17 

HASIL PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

NAMA SISWA
urut NIS NISN

1 ADI BAGUS SAPUTRA

2 ADI SAPUTRA

3 AKIM ROMADONI

4 ALDA DWI YANTI

5 ALINDA FEBRIYANA

6 AYUNI

7 DANAR FEBRIANTO

8 DENOK DARADISTA

9 DERA RESTIANI

10 DONI PRAYOGA

11 DWI AMELIA

12 ELISA

13 ELSHA HAFIZA RIZKI

14 FERI JUNI IRMAWAN

15 HERNI FITRIA

16 INDAH EVITARIA

17 JONATAN NANDA FITRIYADI

18 KHOIRUL HAMZAH

19 LESTARI

20 MUHAMMAD HARIS

21 MUHAMMAD RIZKI MAULANA

22 NESTA ARLIKA DEWI

23 PARIPURNO

24 RENDI DIAN SYAH
25 RETNO SUKOCO
26 RITA OKTAPIA
27 ROSITA
28 TRIYANI

29 WANGI LIDYA PUTRI

NO
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75

65

78

65

78

78

83

80

73

68

75

83

65

73

78

83

73

78

73

73

63

75

65

50

55

83

45

83

78

Nilai 

Akhir

Lampiran 18 

NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

NAMA SISWA
urut NIS NISN

1 AGUNG SAPUTRA

2 ALPINA DAMAYANTI

3 ANDREAN

4 ANDRIAN MAULANA 

5 CINDI ANGGRAINI

6 CUCU CAHYATI

7 DEDE HERMAWAN

8 EKO HANDOKO

9 ELISA FERTIANI

10 ELISA RAHMAWATI

11 FAJAR ALAMSYAH

12 FEBY AMANDA SARI

13 FITRI DAHLIA

14 HENDRI KURNIAWAN

15 INDRA KOMARA

16 INDRA SAPUTRA

17 INTAN KURNIAWATI

18 JENI RAHAYU

19 JULI SAPUTRA

20 LESTARI HANDAYANI

21 NIDA NITA TALIA

22 PENDI ANGUN PRAYOGA
23 PRIHATINI
24 RIO PRATAMA
25 ROHI NAPSIAH
26 SARMILAH
27 SELI NOVITASARI

28 SITI LIDYA NO'ISAH 

29 WULAN SEPTIYANTI

NO
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ADI BAGUS SAPUTRA √ √ √ √ √ 17 85% Sangat Tinggi

2 ADI SAPUTRA √ √ √ √ √ 7 35% Sedang

3 AKIM ROMADONI √ √ √ √ √ 8 40% Sedang

4 ALDA DWI YANTI √ √ √ √ 11 55% Tinggi

5 ALINDA FEBRIYANA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

6 AYUNI √ √ √ √ 12 60% Tinggi

7 DANAR FEBRIANTO √ √ √ √ 12 60% Tinggi

8 DENOK DARADISTA √ √ √ √ √ 16 80% Sangat Tinggi

9 DERA RESTIANI √ √ √ √ 11 55% Tinggi

10 DONI PRAYOGA √ √ √ √ √ 18 90% Sangat Tinggi

11 DWI AMELIA √ √ √ √ 13 65% Tinggi

12 ELISA √ √ √ √ 12 60% Tinggi

13 ELSHA HAFIZA RIZKI √ √ √ √ 12 60% Tinggi

14 FERI JUNI IRMAWAN √ √ √ √ √ 14 70% Tinggi

15 HERNI FITRIA √ √ √ √ 13 65% Tinggi

16 INDAH EVITARIA √ √ √ √ √ 17 85% Sangat Tinggi

17 JONATAN NANDA FITRIYADI √ √ √ √ √ 13 65% Tinggi

18 KHOIRUL HAMZAH √ √ √ √ √ 16 80% Sangat Tinggi

19 LESTARI √ √ √ √ 13 65% Tinggi

20 MUHAMMAD HARIS √ √ √ √ √ 15 75% Sangat Tinggi

21 MUHAMMAD RIZKI MAULANA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

22 NESTA ARLIKA DEWI √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

23 PARIPURNO √ √ √ √ 9 45% Sedang

24 RENDI DIAN SYAH √ √ √ √ 9 45% Sedang

25 RETNO SUKOCO √ √ √ √ 9 45% Sedang

26 RITA OKTAPIA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

27 ROSITA √ √ √ √ √ 18 90% Sangat Tinggi

28 TRIYANI √ √ √ √ 11 55% Tinggi

29 WANGI LIDYA PUTRI √ √ √ √ √ 17 85% Sangat Tinggi

KATEGORIJumlah Skor NilaiNo Nama Siswa

Aspek yang diamati

A B C D E

Lampiran 19 

HASIL KEAKTIFAN KELAS EKSPERIMEN PER.I 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ADI BAGUS SAPUTRA √ √ √ √ √ 17 85% Sangat Tinggi

2 ADI SAPUTRA √ √ √ √ 16 80% Sangat Tinggi

3 AKIM ROMADONI √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

4 ALDA DWI YANTI √ √ √ √ 15 75% Sangat Tinggi

5 ALINDA FEBRIYANA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

6 AYUNI √ √ √ √ √ 18 90% Sangat Tinggi

7 DANAR FEBRIANTO √ √ √ √ √ 18 90% Sangat Tinggi

8 DENOK DARADISTA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

9 DERA RESTIANI √ √ √ √ 15 75% Sangat Tinggi

10 DONI PRAYOGA √ √ √ √ √ 18 90% Sangat Tinggi

11 DWI AMELIA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

12 ELISA √ √ √ √ √ 17 85% Sangat Tinggi

13 ELSHA HAFIZA RIZKI √ √ √ √ √ 18 90% Sangat Tinggi

14 FERI JUNI IRMAWAN √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

15 HERNI FITRIA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

16 INDAH EVITARIA √ √ √ √ √ 20 100% Sangat Tinggi

17 JONATAN NANDA FITRIYADI √ √ √ √ √ 16 80% Sangat Tinggi

18 KHOIRUL HAMZAH √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

19 LESTARI √ √ √ √ 14 70% Tinggi

20 MUHAMMAD HARIS √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

21 MUHAMMAD RIZKI MAULANA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

22 NESTA ARLIKA DEWI √ √ √ √ √ 15 75% Sangat Tinggi

23 PARIPURNO √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

24 RENDI DIAN SYAH √ √ √ √ √ 17 85% Sangat Tinggi

25 RETNO SUKOCO √ √ √ √ √ 18 90% Sangat Tinggi

26 RITA OKTAPIA √ √ √ √ √ 19 95% Sangat Tinggi

27 ROSITA √ √ √ √ √ 18 90% Sangat Tinggi

28 TRIYANI √ √ √ √ 11 55% Tinggi

29 WANGI LIDYA PUTRI √ √ √ √ √ 17 85% Sangat Tinggi

KATEGORIJumlah Skor NilaiNo Nama Siswa

Aspek yang diamati

A B C D E

Lampiran 20 

HASIL KEAKTIFAN KELAS EKSPERIMEN PER.II 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 AGUNG SAPUTRA √ √ √ √ 9 45% Sedang

2 ALPINA DAMAYANTI √ √ 4 20% Rendah

3 ANDREAN √ √ √ 5 25% Sedang

4 ANDRIAN MAULANA √ √ √ √ √ 7 35% Sedang

5 CINDI ANGGRAINI √ √ √ √ √ 8 40% Sedang

6 CUCU CAHYATI √ √ √ 4 20% Rendah

7 DEDE HERMAWAN √ √ 4 20% Rendah

8 EKO HANDOKO √ √ √ √ √ 9 45% Sedang

9 ELISA FERTIANI √ 4 20% Rendah

10 ELISA RAHMAWATI √ √ 5 25% Sedang

11 FAJAR ALAMSYAH √ √ 4 20% Rendah

12 FEBY AMANDA SARI √ √ √ √ 13 65% Tinggi

13 FITRI DAHLIA √ √ √ √ √ 9 45% Sedang

14 HENDRI KURNIAWAN √ √ √ √ 11 55% Tinggi

15 INDRA KOMARA √ √ 3 15% Rendah

16 INDRA SAPUTRA √ √ √ √ 13 65% Tinggi

17 INTAN KURNIAWATI √ √ √ √ √ 9 45% Sedang

18 JENI RAHAYU √ √ √ √ 12 60% Tinggi

19 JULI SAPUTRA √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

20 LESTARI HANDAYANI √ √ √ √ √ 12 60% Tinggi

21 NIDA NITA TALIA √ √ √ √ 12 60% Tinggi

22 PENDI ANGUN PRAYOGA √ √ √ 7 35% Sedang

23 PRIHATINI √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

24 RIO PRATAMA √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

25 ROHI NAPSIAH √ √ √ √ 9 45% Sedang

26 SARMILAH √ √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

27 SELI NOVITASARI √ √ √ 8 40% Sedang

28 SITI LIDYA NO'ISAH √ √ √ √ 9 45% Sedang

29 WULAN SEPTIYANTI √ √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

KATEGORINo Jumlah Skor NilaiA B C D E

Aspek yang diamati

Nama Siswa

Lampiran 21 

HASIL KEAKTIFAN KELAS KONTROL PER.I 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 AGUNG SAPUTRA √ √ √ √ 9 45% Sedang

2 ALPINA DAMAYANTI √ √ 4 20% Rendah

3 ANDREAN √ √ √ 5 25% Sedang

4 ANDRIAN MAULANA √ √ √ √ √ 7 35% Sedang

5 CINDI ANGGRAINI √ √ √ √ √ 8 40% Sedang

6 CUCU CAHYATI √ √ √ 4 20% Rendah

7 DEDE HERMAWAN √ √ 4 20% Rendah

8 EKO HANDOKO √ √ √ √ √ 9 45% Sedang

9 ELISA FERTIANI √ 4 20% Rendah

10 ELISA RAHMAWATI √ √ 5 25% Sedang

11 FAJAR ALAMSYAH √ √ 4 20% Rendah

12 FEBY AMANDA SARI √ √ √ √ 13 65% Tinggi

13 FITRI DAHLIA √ √ √ √ √ 9 45% Sedang

14 HENDRI KURNIAWAN √ √ √ √ 11 55% Tinggi

15 INDRA KOMARA √ √ 3 15% Rendah

16 INDRA SAPUTRA √ √ √ √ 13 65% Tinggi

17 INTAN KURNIAWATI √ √ √ √ √ 9 45% Sedang

18 JENI RAHAYU √ √ √ √ 12 60% Tinggi

19 JULI SAPUTRA √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

20 LESTARI HANDAYANI √ √ √ √ √ 12 60% Tinggi

21 NIDA NITA TALIA √ √ √ √ 12 60% Tinggi

22 PENDI ANGUN PRAYOGA √ √ √ 7 35% Sedang

23 PRIHATINI √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

24 RIO PRATAMA √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

25 ROHI NAPSIAH √ √ √ √ 9 45% Sedang

26 SARMILAH √ √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

27 SELI NOVITASARI √ √ √ 8 40% Sedang

28 SITI LIDYA NO'ISAH √ √ √ √ 9 45% Sedang

29 WULAN SEPTIYANTI √ √ √ √ √ √ 4 20% Rendah

KATEGORIJumlah Skor NilaiNo Nama Siswa

Aspek yang diamati

A B C D E

Lampiran 22 

HASIL AKTIVITAS KELAS KONTROL PER.II 
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85
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80
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83

73

80

80

83

70

85

85

83
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85

85

73

80
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78

70

90

83

83

83

78

Nilai 

Akhir

Lampiran 23 

NILAI POSTEST KELAS EKSPERIMEN 

NAMA SISWA
urut NIS NISN

1 ADI BAGUS SAPUTRA

2 ADI SAPUTRA

3 AKIM ROMADONI

4 ALDA DWI YANTI

5 ALINDA FEBRIYANA

6 AYUNI

7 DANAR FEBRIANTO

8 DENOK DARADISTA

9 DERA RESTIANI

10 DONI PRAYOGA

11 DWI AMELIA

12 ELISA

13 ELSHA HAFIZA RIZKI

14 FERI JUNI IRMAWAN

15 HERNI FITRIA

16 INDAH EVITARIA

17 JONATAN NANDA FITRIYADI

18 KHOIRUL HAMZAH

19 LESTARI

20 MUHAMMAD HARIS

21 MUHAMMAD RIZKI MAULANA

22 NESTA ARLIKA DEWI

23 PARIPURNO

24 RENDI DIAN SYAH
25 RETNO SUKOCO
26 RITA OKTAPIA
27 ROSITA
28 TRIYANI

29 WANGI LIDYA PUTRI

NO
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75

65

78

65

78

78

83

80

73

80

80

83

65

73

78

83

73

78

73

73

80

78

78

50

80

83

83

83

78

Nilai 

Akhir

Lampiran 24 

NILAI POSTEST KELAS KONTROL 

NAMA SISWA
urut NIS NISN

1 AGUNG SAPUTRA

2 ALPINA DAMAYANTI

3 ANDREAN

4 ANDRIAN MAULANA 

5 CINDI ANGGRAINI

6 CUCU CAHYATI

7 DEDE HERMAWAN

8 EKO HANDOKO

9 ELISA FERTIANI

10 ELISA RAHMAWATI

11 FAJAR ALAMSYAH

12 FEBY AMANDA SARI

13 FITRI DAHLIA

14 HENDRI KURNIAWAN

15 INDRA KOMARA

16 INDRA SAPUTRA

17 INTAN KURNIAWATI

18 JENI RAHAYU

19 JULI SAPUTRA

20 LESTARI HANDAYANI

21 NIDA NITA TALIA

22 PENDI ANGUN PRAYOGA
23 PRIHATINI
24 RIO PRATAMA
25 ROHI NAPSIAH
26 SARMILAH
27 SELI NOVITASARI

28 SITI LIDYA NO'ISAH 

29 WULAN SEPTIYANTI

NO
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Lampiran 25 

UJI NORMALITAS PRETEST KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

29 29

71.8966 73.0172

9.69755 10.29431

.214 .232

.137 .144

-.214 -.232

1.155 1.247

.139 .089

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Pos itive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Pre Test

Kontrol

Pre Test

Eksperimen

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 26 

UJI HOMOGENITAS DATA PRETEST KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Test of Homogeneity of Variances

Pre Test

.016 1 56 .900

Levene

Statis tic df1 df2 Sig.
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Independent Samples Test

.427 56 .671 1.12069 2.62623 -4.14028 6.38166

.427 55.801 .671 1.12069 2.62623 -4.14069 6.38207

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Pre Test

t df

Sig.

(2-tai led)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Lampiran 27 

HASIL UJI PERBEDAAN DATA PRETEST 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Group Statistics

29 73.0172 10.29431 1.91161

29 71.8966 9.69755 1.80079

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Pre Test

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean
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Lampiran 28 

UJI NORMALITAS POSTEST KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

29 29

75.7759 80.9483

7.19944 5.91660

.250 .160

.175 .109

-.250 -.160

1.345 .864

.054 .444

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Pos itive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Post Test

Kontrol

Post tes t

Eksperimen

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 29 
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UJI HOMOGENITAS DATA POSTEST KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Test of Homogeneity of Variances

Post Test

.330 1 56 .568

Levene

Statis tic df1 df2 Sig.
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Independent Samples Test

2.989 56 .004 5.17241 1.73044 1.70593 8.63890

2.989 53.974 .004 5.17241 1.73044 1.70306 8.64177

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Post Test

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Lampiran 30 

HASIL UJI PERBEDAAN DATA POSTEST 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Group Statistics

29 80.9483 5.91660 1.09869

29 75.7759 7.19944 1.33690

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

Post Test

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 31 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Melaksanakan Presentasi 
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Posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama Siswa dan Gumong 


