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ABSTRAK 

 
Fatoni, Rohmat. 2015. Penerapan Media Pembelajaran interaktif berbasis flash 

Pada Mata Pelajaran KKPI di SMK N 1 Wonogiri.Skripsi, Pendidikan 
Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Drs. Isdiyarto, M.Pd. 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya keaktifan atau partisipasi 

siswa dalam proses pembelajaran KKPI sehingga hasil belajar siswa belum 
maksimal. Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu 
dengan membuat media pembelajaran Flash. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahuipeningkatan hasil belajar yang menggunakan media pembelajaran 
flashpada siswa SMK N 1 Wonogiri. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 
experimental design. Bentuk quasi experimental design yang digunakan yaitu 
nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa 
SMK N 1 Wonogiri. Sampel dalam penelitian diambil menggunakan teknik 
sampling jenuhdengan dipastikan kesetaraannya (matching) sehingga diperoleh 
siswa kelas XI Pemasaran 1 (kelompok eksperimen) dan siswa kelas XI 
Pemasaran2 (kelompok kontrol). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
meliputi teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. Data diperoleh 
dengan mengambil dua macam data yaitu data kemampuan awal siswa melalui 
pretest dan data setelah mahasiswa diberikan perlakuan (treatment) melalui 
posttest. Pretest maupun posttest diberikan pada semua sampel, dari data yang 
dihasilkan kemudian dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas, dan uji 
hipotesis meliputi uji beda dan uji gain. 

Hasil penelitian dengan analisis statistik uji-t menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran Flash dengan hasil belajar siswa yang 

pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran Flash. Dibuktikan dengan 

thitung > ttabel (4,462 > 2,000). Berdasarkan analisis uji gain menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi pada siswa yang 

dibelajarkan denganmenggunakan media pembelajaran Flash dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa yang dibelajarkan tidak menggunakan media 

pembelajaran Flash. Dibuktikan dari nilai pretest dan posttest didapat rata-rata 

skor gain kelompok eksperimen lebih tinggi yakni 0,70 sedangkan kelompok 

kontrol adalah 0,53. 

Kata Kunci: media pembelajaran, hasil belajar, Microsoft Powerpoint. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Ilmu pengetahuan sekarang ini semakin berkembang pesat, hal tersebut 

tidak terlepas dari meningkatnya sumber daya manusia (SDM). Bermacam-

macam ilmu pengetahuan yang baru membuat perkembangan teknologi 

berkembang semakin pesat 

Pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut serta dalam perkembangan pembangunan bangsa dan negara. Dengan 

diberlakukannya pendidikan wajib belajar 9 tahun serta semakin mudahnya 

bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak di harapkan pendidikan di 

Indonesia semakin maju dan berkembang. Tujuan pendidikan nasional tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, 

buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang 
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diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan”.  

Proses pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil yang diperoleh. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) cenderung lebih 

memperlihatkan paradigma pendidikan saat ini, sebagaimana yang terkandung 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hal ini merupakan satu hal 

mengapa media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Dalamdunia pendidikan,perkembangan teknologi dan informasi membawa 

dampak positif. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi,dunia 

pendidikan menjadi lebih baik, hal itu ditandai adanya inovasi dalam penggunaan 

media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Penggunaan media pembelajaran  

yang tepat dapat memberi manfaat bagi peserta didik. Ketertarikan untuk 

memahami suatu materi menggunakan media pembelajaran dapat membantu 

peserta didik untuk menguasai materi tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Pramono. (2013) 

menjelaskan bahwa, secara umum media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai 

suatu perangkat pembelajaran yang membantu pengajar menyampaikan isi materi 

ke peserta didik sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Menurut Sudjana & Rivai (2010:7), Kedudukan media pengajaran ada dalam 

komponen metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses 

interaksi guru – siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Melalui 

penggunakan media pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses 

belajar mengajar yang pada akhirya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar 
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siswa. Beberapa jenis media yang biasa digunakan dalam kegiatan pendidikan dan 

pengajaran dapat digolongkan menjadi media grafis, media fotografis, media tiga 

dimensi, media proyeksi, media audio dan lingkungan sebagai media pengajaran 

Berawal dari pendapat Sudjana & Rivai tersebut, timbul sebuah gagasan 

untuk membuat media pembelajaran Flash pada jurusan Pemasaran di SMK N 1 

Wonogiri. Media pembelajaran di harapkan dapat membantu siswa dalam 

mempelajari suatu bidang kejuruan. Salah satu bidang kejuruan yang dimaksud 

adalah Pemasaran dengan mata pelajaran KKPI. Mata Pelajaran tersebut 

merupakan mata pelajaran yang penting yang berkaitan dengan teknologi 

informasi dan komputer. 

Berdasarkan hasil observasi yang sudah di lakukan di SMK N 1 Wonogiri 

dan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan guru-guru Keterampilan 

Komputer dan Pengelolaan Jaringan (KKPI) diketahui bahwa pembelajaran belum 

menggunakan media pembelajaran interaktif. Model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model pembelajaran ceramah tanpa menggunakan media 

pembelajaran Flash dengan guru sebagai sumber utama pembelajaran. Peserta 

didik hanya mendengarkan, mencatat dan menjawab apabila ditanya oleh guru dan 

kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut membuat hasil belajar 

peserta didik kurang optimal, dari ulangan harian yang di dapat siswa diketahui 

rata-rata masih di bawah batas tuntas yaitu 72 dengan batas tuntas 75. (Sumber : 

Data Nilai Ulangan Harian 1 Kelas XI Tahun 2014/2015, SMK N 1 Wonogiri). 

Tidak adanya timbal balik dari peserta didik juga membuat guru kurang 

mengetahui kemampuan dan potensi yang ada pada peserta didik.  



4 
 

4 
 

Berawal dari pemikiran untuk membantu penyediaan media pembelajaran 

yang mudah dipelajari pembuatannya tersebut, maka dibuat sebuah media 

pembelajaran interaktif di SMK N 1 Wonogiri. Selain itu media pembelajaran 

interaktif yang diciptakan juga dapat mendukung proses belajar mengajar di 

sekolah. Semua itu  disajikan dalam sekripsi yng berjudul “Penerapan media 

pembelajaran interaktif berbasis Flash pada mata pelajaran KKPI di SMK 

N 1 Wonogiri” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang ditemukan beberapa permasalahan yaitu: 

1. Kurangnya kesadaran peserta didik untuk aktif dalam proses belajar 

mengajar (PBM). 

2. Nilai rata-rata hasil belajar pesarta didik masih banyak yang di bawah nilai 

batas tuntas yaitu 72 dengan nilai batas tuntas 75.(Sumber : Data Nilai 

Ulangan Harian 1 Kelas XI Tahun 2014/2015, SMK N 1 Wonogiri) 

3. Penerapan media pembelajaran yang dipakai guru masih kurang efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana membuat media pembelajaran yang layak untuk pembelajaran 
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KKPI kelas XI SMK N 1 Wonogiri? 

b. Sejauh mana perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan 

media pembelajaran Flash dengan kelas yang tidak menggunakan media 

pembelajaran Flash pada mata pelajaran KKPI SMK N 1 Wonogiri ? 

c. Sejauh mana peningkatan hasil belajar antara kelas yang menggunakan 

media pembelajaran Flash dan kelas yang tidak menggunakan media 

pembelajaran Flash pada mata pelajaran KKPI SMK N 1 Wonogiri ? 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

Permasalahan dalam perencanaan program media pembelajaran berbasis 

Flash sangatlah kompleks, sehingga diperlukan adanya batasan dalam penelitian. 

Adapun permasalahan yang perlu dibatasi adalah : 

1. Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai sub pokok 

bahasan Microsoft Powerpoint. 

2. Pengujian media pembelajaran yang dibuat hanya meliputi pengujian 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh tujuan : 

a. Membuat media pembelajaran yang layak digunakan pada mata pelajaran 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Jaringan (KKPI). 
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b. Mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan media 

pembelajaran Flash dan kelas yang tidak menggunakan media 

pembelajaran  Flash pada mata pelajaran KKPI SMK N 1 Wonogiri . 

c. Mengetahui peningkatan hasil belajar pada siswa yang dibelajarkan 

menggunakan media pembelajaran Flash lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang dibelajarkan tanpa media pembelajaran Flash. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak sebagai 

berikut:  

a. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengalaman nyata kegiatan pembelajaran yang 

ada di sekolah menggunakan media pembelajaran sehingga dapat menjadi 

bekal untuk menjadi pendidik profesional nantinya. Selain itu peneliti juga 

dapat memperoleh data dan informasi mengenai proses kegiatan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbabis Macromedia 

Flash. 

b. Bagi Guru 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif 

atau manfaat bagi guru. Manfaat praktis yang dapat diperoleh guru dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Mendorong guru agar lebih kreatif lagi dalam proses belajar 

mengajar. 
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2. Media interaktif tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran pada proses belajar mengajar mata pelajaran 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Jaringan (KKPI) 

3. Memotivasi guru untuk membuat media pembelajaran interaktif. 

c. Bagi Peserta Didik 

1. Manfaat terhadap peserta didik yaitu dapat meningkatkan motivasi 

belajar mandiri siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa.   

2. Dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 

3. Mendorong siswa untuk lebih kreatif. 

 

1.7.  Penegasan Istilah 

Menghindari penafsiran yang berbeda tentang penelitian ini, maka 

diberikan penjelasan istilah sebagai berikut: 

1. Macromedia Flash  

Salah satu software (perangkat lunak) untuk pembuatan animasi yang 

diproduksi oleh Macromedia, Lnc. Saat ini Flash telah menjadi standar untuk 

animasi berbasis web (internet) dan berbasis tutorial atau penuntun, salah satunya 

untuk media pembelajaran. 

2. Media Pembelajaran  

 Menurut Briggs (1977) media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 

menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya. 
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3. Interaktif 

 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Interaktif berarti bersifat 

saling melakukan aksi, antar-hubungan, saling aktif. 

4. Berbasis  

 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata basis berarti dasar, pokok  

dasar (Poerwadarminta. 2002:93). 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian awal  

 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. 

 

2. Bagian isi  

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari:  

Bab I  : Pendahuluan  

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, serta 

sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II  : Tinjauan Pustaka  

Bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan 

teoritis, dikemukakan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian. 

Bab III  : Metode Penelitian  

Bagian ini berisi tentang jenis penelitian, karasteristik 

penelitian, prosedur penelitian,rancangan pengembangan sistem, 

implementasi dan pengujian sistem.  

Bab IV : Hasil dan Pembahasan  

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V  : Kesimpulan dan Saran  

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

3. Bagian Akhir   

  Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1. Media Pembelajaran 

Proses belajar mengajar yang baik merupakan salah satu pokok penting 

yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Diperlukan suatu variasi teknik 

pembelajaran agar suatu pembelajaran dapat efektif. Salah satunya adalah 

penggunaan media pembelajaran interaktif.  

Media pembelajaran sendiri merupakan alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, 

tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film slide, foto, gambar, grafik, 

televisi dan komputer. (Gagne‟ dan Briggs dalam Arsyad 2009:4)  

Menurut Bruner dalam Arsyad ( 2009:7) ada tiga tingkatan utama modus 

belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial/gambar 

(iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic). Salah satu gambaran yang paling 

banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses 

belajar mengajar adalah Dale’s Cone of Experience (Kerucut Pengalaman Dale 

dalam Arsyad 2009). Pengaruh media dalam pembelajaran dapat dilihat dari 

jenjang pengalaman belajar yang diterima oleh siswa. Dale menggambar bentuk 

kerucut, hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung 

(konkret). Kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian 

melalui benda tiruan, sampai pada lambang verbal (abstrak). 
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Arsyad (2011: 26) mengemukakan fungsi media pembelajaran 

diantaranya:  

1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar.  

2. Meningkatkan motivasi dan efisiensi penyampaian informasi.  

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi.  

4. Menambah variasi penyajian materi.  

5. Pemilihan media yang tepat akan menimbulkan semangat, gairah, dan 

mencegah kebosanan siswa untuk belajar.  

6. Kemudahan materi untuk dicerna dan lebih membekas, sehingga tidak 

mudah dilupakan siswa.  

7. Memberikan pengalaman yang lebih kongkrit bagi hal yang mungkin 

abstrak.  

8. Meningkatkan keingintahuan (curiousity) siswa.  

9. Memberikan stimulus dan mendorong respon siswa. 

Penggunaan media dalam pembelajaran memang sangat di sarankan, tetapi 

dalam penggunaannya tidak semua media baik. Ada hal-hal yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan media, antara lai tujuan pembelajaran, sasaran 

didik, karakteristik media yang bersangkutan, waktu, biaya, ketersediaan sarana, 

konteks penggunakan, dan mutu teknis. Penggunakan media yang tepat akan 

sangat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaraan. Sebaliknya, 

penggunakan media yang tidak tepat hanya akan menghambur-hamburkan biaya 

dan tenaga, terlebih bagi ketercapaian tujuan pembelajaran akan jauh dari apa 
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yang diharapkan. Sebagai salah satu sarana pembelajaran, sekolah harus dapat 

menyediakan media yag tepat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) 

agar tidak jenuh dalam menerima pembelajaran di kelas. 

 

2.2. Multimedia Pembelajaran Interaktif  

2.2.1. Pengertian Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Pengertian Multimedia Interaktif menurut Hamdani (2014 : 191) adalah 

multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses 

selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi 

game, dan lain-lain. Aplikasi multimedia dalam proses pembelajaran ditujukan 

untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap)  serta 

merangsang pilihan, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga proses 

belajar terarah dan terkendali. 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu : multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan 

film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oeh pengguna sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. 
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2.2.2. Karakteristik Media dalam Multimedia Pembelajaran Interaktif 

 Menurut Hamdani (2014:192) Karakteristik Multimedia pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan 

audia dan visual. 

b. Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna. 

c. Bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan 

isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa 

bimbingan orang lain. 

Selain memenuhi tiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran 

sebaiknya memiliki fungsi berikut. 

a. Mampu memperkuat respons pengguna secepatnya dan sesering mungkin. 

b. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju 

kecepatan belajarnya. 

c. Memerhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan 

terkendali. 

d. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam 

bentuk respons, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, 

dan lain-lain. 
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2.2.3. Format Multimedia Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2014:192) Format Sajian multimedia pembelajaran 

dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut. 

a. Tutorial  

Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam 

penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya 

tutorial yang dilakukan oleh guru dan instruktur. Informasi yang berisi 

suatu konsep di sajikan dengan konsep, gambar, baik diam atau bergerak, 

dan grafik.. pada saat yang tepat, yaitu ketika dianggap bahwa siswa telah 

membaca, menginterpretasikan, dan menyerap konsep itu, diajukan 

serangkaian pertanyaan atau tugas. Jika jawaban atau respon siswa bena, 

dilanjutkan dengan materi berikut. Jika jawaban atau respon siswa salah, 

siswa harus mengulang konsep tersebut secara keseluruhan ataupun pada 

bagian-bagian tertentu saja (remedial). Pada bagian akhir, siswa diberi 

serangkaian pertanyaan yang merupakan tes untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa atas konsep atau materi yang disampaikan. 

b. Drill & Practise 

Format ini maksudkan untuk melatih siswa agar mempunyai 

kemahiran suatu ketrampilan atau memperkuat penguasaan terhadap suatu 

konsep. Program ini juga menyediakan serangkaian soal pertanyaan yang 

biasanya ditampilkan secara acak sehingga setiap kali digunakan, soal atau 

pertanyaan yang tampil akan selalu berbeda, atau paling tidak dalam 

kombinasi yang berbeda. 
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Program ini juga dilengkapi dengan jawaban yang benar, lengkap 

dengan penjelasannya sehngga siswa diharapkan bisa pula memahami 

konsep tertentu. Pada bagian akhir, siswa juga dapat melihat skor akhir 

yang dia capai, sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan 

dalam memecahkan soal-soal yang diajukan 

c. Simulasi 

Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai 

proses dinamis yang terjadi di dunia nyata, misalnya untuk 

mensimulasikan pesawat terbang, yaitu siswa seolah-olah melakukan 

aktivitas menerbangkan pesawat terbang, menjalankan usaha kecil, atau 

mengendalikan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan lain-lain. Pada 

dasarnya, format ini mencoba memberikan pengalaman masalah dunia 

nyata yang biasanya berhubungan dengan suatu resiko, seperti pesawat 

yang akan jatuh atau menabrak, perusahaan akan bangkrut, atau terjadi 

malapetaka nuklir. 

d. Percobaan atau Eksperimen 

Format ini mirip dengan format simulasi, tetapi lebih ditujukan 

pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan 

praktikum di laboratorium IPA, biologi, atau kimia. Program  

menyediakan serangkaian peralatan dan bahan, kemudian siswa bisa 

melakukan percobaan atau eksperimen sesuai petunjuk dan kemudian 

mengembangkan eksperimen-eksperimen lain berdasarkan petunjuk 

tersebut. Pada akhirnya, siswa diharapkan dapat dapan menjelaskan suatu 
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konsep atau fenomena tertentu berdasarkan eksperimen yang mereka 

lakukan secara maya tersebut.        

e. Permainan 

Tentu saja, bentuk permaian yang disajikan di sini tetap mengaju 

pada proses pembelajaran. Dengan program multimedia berformat ini, 

diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Dengan demikian, 

siswa tidak merasa bahwa mereka sedang belajar.  

 

2.2.4. Manfaat Media Pembelajaran 

 Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan multimedia 

adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu 

mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses 

belajar mengajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa 

dapat ditingkatkan. 

 Manfaat ini akan diperoleh karena banyaknya keunggulan dari sebuah 

multimedia pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tamak oleh mata, sperti 

kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. 

2. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak muungkin dihadirkanke 

sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. 

3. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung 

cepat atau lambat, sperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, 

beredarnya planet mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain. 
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4. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, 

dan lain-lain. 

5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan 

gunungberapi, harimau, racun dan lain-lain. 

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

 

2.2.5. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Berbagai jenis media pembelajaran sangat membantu peran tenaga 

pengajar dalam menyampaikan materinya, dari segi visual, audio, atau visual 

audio. Menurut para ahli dalam buku karangan Arsyad (2011 : 29) jenis-jenis 

media pembelajaran yaitu : 

a. Menurut Seels dan Richey (1994), media pembelajaran dibagi ke dalam 

empat kelompok, yaitu : 

1. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampakan 

materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses 

pencetakan mekanis atau fotografis. 

2. Teknologi audio-visual adalah cara menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik 

untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. 

3. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang 

berbasis mikro-prosesor. 
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4. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan 

menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa 

bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. 

b. Menurut Seels dan Glasgow (1990), pengelompokan berbagai jenis media 

apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi di bagi dalam dua 

kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi 

mutakhir. 

1. Pilihan media tradisional  

a. Visual diam yang di proyeksikan  

1) Proyeksi opaque (tak tembus pandang) 

2) Proyeksi overhead 

3) Slides 

4) Filmstrips 

b. Visual yang tak diproyeksikan 

1) gambar, poster 

2) foto 

3) charts, grafik, diagram 

4) pameran, papan info, papan bulu 

c. Audio 

1) Rekaman piringan 

2) Pita kaset, reel, cartridge 

d. Penyajian multimedia 

1) Slide plus suara (tape) 
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2) Multi-image 

e. Visual dinamis yang diproyeksikan  

1) Film 

2) Televisi 

3) Video 

f. Cetak  

1) Buku teks 

2) Modul, teks terprogram 

3) Workbook 

4) Majalah ilmiah, berkala 

5) Lembaran lepas (hand-out) 

g. Permainan 

1) Teka-teki 

2) Simulasi 

3) Permainan papan 

h. Realita 

1) Model 

2) Specimen (contoh) 

3) Manipulatif (peta, boneka) 

2. Pilihan Media Teknologi Mutakhir 

a. Media berbasis telekomunikasi 

1) Telekonfren 

2) Kuliah jarak jauh 
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b. Media berbasis mikroprosesor 

1) Computer-assisted instruction 

2) Permainan komputer 

3) Sistem tutor intelejen 

4) Interaktif 

5) Hypermedia 

6) Compact (video) disc 

c. Menurut Leshin, Pollock, dan Reigeluth (1992) mengklasifikasi media ke 

dalam lima kelompok, yaitu 

1. Media berbasis manusia (guru,instruktur, tutor, main-peran, kegiatan 

kelompok, field-trip). 

2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan/workbook, alat 

bantu kerja, dan lembaran lepas). 

3. Media berbasis visual (buku, alat banntu kerja, bagan, grafik, peta, 

gambar, transportasi, slide). 

4. Media berbasis audio-visual (video, film, program slide-tape, dan 

televisi) 

5. Media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, 

interaktif video, hypertext). 

d. Menurut Kemp dan Dayton (1985) mengelompokkan media ke dalam 

delapan jenis, yaitu : 

1. Media cetakan meliputi bahan-bahan yang disiapkan diatas kertas 

untuk pengajaran dan informasi. 
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2. Media panjang pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi didepan kelompok kecil, media ini meliputi, papan 

tulis, flip chart, papan magnet, papan kain, papan bulletin, dan 

pameran. 

3. Overhead transparacies (proyektor transparansi/OHP) merupakan 

visual berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada 

lembaran bahan tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk 

diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding melalui sebuah proyektor. 

4. Rekaman Audio-Tape 

Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga 

hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat diinginkan. 

5. Slide 

Slide (film bingkai) adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 

mm dengan bingkai 2 × 2 inci. Bingkai tersebut dibuat dari karton atu 

plastik, dan di proyeksikan melalui slide projector. 

6. Film dan video 

Gambar-gambar didalam frame di mana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada 

layar terlihat itu hidup. 

7. Televisi 

Sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup 

bersama suara melalui kabel atau ruang.sistem ini menggunakan 

peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang 
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elektrik dan mengkonversinya kembali kedalam cahaya yang dapat 

dilihat dan suara yang dapat didengar. 

8. Komputer 

Mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi informasi yang 

diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan 

perhitungan sederhana dan rumit.  

 

2.3. Macromedia Flash 

2.3.1 Pengertian Macromedia Flash  

Flash sudah dipakai luas sejak puluhan tahun yang lalu. Sebagian 

kalangan menggunakannya untuk membuat animasi untuk halaman website, profil 

perusahaan, cd interaktif, game dan lain-lain. Sekarang mulai berkembang 

penggunaan flash untuk pembuatan game di mobile device seperti handphone, 

PDA, dan lain-lain. (Priyanto 2011:18) 

Flash atau macromedia flash pertama kali dikenalkan pada tahun 1996, 

kemudian diganti menjadi adobe flash dikarenakan macromedia  flash atau 

macromedia yang merupakan produsen pembuat  flash pofesional kini telah 

merjer dengan adobe  corp . Perubahan terjadi pada  macromedia flash series 9 

menjadi adobe flash CS3 pada 16 april 2007. Versi terakhir yang diluncurkan di 

pasaran dengan menggunakan nama „Macromedia‟ adalah adalah Macromedia 

Flash 8. Pada tanggal 3 Desember 2005 



23 
 

23 
 

Adobe Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan 

produk unggulan Adobe Systems digunakan untuk membuat gambar vektor 

maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini 

mempunyai file extension .swf dan dapat diputar di penjelajah web yang telah 

dipasangi Adobe Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman 

bernama ActionScript yang muncul pertama kalinya pada Flash 5. 

Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang 

handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan untuk membangun dan 

memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif dan yang lainnya. Selain itu 

aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, 

pembuatan navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif, 

interaktif form isian, e-card, screen saver dan pembuatan aplikasi-aplikasi web 

lainnya. Dalam Flash, terdapat teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action 

script, filter, custom easing dan dapat memasukkan video lengkap dengan fasilitas 

playback FLV. Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu 

diberikan sedikit code pemograman baik yang berjalan sendiri untuk mengatur 

animasi yang ada didalamnya atau digunakan untuk berkomunikasi dengan 

program lain seperti HTML, PHP, dan Database dengan pendekatan XML, dapat 

dikolaborasikan dengan web, karena mempunyai keunggulan antara lain kecil 

dalam ukuran file outputnya. Dalam pembutan aplikasi ini penulis menggunakan 

Adobe Flash Professional CS6 sebagai aplikasinya. 
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2.3.2 Perkembangan Macromedia atau Adobe Flash 

Versi macromedia atau adobe flash: 

a. FutureSplash Animator (10 April 1996) 

b. Flash 1 (Desember 1996) 

c. Flash 2 (Juni 1997) 

d. Flash 3 (31 Mei 1998) 

e. Flash 4 (15 Juni 1999) 

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

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

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

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

j. Flash Basic 8 (13 September 2005) 

k. Flash Professional 8 (13 September 2005) 

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

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

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

2010, codenamed “Viper) 

o. Dan yang terbaru adalah Adobe Flash Professional CS6 

 

2.3.3 Adobe Flash Professional CS6 

Adobe Flash Creative Suite 6 (CS6) merupakan sebuah software yang 

didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool 
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professional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat 

menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. 

Adobe Flash CS6 menyediakan berbagai macam fitur yang akan sangat membantu 

para animator untuk membuat animasi menjadi semakin mudah dan menarik. 

Adobe Flash CS6 telah mampu membuat dan mengolah teks maupun objek 

dengan efek tiga dimensi, sehingga hasilnya tampak lebih menarik. 

a. Komponen adobe flash profesional CS6 

 

Gambar 2.1 Tampilan awal adobe flash profesional CS6 

1) Create from template : 

Berguna untuk membuka lembar kerja dengan template yang tersedia 

dalam progrm adobe flash CS6 

2) Open a recent item : 

Berguna untuk membuka kembali file yang pernah disimpan atau 

dibuka sebelumnya 

3) Create new : 

Berguna untuk membuka lembar kerja baru dengan beberapa pilihan 

script yang tersedia 
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4) Learn : 

Berguna untuk membuka jendela Help yang berguna untuk 

mempelajari suatu  perintah 

b. Lembaran kerja Adobe Flash Profesional CS6 

Lembar kerja merupakan tempat untuk memulai awal dari pembuatan 

program, pembuatannya dilakukan dalam kotak movie dan stage yang didukung 

oleh tools lainnya. Terdiri dari panggung (stage) dan panel-panel. Panggung 

merupakan tempat objek diletakkan, tempat menggambar dan menganimasikan 

objek. Sedangkan panel disediakan untuk membuat gambar, mengedit gambar, 

menganimasi, dan pengeditan lainnya.” (Diginnovac et al, 2008) Berikut ini 

adalah bentuk tampilan lembar kerja pada Adobe Flash Profesional CS 6. 

 

Gambar 2.2 Lembaran kerja Adobe Flash Profesional CS6 

Keterangan gambar : 

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

digolongkan dalam satu kategori. Misalnya menu file terdiri atas perintah 

New, Open, Save, Import, Export, dan lain-lain.  

1 

2

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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2) Timeline adalah sebuah jendela panel yang digunakan untuk 

mengelompokkan dan mengatur isi sebuah movie, pengaturan tersebut 

meliputi penentuan masa tayang objek, pengaturan layer, dan lain-lain.  

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

untuk mengkomposisi frame-frame secara individual dalam sebuah movie. 

4) Toolbox adalah kumpulan tools yang sering digunakan untuk melakukan 

seleksi, menggambar, mewarnai objek, memodifikasi objek, dan mengatur 

gambar atau objek.  

5) Panel properties berguna untuk menampilkan parameter dari sebuah tombol 

yang terpilih sehingga dapat dimodifikasi dan dimaksimalkan fungsi dari 

tombol tersebut. Panel properties menampilkan parameter sesuai dengan 

tombol yang terpilih 

6) Efek filters adalah bagian dari panel properties yang menampilkan berbagai 

jenis efek filter yang dapat digunakan untuk mempercantik tampilan objek. 

Filter hanya dapat diaplikasikan pada objek Text, Movie clip dan Button. 

7) Motion editor berguna untuk melakukan kontrol animasi yang telah dibuat, 

seperti mengatur motion, transformasi, pewarnaan, filter dan parameter 

animasi lainnya. 

8) Panel motion presets menyimpan format animasi yang telah jadi dan siap 

digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Ada berbagai pilihan animasi 

dalam panel motion presets, seperti sprila-3D, smoke, fly-out-top, dan lain-

lain. 
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c. ActionScript 

 ActionScript merupakan bahasa scripting yang terdapat di dalam program 

Flash. Tujuan penggunaan ActionScript ialah untuk mempermudah 

pembangunan suatu aplikasi atau animasi. Biasanya semakin kompleks animasi 

pada Flash, maka akan semakin banyak memakan frame. Dengan ActionScript, 

penggunaan frame tersebut dapat dikurangi, bahkan dapat membuat animasi 

yang kompleks hanya dengan satu frame saja (Pranowo, 2011: 11). ActionScript 

juga merupakan sebuah kumpulan dari action, function, event, dan event handler 

yang memungkinkan untuk dikembangkan oleh para developer untuk membuat 

Flash movie atau animasi yang lebih kompleks dan lebih interaktif. Selain itu 

ActionScript juga dapat mengubah kebiasaan linier pada Flash. Sebuah 

ActionScript dapat menghentikan sebuah movie atau animasi di frame tertentu 

lalu berulang ke frame sebelumnya atau frame mana saja tergantung masukan 

yang diberikan oleh user (Sunyoto, 2010: 9). 

 Bahasa ActionScript pada Flash hingga saat ini telah mengalami 

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

menjelaskan bahwa bahasa ActionScript awalnya berasal dari ActionScript 1.0 

yang dirilis pertama kali pada tahun 2000 di Macromedia Flash 5 (saat 

Macromedia belum diakuisisi oleh Adobe) yang merupakan pengembangan dari 

Action di Macromedia Flash 4 dan masih digunakan hingga Flash MX atau 

Flash 6. Bahasa scripting ini berisi semua kode dan perintah lainnya yang 

berbasis web pengembang bahasa, seperti Macromedia Director Lingo dan Sun 

Java. Namun kecepatan dan kekuatannya sangat pendek. 
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 Pada Macromedia Flash MX 2004 atau yang dikenal juga sebagai Flash 7 

dirilis ActionScript 2.0. Versi ini tetap digunakan hingga Macromedia Flash 8. 

Kelebihan ActionScript 2.0 dibandingkan dengan ActionScript 1.0 ialah 

memiliki kemampuan compile time checking,strict-typing pada variabel, dan 

class-based syntax. ActionScript 2.0 juga didasarkan pada ECMA Script yang 

merupakan standar untuk bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh 

Asosiasi Produsen Komputer Eropa. ECMA Script juga merupakan dasar yang 

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

digunakan pada Adobe Flash CS3 atau Flash 9 hingga yang paling terbaru 

adalah Adobe Flash CS6. ActionScript 3.0 ini merupakan restrukturisasi 

fundamental dari model pemrograman sebelumnya. Penggunaannya yang luas 

terutama dalam pengembangan Rich Internet Application (RIA) dengan hadirnya 

Flex yang menawarkan hal serupa dengan AJAX, JavaFX, dan Microsoft 

Silverlight. Flex memungkinkan pengembang untuk membangun suatu aplikasi 

yang membutuhkan Flash Player. Namun Flash juga menawarkan interface 

yang lebih visual untuk mengembangkan aplikasi sehingga lebih cocok untuk 

membangun aplikasi game (Pranowo, 2011: 13). 

 Pada Flash, ActionScript memiliki beberapa fungsi dasar, antara lain 

(Sunyoto, 2010: 9-10): 

1) Animation 

Animasi yang sederhana memang tidak membutuhkan ActionScript. 

Namun untuk animasi yang kompleks, ActionScript akan sangat 

membantu. Sebagai contoh, animasi bola yang memantul di tanah yang 



30 
 

30 
 

mengikuti hukum fisika akan membutuhkan ratusan frame. Namun dengan 

menggunakan ActionScript, animasi tersebut dapat dibuat hanya dalam 

satu frame. 

2) Navigasi 

Pergerakan animasi pada Flash secara default bergerak ke depan dari satu 

frame ke frame lainnya hingga selesai. Namun dengan ActionScript, 

jalannya animasi dapat dikontrol untuk berhenti di suatu frame dan 

berpindah ke sembarang frame sesuai dengan pilihan dari user. 

3) User Input 

ActionScript dapat digunakan untuk menerima suatu masukan dari user 

yang kemudian informasi tersebut dikirimkan kepada server untuk diolah. 

Dengan kemampuan ini, ActionScript dapat digunakan untuk membangun 

suatu aplikasi web berbasis Flash. 

4) Memperoleh Data 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ActionScript dapat melakukan 

interaksi dengan server. Dengan demikian kita dapat meng-update 

informasi lalu menampilkannya kepada user. 

5) Kalkulasi 

ActionScript dapat melakukan kalkulasi, misalnya seperti yang diterapkan 

pada aplikasi shoping chart. 

6) Grafik 
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ActionScript dapat mengubah ukuran sebuah grafik, sudut rotasi, warna 

movie clip dalam movie, serta dapat menduplikasi dan menghapus suatu 

item dari screen. 

7) Mengenali Environment 

ActionScript dapat mengambil nilai waktu dari sistem yang digunakan oleh 

user. 

8) Memutar Musik 

Selain animasi yang berupaka gerakan, pada program Flash juga dapat 

diinputkan sebuah musik sehingga animasi yang dihasilkan menjadi lebih 

menarik. Pada hal ini, ActionScript dapat digunakan untuk mengontrol 

balance dan volume dari musik tersebut. 

 ActionScript seperti halnya bahasa pemrograman yang lain memiliki 

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

komponen tersebut antara lain: 

1) Komentar 

Komentar merupakan bagian program yang tidak akan diproses atau 

dijalankan oleh compiler. Penulisan komentar selalu didahului oleh tanda 2 

buah garis miring (//). 

Contoh:// ini adalah sebuah komentar 

2) Identifier 

Identifier atau pengenal pada ActionScript bersifat case-sensitive yang 

berarti membedakan penggunaan huruf besar dan kecil. Selain 
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menggunakan huruf, identifier juga dapat menggunakan angka atau 

underscore (_). 

3) Variabel dan Konstanta 

Variabel merupakan nama untuk sebuah lokasi penyimpanan. Variabel 

harus dideklarasikan dengan menyebutkan nama dan tipe data dari 

informasi yang akan disimpan. Sedangkan konstanta merupakan identifier 

yang serupa dengan variabel, namun digunakan untuk menyimpan nilai 

yang tidak dapat berubah. 

Contoh:var timing:Boolean = false; 

4) Tipe Data 

Jenis-jenis tipe data pada ActionScript antara lain sebagai berikut: 

a) Integer: berisi data semua bilangan bulat. 

b) Array: disebut juga data bertingkat atau data yang mengandung beberapa 

data lagi di dalamnya dan diindeks berdasarkan data numerik atau string. 

c) String: digunakan untuk menampung angka atau huruf. 

d) Boolean: tipe data yang hanya terdiri dari dua kemungkinan nilai, yaitu 

true (benar) atau false (salah). 

e) MovieClip: merupakan tipe data yang digunakan untuk mengontrol simbol 

movie clip dengan menggunakan method dari MovieClip Class. 

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

(null). 

g) Number: dapat mewakili integer maupun bilangan floating point. 
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h) Object: tipe data yang digunakan untuk memberi definisi kepada suatu 

Objek Class. 

i) Undefined 

j) Void 

 

2.4. KKPI 

Keterampilan komputer dan pengelolaan informasi (KKPI) adalah salah 

satu mata pelajaran adaptif yang diberikan kepada semua bidang keahlian di 

sekolah Menengah Kejuruan (Kurikulum SMK 2004) 

KKPI adalah kemampuan minimal yang harus dibekalkan kepada Insan 

Indonesia (siswa SLTA atau sederajat) agar mampu menggunakan komputer 

sebagai alat bantu untuk mengelola informasi adalah sebagai berikut : 

a. Mengoperasikan Komputer 

1. Menghubungkan seluruh komponen komputer dengan kabel 

penghubung sehingga dapat dihidupkan/dinyalakan dan dapat 

berfungsi. 

2. Menghidupkan/menyalakan perangkat komputer. 

3. Membuka dan menutup/mematikan program aplikasi pengolah kata, 

pengolah angka / bilangan, dan pembuat paparan. 

4. Mengetik dengan 10 jari. 

b. Mengelola Informasi 

1. Mencari informasi. 
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2. Mengelompokkan, mengklasifikasikan, menyimpan. 

3. Mengambil kembali informasi tersebut. 

4. Mengemas menjadi informasi baru. 

5. Menyusun menjadi bahan paparan. 

6. Memaparkan atau mempresentasikan informasi. 

7. Melakukan koneksi ke internet. 

8. Bekerja menggunakan internet untuk mencari, mengumpulkan, dan 

merekam informasi. 

KKPI akan terus dikembangkan, sejalan dengan perkembangan 

kompetensi tamatan SLTP atau sederajat dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.KKPI adalah paradigma masa depan, bukan paradigma sekarang 

atau masa lalu. KKPI adalah satu bentuk kepedulian pengembang IT Depdiknas 

untuk mempersiapkan anak bangsa agar “siap hidup di jamannya”. 

Sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi, maka kemampuan 

minimal yang harus dibekalkan kepada siswa SMK agar tidak ketinggalan dalam 

dunia Teknologi Informasi dalam penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk : 

1) Mencari Informasi. 

2) Mengelompokkan, Mengklasifikasikan, Menyimpan 

3) Mengambil kembali informasi tersebut 

4) Mengemas menjadi informasi baru 

5) Menyusun menjadi bahan paparan 

6) Memaparkan atau Mempresentasikan 
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2.5. Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Thomas (1978:13) belajar adalah tentang perubahan kelakuan 

seorang individu, bilamana sedang mengerjakan sesuatu dalam situasi tertentu. 

Terdapat tiga bidang yang menghendaki bagian-bagian belajar (sub learnings) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahuan atau pengertian, atau semata-mata mengetahui apa yang 

dilakukan dan bagaimana melakukannya. 

2. Sikap, atau respon emosi seseorang terhadap tugas tertentu (sesuatu tugas 

yang dihadapinnya) 

3. Ketrampilan, atau abilitas untuk mengkoordinir mata, jiwa dan jasmaniah 

ke dalam suatu perbuatan yang kompleks, sehingga seorang pekerja dapat 

melakukan tugasnya dengan mudah dan tangkas. 

Ada enam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar, yaitu: 

1. Motivasi merupakan dorongan belajar. Motivasi hasil yang luas dari dua 

sub faktor yaitu pengertian yang jelas tentang sesuatu yang dipelajari dan 

pengertian yang jelas tentang alasan-alasan mengapa hal itu perlu 

dipelajari. 

2. Konsentrasi merupakan pemusatan seluruh perhatian kita pada suatu 

situasi khusus dalam belajar. Kita harus berhati-hati untuk tidak 

mengacaukan antara pemberian perhatian sekedarnya dengan konsentrasi 

yang dinamis (learning acceslerates as concentration intensifies). 
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3. Reaksi yaitu bila kita bangun, hidup dan berfikir dalam situasi belajar, itu 

dikatakan reaksi. Itu berarti mulai memasuki permainan dan memberi 

sesuatu bantuan kepada kita untuk belajar. 

4. Organisasi disini adalah dengan menempatkan bersama kepentingan, ke 

dalam sebuah masaic yang berarti. 

5. Komprehensip merupakan langkah utama dalam proses belajar. Ini adalah 

pengamatan „arti‟ dan penyimpulan bahan-bahan yang dipelajari dan 

pemahaman tentang penggunaan apa yang dipelajari. Pelajar atau murid 

harus belajar untuk komprehensip dan bukan sekedar ingatan. 

6.  Repetisi yaitu usaha terbesar dalam memelihara yang dikenal orang. 

Repetisi adalah penawar lupa (kelupaan), meskipun demikian ia harus 

disertai pemikiran dan tujuan yang penuh. 

Pada umumnya, ada tiga tipe belajar siswa yaitu: (1) visual, dimana dalam 

belajar, siswa tipe ini lebih mudah belajar dengan cara melihat atau mengamati, 

(2) auditori, dimana siswa lebih mudah belajar dengan mendengarkan, dan (3) 

kinestetik, dimana dalam pembelajaran siswa lebih mudah belajar dengan 

melakukan. (Marno dan Idris 2008:151) 

 

2.6. Kerangka Berpikir 

 Proses belajar mengajar yang sering dilakukan oleh banyak pendidik 

adalah menggunakan metode ceramah, metode tersebut jarang sekali 

menggunakan media pembelajaran berbasis Flash. Metode ceramah tidak 

mendorong siswa untuk aktif dan cenderung malas dalam mencari tambahan 
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pengetahuan. Oleh karena itu diperlukan suatu alat bantu untuk menyampaikan 

materi pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh siswa. Alat bantu itulah yang 

disebut media pembelajaran. Media pembelajaran tidak sebatas hanya alat tulis 

serta buku pelajaran, tetapi sudah berkembang dengan adanya teknologi dan 

informasi, contohnya dengan media pembelajaran interaktif dengan Flash. 

 Media pembelajaran berbentuk animasi Flash untuk mata pelajaran KKPI 

dimaksudkan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari materi KKPI. Media 

pembelajaran ini di buat supaya siswa lebih tertarik dan senang mempelajarinya. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini disajikan dalam bagan alur pada 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka berfikir 

Menggunakan media pembelajaran berbasis Flash ini siswa dituntut untuk 

lebih aktif, kreatif dan inovatif sehingga melatih daya ingat dan pemahaman siswa 

T-test data nilai UAS Semester Genap 
untuk medapatkan dua kelas yang setara 

S i s w a 

Tes hasil belajar siswa 

Dibandingkan 

Analisis data hasil belajar siswa 

Tes hasil belajar siswa 

Analisis data hasil belajar siswa 

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 

Pembelajaran tanpa menggunakan 
media pembelajaran flash 
 

Pembelajaran dengan 
menggunakan media pembelajaran 
flash 
 

Tes kemampuan awal siswa Tes kemampuan awal siswa 
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terhadap materi yang dipelajari serta nantinya mengoreksi kelompok lain apabila 

terdapat kesalahan. Setelah melakukan aktifitas pembelajaran dengan media 

pembelajaran berbasis Flashini diharapkan siswa dapat memahami materi dan 

meningkatkan hasil belajar. 

 

2.7. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka fikir, 

hipotesis penelitian yang diajukan yaitu: 

Ha1 :  Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dan siswa yang 

dibelajarkan tanpa media pembelajaran Flash (Ha1 : µ1 ≠ µ2). 

Ha2 : Terdapat peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi pada siswa yang 

dibelajarakan dengan media pembelajaran Flash dibandingkan dengan 

hasil belajar siswa yang dibelajarkan tanpa media pembelajaran Flash 

(Ha2 : µ1 > µ2). 

H01 :  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dan siswa yang 

dibelajarkan tanpa media pembelajaran flash (H01 : µ1 = µ2). 

H02 : Tidak terdapat peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi pada siswa 

yang dibelajarakan dengan media pembelajaran Flash dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa yang dibelajarkan tanpa media pembelajaran 

Flash (H02 : µ1 ≤ µ2). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Metode 

penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Metode eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif mempunyai ciri 

khas tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrolnya (Sugiyono 

2014:72) 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Design Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

experimental design. Bentuk design experimen ini merupakan pengembangan dari 

true experimental design, yang sulit dilaksanakan. Design ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun 

Design 

Experimen 

Quasi 

Experimen 

Pengumpulan 

Data 

Time-Series 

Design 
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demikian desian ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-experimental 

design, digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol 

yang digunakan untuk penelitian. Bentuk quasi experimental design yang 

digunakan yaitu nonequivalent control group design. Desain ini dipilih dengan 

pertimbangan bahwa sulit ditemukannya kelas dengan karakteristik yang sama 

persis. Dalam penelitian ini, kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara 

random (acak). Berikut disajikan gambar tentang bentuk desain dalam penelitian ini. 

 

 

Gambar  3.2 Bentuk Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan: 

O1 : tes awal kelompok eksperimen 

O2 : tes akhir kelompok eksperimen 

 O3   : tes awal kelompok kontrol 

O4 : tes akhir kelompok kontrol 

X   :   Perlakuan menggunakan media pembelajaran Flash 

  (Sugiyono, 2013: 118). 

  Dalam desain  Nonequevalent Control Group Design terdapat dua 

kelompok yang digunakan sebagai subyek penelitian yaitu kelompok ekperimen 

dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen merupakan kelas yang diberikan 

perlakuan menggunakan media pembelajaran Flash materi Microsoft Powerpoint  

sedangkan kelompok kontrol merupakan kelas yang  tidak di beri perlakuan  atau 

O1 X O2 

O3  O4 
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kelas yang dibelajarkan tanpa media pembelajaran Flash materi Microsoft 

Powerpoint. 

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Wonogiri yang beralamatkan 

jalan Arjuna 6, Giriwono, Wonogiri, Jawa Tengah. Subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI SMK Negeri 1 Wonogiri. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2015. 

 

3.3. Metode Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran Flash materi Microsoft Powerpoint 

menggunakan metode waterfall (sekuensi linier). Metode waterfall merupakan 

metode pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang 

mulai pada tingkat analisis, desain, kode, test, dan pemeliharaan. Berikut ini 

adalah tahapan dari model waterfall (Roger S. Pressman, 2002 : 37).   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pengembangan Perangkat Lunak 

System / Information 

Engineering 

Analysis Design Coding Testing 
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System/Information Engineering adalah kebutuhan dari keseluruhan sistem 

yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Karena analysis dan design 

merupakan kebutuhan dari System/Information Engineering sehingga dalam 

bentuk gambarnya analysis dan design dilingkari. 

 

3.3.1 Analisis  (Analysis) 

Analisis merupakan proses identifikasi dan pengumpulan seluruh 

kebutuhan yang diperlukan dalam membangun suatu perangkat lunak. Perangkat 

lunak yang dimaksud adalah media pembelajaran Flash materi Microsoft 

Powerpoint. Pengumpulan data yang menjadi kebutuhan dalam membangun 

media pembelajaran Flash materi Microsoft Powerpoint diperoleh dari teknik 

pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, diskusi dan studi 

literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan 

dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

 

3.3.2 Desain (Design) 

Design merupakan tahap perancangan perangkat lunak yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran bagaimana perangkat lunak tersebut bekerja. Dalam 

tahap ini penulis merancang desain dan model media pembelajaran Flash materi 

Microsoft Powerpoint yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisa pada 

tahap sebelumnya. Adapun rancangan desain alur program dan desain antar muka 

media pembelajaran Flash materi Microsoft Powerpoint adalah sebagai berikut: 
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3.3.2.1 Desain Alur Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Desain Alur Program 
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3.3.2.2 Desain Antar Muka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Desain Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Desain Menu Profil 
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Gambar 3.7 Desain Menu Materi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Desain Menu LatihanSoal 
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3.3.3 Coding 

Coding merupakan  proses  menerjemahkan  desain  ke dalam  suatu 

bahasa  yang  bisa  dikenali  oleh  komputer. Tahapan ini merupakan tahapan 

secara nyata pembuatan media pembelajaran Flash materi Microsoft Powerpoint 

yang telah melalui proses analysis dan design.  

 

3.3.4 Testing 

Testing merupakan proses untuk menguji kode program yang telah dibuat 

dengan memfokuskan pada bagian dalam perangkat lunak tersebut. Proses 

pengujian media pembelajaran berfokus pada logika internal, memastikan bahwa 

semua pernyataan (statement) sudah diuji, dan pada eksternal fungsional, yaitu 

mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan 

bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan teknik black box untuk menguji fitur-fitur sistem yang telah 

dibangun. 

3.4. Prosedur Penelitian  

Prosedur   penelitian   merupakan   langkah-langkah   kegiatan yang 

ditempuh  dalam  penelitian. Prosedur dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data. 
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3.4.1 Tahap Persiapan  

Tahap persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan kegiatan pra-penelitian 

berupa: (1) survei kepustakaan yang relevan bagi masalah yang ada, (2) 

mengidentifikasi dan merumuskan masalah, (3) menentukan hipotesis penelitian 

berdasarkan telaah kepustakaan, (4) mengidentifikasi variabel penelitian untuk 

menyusun rancangan eksperimen, (5) menentukan sampel yang representatif bagi 

populasi penelitian dengan melakukan proses uji kesetaraan (matching) untuk 

memperoleh dua kelompok yang memiliki kesetaraan rata-rata, (6) menentukan 

kelompok eksperimen yang akan diberikan perlakuan menggunakan media 

pembelajaran Flash materi Microsoft Powerpoint dan kelompok kontrol yang 

tidak diberikan perlakuan (pembelajaran konvensional), (7) merancang teknik 

pengumpulan data penelitian, dan (8) penyusunan instrumen/ alat untuk mengukur 

hasil penelitian dengan diujicobakan terlebih dulu untuk mendapatkan analisis 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal, dan (9) merancang 

dan menentukan teknik analisis data. 

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 

penelitian berlangsung. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan kegiatan 

penelitian berupa: (1) memberikan tes awal (pretest) untuk mengukur kemampuan 

awal kelompok eksperimen dan kontrol sebelum diberikan perlakuan atau 

sebelum dibelajarkan, (2) pelaksanaan pembelajaran, yaitu memberikan perlakuan 

menggunakan media pembelajaran Flash Microsoft Powerpoint pada kelompok 
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eksperimen dan tidak memberikan perlakuan atau melakukan media konvensional 

pada kelompok kontrol, dan (3) memberikan tes akhir (posttest) untuk mengukur 

motivasi dan hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol setelah diberikan 

perlakuan atau dibelajarkan.  

 

3.4.3 Tahap Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data merupakan kegiatan analisis data terhadap data 

yang diperoleh dari pelaksanakan penelitian. Kegiatan analisis data yang 

dilakukan berupa: (1) melakukan uji prasyarat analisis berupa uji normalitas untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak, dan uji 

homogenitas untuk mengetahui data hasil penelitian bersifat homogen atau tidak, 

(2) melakukan uji hipotesis untuk menguji hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan berupa uji beda untuk membandingkan (membedakan) apakah hasil 

belajar antara siswa kelompok eksperimen dan kontrol sama atau berbeda setelah 

memperoleh perlakuan, dan uji efektivitas untuk mengetahui apakah hasil belajar 

mahasiswa kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol, dan (3) 

melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian. 
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Gambar 3.9. Bagan Desain Penelitian 

 

3.5. Populasi dan Sampel 
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dimiliki oleh populasi tersebut. 
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3.5.1 Populasi  

 Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XI Pemasaran 

SMK N 1 Wonogiri tahun ajaran 2015/2016. Seluruh siswa kelas XI Pemasaran 

disebut sebagai wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu untuk diteliti. 

 

3.5.2 Sample 

Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas XI PMS 1 dan XI PMS 2. Kedua 

kelas tersebut ditentukan berdasarkan teknik sampling jenuh dan terlebih dahulu 

dipastikan kesetaraannya (matching). Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Peneliti 

menggunakan teknik samplingjenuh karena ingin membuat generalisasi dengan 

tingkat kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2013: 126). 

Kesetaraan kedua kelas diperoleh berdasarkan hasil uji kesetaraan rata-rata 

data nilai ujian akhir sekolah semester genap kelas X. Anggota sampel penelitian ini 

berjumlah 69 siswa, terdiri dari 35 siswa kelas XI PMS 1 (kelompok eksperimen) dan 

34 siswa kelas XI PMS 2 (kelompok kontrol).  

Uji kesetaraan rata-rata (matching) dilakukan dengan menggunakan t-test 

metode independent sample t test dengan taraf signifikansi 0,05 pada program 

SPSS versi 17. Metode independent sample t test digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang independen/ 

tidak berhubungan (Duwi Priyatno, 2010: 32). Langkah-langkah pengujian kesetaraan 

menggunakan metode independent sample t test yaitu sebagai berikut: 



52 
 

52 
 

(1) Merumuskan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (H0) kesetaraan: 

Ha : Terdapat  perbedaan  rata-rata  nilai  UAS kelas X semester Genap  

siswa kelompok eksperimen dan kontrol. 

H0 : Tidak terdapat  perbedaan  rata-rata  UAS kelas X semester Genap  

siswa kelompok eksperimen dan kontrol. 

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

jika  nilai  signifikansi  pengujian  variabel  nilai  UAS kelas X semester  

Genap > 0,05 maka H0 diterima, sebaliknya jika nilai signifikansi 

pengujian variabel nilai UAS kelas X semester Genap < 0,05 maka H0 

ditolak. 

(3) Menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai signifikansi pengujian 

variabel nilai UAS kelas X semester Genap pada tabel t-test for equality of 

means berdasarkan kriteria pengujian. Rekapitulasi hasil uji kesetaraan 

rata-rata (matching) antara kelompok eksperimen dan kontrol dibaca pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1. 

Rekapitulasi Hasil Uji Kesetaraan Rata-rata (Matching) Sampel Penelitian 

Variabel Matching 
Nilai Sig. 

(2-tailed) 

Taraf 

Signifikansi 
Keterangan 

Nilai UAS 0,119 0,05 Tidak berbeda 
 

Berdasarkan tabel 3.1. nilai Sig. (2-tailed) variabel nilai UAS sebesar 0,119. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, (0,119 > 0,05). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima sehingga Ha ditolak atau tidak terdapat perbedaan rata-rata 

nilai UAS kelas X semester Genap siswa kelompok eksperimen dan kontrol. Hal 

ini dibuktikan juga dengan rata-rata nilai kelompok eksperimen dan kontrol yang 
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relatif sama. Rata-rata nilai UAS kelas X semester Genap kelompok eksperimen 

sebesar 77,34 dan kelompok kontrol 75,32.  

Berdasarkan uji kesetaraan rata-rata tersebut, telah dipastikan bahwa kedua 

kelompok yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah setara 

(matching) atau memiliki kesetaraan rata-rata yang sama. 

 

3.6. Variabel Penelitian 

 Variabel Penelitian berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Variabel 

penelitian merupakan karakeristik dari objek penelitian yang dapat diamati dan 

mempunyai nilai informasi. Informasi yang didapatkan dari variabel-variabel 

penelitian diperlukan untuk menarik kesimpulan penelitian. Sugiyono (2013:63) 

3.6.1 Variabel bebas 

 Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel terikat (Sugiyono, 2013 : 64). 

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu media pembelajaran Flash materi 

Microsoft Powerpoint. 

3.6.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:64). Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah perbedaan peningkatan hasil belajar KKPI kelas XI SMK N 1 

WONOGIRI. 
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3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode 

atau teknik sebagai berikut: 

3.7.1 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

bertanya/berkomunikasi langsung dengan responden. Johnson dan Cristensen 

(2004) dalam Sugiyono (2013: 188) mengemukakan bahwa “Wawancara adalah 

teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas 

mengumpulkan data) dalam mengumpulkan data mengajukan pertanyaan kepada 

yang diwawancarai”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara 

tidak terstruktur kepada guru dan siswa SMK Negeri 1 Wonogiri. Dalam 

melakukan wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

data penelitian (Sugiyono, 2013: 191). 

 

3.7.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

data-data yang telah didokumentasikan. Arikunto (2010: 274) menjelaskan bahwa 

teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

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

lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi pada penelitian ini 

digunakan untuk mencari data berupa materi yang akan digunakan untuk 
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membuat media pembelajaran. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk 

mencari data siswa SMK N 1 Wonogiri. 

 

3.7.3 Observasi 

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. 

Cristensen (2004) dalam Sugiyono (2013: 196-197), mengemukakan bahwa 

observasi adalah pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi 

tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dengan menggunakan 

observasi tidak terstruktur. Dalam melakukan observasi tidak terstruktur, peneliti 

tidak menyediakan suatu daftar yang terperinci tentang aspek-aspek yang akan 

diobservasi. Data yang ingin diperoleh dari teknik observasi ini adalah mengenai 

penerapan media pembelajaran pada proses pembelajaran. 

 

3.7.4 Tes 

Tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan objek yang diteliti (Suharsini, 2010:266). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik tes (pretest) ntuk mengukur kemampuan awal dan hasil 

belajar siswa setelah mendapat perlakuan (posttest). Tes yang diberikan kepada 

siswa berbentuk tes objektif. Bentuk soal yang digunakan peneliti yaitu soal 
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pilihan ganda. Soal piihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban 

yang bener atau paling tepat (Sudjana, 2011:48) 

Tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda karena bentuk tes pilihan 

memungkinkan adanya satu jawaban yang benar, sehingga menimbulkan adanya 

objektivitas bagi siswa dalam menjawab dan guru atau korektor dalam memeriksa 

dan menilai pekerjaan siswa. Tes pilihan ganda tepat digunakan untuk mengukur 

hasil belajar dalam kompetensi berpikir siswa jenjang sekolah menengah seperti 

ingatan, pemahaman, penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi. Selain itu, hasil 

pengerjaan siswa dapat dikoreksi secara cepat dengan hasil yang dapat  dipercaya.  

 

3.8. Instrumen Penelitian 

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian.Jadi 

instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2012:147). 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan 

instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(masalah) dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen. Instrumen sebagai 

alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. (Margono 1996:155) 

Instrumen tes bersifat mengukur, karena berisi pertanyaan atau pernyataan 

yang alternatif jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, benar-salah 

ataupun skala jawaban. Instrumen yang berisi jawaban benar-salah, dapat 

berbentuk tes pilihan jamak (mutiple choice), benar-salah (true false), 
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menjodohkan (matching choice), jawaban singkat (short answer) ataupun tes isian 

(completion test). (Nana 2008:230) Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa instrumen hasil belajar. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut. 

Instrumen hasil belajar dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

tes pilihan ganda. Soal tes yang digunakan peneliti untuk keperluan uji coba (try-

out) berjumlah 50 butir soal. Butir-butir soal yang terdapat dalam soal tes 

disesuaikan dengan indikator soal dan disusun berdasarkan kisi-kisi penyusunan 

soal. Namun soal tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan awal(pretest) 

dan hasil belajar siswa setelah mendapatkan perlakuan (posttest) berjumlah 40 

soal dengan 5 alternatif jawaban. 

  Soal tes hasil belajar pada penelitian ini membuuhkan pengujian. 

Pengujian soal tes harus dilakukan sebelum soal tes digunakan dalam penelitian. 

Tujuan dari pengujian soal tes ini yaitu agar soal tes yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data valid atau tidak diragukan kebenarannya. Pengujian soal tes 

hasil belajar ini meliputi uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda butir soal. 

3.8.1 Validitas 

 Validitas berkaitan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang 

dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Uji validitas instrumen 

hasil belajar dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur ketepatan butir soal,  

apakah  butir  soal  tersebut  sudah  tepat  dalam  mengukur  apa  yang ingin diukur. 
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Uji validitas soal tes yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu uji 

validitas isi (content validity). Validitas isi digunakan untuk mengukur ketepatan soal 

tes dilihat dari segi isi. Skala yang digunakan pada soal tes apakah sudah memenuhi 

keseluruhan isi atau kesesuaian butir soal dengan indikator soal dalam kisi-kisi 

penyusunan soal. Apabila alat ukur yang dikembangkan telah representatif atau 

mewakili semua cakupan indikator, maka alat ukur tersebut telah memenuhi syarat 

content validity (Endang Poerwanti, 2008: 4). 

Pengujian validitas isi soal tes pada penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan antara butir soal dalam soal tes dengan materi pelajaran dan 

indikator soal dalam kisi-kisi soal tes berdasarkan silabus KKPI kurikulum KTSP. 

Setelah pengujian validitas isi dari penilai ahli selesai, kemudian dilanjutkan uji 

coba (try-out) instrumen pada siswa kelas XI sekolah lain. 

Setelah soal tes diujicobakan, penghitungan validitas hasil uji coba 

dilakukan untuk mengetahui ketepatan data yang didapat dari uji coba. 

Penghitungan uji validitas ini berupa analisis butir soal, yaitu dengan 

mengkorelasikan antar skor butir soal dalam soal tes, dan mengkorelasikan skor 

soal tes dengan skor total. Analisis hasil uji coba bertujuan untuk mencari korelasi 

butir-butir soal dengan skor total. Rekapituasi hasil uji coba soal tes dapat dibaca 

pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Soal Tes 

No Kriteria Hasil Belajar 

1. 

2. 

3. 

Jumlah siswa 

Rata-rata 

Nilai terendah 

30 

50.80 

18 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Nilai tertinggi 

Rentang 

Varians 

Standar Deviasi 

100 

82 

809,545 

28,453 

 

Untuk mengetahui ketepatan data, diperlukan penghitungan uji validitas 

soal tes menggunakan program SPSS versi 17, dengan analisis korelasi Pearson 

pada Bivariate Correlations. Menurut Duwi Priyatno (2010: 91) pengujian 

validitas menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujiannya yaitu sebagai berikut: jika harga rhitung ≥ rtabel (uji dua sisi dengan sig. 

0,05), maka butir-butir soal berkorelasi signifikan terhadap skor total. Butir-butir 

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

sig. 0,05), maka butir-butir soal tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total. 

Butir-butir soal tersebut dinyatakan tidak valid.Rekapitulasi uji validitas soal tes 

dapat dibaca pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Tes 

Keterangan Valid Tidak Valid 

Nomor Soal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 41, 42, 

43, 45, 47, 48, 49 

25, 33, 39, 44, 46, 50 

Jumlah 44 butir soal 6 butir soal 
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Berdasarkan tabel 3.3. rekapitulasi uji validitas butir soal tersebut, dapat 

diketahui bahwa dari 50 butir soal terdapat 44 item pertanyaan yang valid dan 6 

butir soal yang tidak valid. Selanjutnya dari 44 butir soal yang valid tersebut 

akan dilakukan uji tingkat kesukaran soal. Output uji validitas soal tes 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 13. 

3.8.2 Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang 

baik, selain memenuhi validitas dan reliabilitas juga harus memiliki keseimbangan 

dari tingkat kesukaran soal. Keseimbangan yang dimaksudkan yaitu adanya soal 

yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran 

soal dilihat dari kemampuan siswa menjawab soal, bukan darikemampuan guru 

sebagai pembuat soal (Nana Sudjana, 2011: 135). Cara melakukan analisis untuk 

menentukan tingkat kesukaran soal menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

  
 

 
 

Keterangan: 

I  : indeks kesukaran untuk setiap butir soal 

B  : banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N  : banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimasukkan 

Setelah menghitung indeks kesukaran untuk setiap butir soal, peneliti 

dapat menggolongkan soal-soal tersebut ke dalam soal kategori mudah, sedang, 

(Nana Sudjana, 2011: 137). 
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dan sukar. Penggolongan soal-soal tersebut berdasarkan kriteria indeks kesukaran 

soal. Kriteria indeks kesukaran soal menurut Nana Sudjana (2011: 137) yaitu: 

I :  0 – 0, 30 = soal kategori sukar 

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

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

 Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran soal tes tersebut, dapat 

diketahui kategori 44 soal yang telah diuji cobakan. Dari 44 soal valid terdapat 10 

soal kategori mudah, 23 kategori sedang, dan 11 soal kategori sukar. Kemudian 

dari 44 soal tersebut terdapat 2 butir soal yang dihilangkan karena memiliki 

indeks kesukaran yang sangat tinggi sehingga hasil uji tingkat kesukaran soal 

menghasilkan 42 butir soal yang selanjutnya akan dilakukan uji daya pembeda 

soal. Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal tes uji coba dapat dibaca pada 

lampiran 14. Rekapitulasi hasil analisis tingkat kesukaran soal tes uji coba yang 

sudah valid dapat dibaca pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. 

Rekapitulasi Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Keterangan 

Kriteria 

Mudah Sedang Sukar 

Nomor soal 

2, 3, 8, 9, 10,  

27, 28, 29, 37, 

38,  

1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 20, 22, 26, 

30, 31, 32, 34, 35, 40, 

41, 43, 48, 49 

6, 7, 16, 18, 19, 

21, 23, 24, 36, 

45, 47 

Jumlah 
10 butir soal 23butir soal 

11butir soal 



62 
 

62 
 

 

3.8.3 Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Analisis daya pembeda butir-butir soal dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu (tinggi 

prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya (Nana 

Sudjana, 2011: 141). Tes dikatakan memiliki daya pembeda jika tes tersebut 

diujikan kepada siswa berprestasi tinggi, maka hasilnya tinggi. Jika diujikan pada 

siswa berprestasi rendah, maka hasilnya rendah. Besarnya daya pembeda butir 

soal ditunjukkan dengan angka yang disebut indeks diskriminasi. Rumus untuk 

menentukan indeks diskriminasi yaitu : 

 

  
  

  
 
  

  
       

Keterangan : 

J   : jumlah peserta tes 

JA   : banyak peserta kelompok atas 

JB   : banyak peserta kelompok bawah 

BA:  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu  

      dengan benar   

 BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

       dengan benar 

PA: proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

 

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

 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks diskriminasi setiap butir soal, 

dapat diketahui klasifikasi daya pembeda dari soal tes yang diujicobakan. Soal 

mempunyai klasifikasi daya pembeda tidak baik, jelek, cukup, baik, dan baik 

sekali. Klasifikasi daya pembeda butir soal antara lain yaitu: 

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

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

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

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

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

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja  

(Suharsimi Arikunto, 2012: 232). 

  Sebelum menghitung daya pembeda butir soal, siswa terlebih dahulu 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. 

Pembagian kelompok berdasarkan skor atau jawaban benar yang diperoleh siswa. 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda butir soal uji coba, dari 42 soal terdapat 

1 soal mempunyai daya pembeda jelek, 12 soal mempunyai daya pembeda cukup, 

15 soal mempunyai daya pembeda baik dan 14 soal mempunyai daya pembeda 

baik sekali serta tidak terdapat daya pembeda negatif. Dari 42 butir soal tersebut 

dipilih 40 soal yang memiliki daya pembeda butir soal yang baik dan selanjutnya 

akan di uji reliabilitasnya. Hasil perhitungan daya pembeda soal tes uji coba dapat 
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dibaca pada lampiran 15. Rekapitulasi analisis daya pembeda butir soal uji coba 

dapat dibaca pada tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5. 

Rekapitulasi analisis daya pembeda butir soal 

Keterangan 

Kriteria 

Jelek Cukup Baik Baik Sekali Negatif 

Nomor Soal 16 2, 7, 9, 18, 

20, 21, 23, 

27, 29, 37, 

38, 48 

1, 3, 6, 8, 10, 

24, 28, 32, 

36, 40, 41, 

42, 43, 45, 49 

4, 5, 11, 

12, 13, 14, 

15, 17, 22, 

26, 30, 31, 

34, 35,  

- 

Jumlah  1 12 15 14  

 

3.8.4 Reliabilitas 

 Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Instrumen yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya dan diandalkan. Artinya, 

berapa kali pun data diambil, hasilnya tetap akan sama (Suharsimi Arikunto, 

2010: 221). Uji reliabilitas instrumen hasil belajar dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui konsistensi butir soal tes, apakah butir soal yang digunakan 

dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 
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Pengujian reliabilitas soal tes menggunakan teknik belah dua (Split-half), 

peneliti hanya menggunakan sebuah tes dan diujicobakan satu kali (Wening Sahayu, 

2005). Penghitungan reliabilitas soal tes menggunakan rumus KR-21, dengan kriteria 

pengujian: jika rhitung  rtabel, maka semua butir soal dinyatakan reliabel. Penggunaan 

rumus KR-21 didasarkan atas pertimbangan bahwa rumus tersebut dapat digunakan 

untuk menguji reliabilitas instrumen yang memiliki skor berbentuk diskrit (benar = 1 

dan salah = 0). Rumus yang digunakan yaitu: 

 

   
 

(   )
{  

 (   )

    
 } 

Keterangan: 

k :  jumlah butir soal dalam soal tes 

M :  mean skor total 

  
  :  varians total 

 

Pengujian reliabilitas biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. 

Menurut Sekaran (1992) dalam Duwi Priyatno (2010: 98) reliabilitas kurang dari 

0,6 artinya kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 artinya baik. 

Uji reliabilitas instrumen soal tes uji coba hanya dilakukan untuk soal-soal yang 

telah valid, dan dianalisis tingkat kesukaran soal serta daya pembeda butir 

soalnya. 

Kriteria dalam pengujian reliabilitas yaitu jika rhitung> rtabel, maka semua 

butir soal dinyatakan reliabel. Hasil penghitungan uji reliabilitas untuk 40 soal 

valid yaitu 0,96. Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa rhitung> rtabel. 

Karena rhitung = 0,94 dan nilai rtabel = 0,361, maka 0,96 > 0,361. Jadi dapat 

(Sugiyono, 2013: 180). 
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disimpulkan bahwa 30 soal tersebut sudah reliabel. Nilai rhitung juga lebih besar 

dari 0,8 sehingga dapat dinyatakan bahwa soal tersebut reliabel dengan kriteria 

baik. Hasil penghitungan reliabilitas soal tes selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran. 

Setelah dilakukan uji validitas, taraf kesukaran soal, pembeda butir soal, 

dan reliabilitas, maka dipilih 40 soal yang akan digunakan dalam penelitian. Dari 

40 soal tersebut terdapat 0 soal yang mempunyai daya pembeda jelek, 12 soal 

mempunyai daya pembeda cukup, 14 soal mempunyai daya pembeda baik dan 14 

soal mempunyai daya pembeda baik sekali. Soal yang mempunyai daya pembeda 

cukup yaitu soal nomor 2, 7, 9, 18, 19, 21, 23, 27, 29,37, 38. 47. Soal yang 

mempunyai daya pembeda baik yaitu soal nomor 1, 3, 6, 8, 10, 24, 28, 32, 36, 40, 

41, 42, 43, 45. Soal yang mempunyai daya pembeda baik sekali yaitu soal nomor 

4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 26, 30, 31, 34, 35. Rekapitulasi analisis butir soal 

tes terpilih atau soal tes yang digunakan untuk pretest/posttest dapat dibaca pada 

lampiran 17. 

 

3.9  Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
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yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. (Sugiyono 2012:335) 

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan menggunakan 

metode statistik. 

3.9.1 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis perlu dilakukan sebelum peneliti melakukan analisis 

akhir. Uji prasyarat analisis diperlukan untuk mengetahui apakah analisis data 

untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Uji prasyarat analisis 

dilakukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis 

data. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

Sebelum melakukan uji analisis posttest hasil belajar siswa, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat analisis. Terdapat beberapa analisis data sebelum analisis 

akhir, diantaranya analisis uji normalitas, dan homogenitas data. Uraian uji 

prasyarat analisis variabel hasil belajar siswa selengkapnya sebagai berikut: 

 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Sebelum melakuan uji hipotesis, pengujian normalitas data variabel motivasi 

dan hasil belajar harus dilakukan terlebih dahulu. Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah populasi data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak 

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

pada program SPSS versi 17 dengan melihat nilai signifikansi tabel pada kolom 

kolmogorov-smirnov. Langkah melakukan uji lilifors yaitu sebagai berikut: 
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(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. 

(2) Menentukan kriteria pengujian berdasarkan taraf signifikansi 0,05, yaitu: jika 

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

sebaliknya jika nilai signifikansi pengujian data hasil belajar < 0,05 maka H0 

ditolak. 

(3) Menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai signifikansi tabel 

pengujian data hasil belajar pada kolom kolmogorov-smirnovberdasarkan 

kriteria pengujian. 

 

3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data hasil belajar dilakukan untuk mengetahui apakah 

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

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

independent samples t test. Uji homogenitas  pada  penelitian  ini  menggunakan 

Ftest (levene’s test)pada program SPSS versi 17. Langkah-langkah melakukan F 

testyaitu sebagai berikut: 

(1) Merumuskan hipotesis homogenitas data hasil belajar.Perumusan hipotesis 

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

data variabel hasil belajar, yaitu: 
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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 hasil belajar> 0,05 maka H0 diterima, 

sebaliknya jika nilai signifikansi pengujian data hasil belajar < 0,05 maka H0 

ditolak. 

(3) Menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai signifikansi tabel 

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

berdasarkan kriteria pengujian. 

 

3.9.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah semua uji prasyarat analisis terpenuhi, baik 

uji normalitas maupun homogenitas. Analisis akhir dilakukan dengan pengujian 

hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Uji 

hipotesis yang dilakukan peneliti yaitu uji beda dan uji gain. Pengujian hipotesis 

untuk menguji perbedaan hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol 

menggunakan metode independent sample t test pada program SPSS versi 17. 

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua pihak (two tailed). Setelah data 

dinyatakan berbeda, kemudian dilakukan uji gain. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 
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3.9.2.1 Uji Beda 

Uji beda dilakukan untuk membandingkan (membedakan) apakah hasil 

belajar antara siswa di kelompok eksperimen dan kontrol sama atau berbeda 

setelah memperoleh perlakuan. Uji beda dalam penelitian ini menggunakan uji 

dua pihak (two tailed) metode independent simpe t test pada program SPSS versi 

17. Metode independent simpe t test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata 

dari dua kelompok data/sampel yang independen/tidak berhubungan (Duwi 

Priyanto, 2010: 93). Langkah-langkah uji beda menggunakan metode independent 

sample t test yaitu sebagai berikut: 

(1) Merumuskan hipotesis perbedaan data hasil belajar.Perumusan hipotesis 

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

hasil belajar yaitu sebagai berikut: 

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dan  siswa  yang  

dibelajarkan  tidak menggunakan media pembelajaran Flash. (Ha 

:μ1 ≠ μ2). 

H0  :Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 

yang dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dan  siswa  

yang  dibelajarkan  tidak menggunakan media pembelajaran Flash. 

(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 
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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 (Duwi Priyatno, 2010: 36).  

(4) Menentukan ttabelberdasarkan tabel distribusi t pada taraf signifikansi.    

(5) Menentukan kriteria pengujian, yaitu: jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima 

sehingga Haditolak, 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 media pembelajaran 

Flash dan  siswa  yang  dibelajarkan  tidak menggunakan media 

pembelajaran Flash. 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 belajar siswa dengan media pembelajaran Flash dan  siswa  yang  

dibelajarkan  tidak menggunakan media pembelajaran Flash. 

(6) Menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai T dan signifikansi 

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

meansberdasarkan kriteria pengujian. 

 

3.9.2.2 Uji Normalitas Gain 

  Gain adalah selisih antara nilai postest dan pretest, gain menunjukkan 

peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep setelah pembelajaran dilakukan. 
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 Kelebihan penggunaan model dalam meningkatkan ketrampilan berbipikir 

kritis ditinjau berdasarkan perbandingan nilai gain yang dinormalisasi (N-gain), 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Gain yng dinormalisasi (N-gain) 

dapat dihitung dengan persaamaan : 

 

G = 
                         

                       
 

  Keterangan : 

G  = Gain 

Skor postest = skor postest 

Skor pretest  = skor pretest 

Skor ideal  = skor maksimum 

 

Klasifikasi interpretasi N-gain disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3.6. 

Tabel Klasifikasi interpretasi N-gain 

Besar 

Presentase 

Interpretasi 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g 

<0,7 

Sedang 

g < 0,3 Rendah 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data memuat uraian tentang data penelitian yang telah dilaksanakan. 

Data penelitian yang dikumpulkan berasal dari data tes awal (pretest) dan tes 

akhir (posttest). Data penelitian yang akan disajikan oleh peneliti berupa angka-

angka yang merupakan nilai hasil belajar siswa kelas 11 jurusan Akutansi SMK N 

1 Wonogiri. Data-data hasil penelitian tersebut kemudian akan diuraikan secara 

deskriptif. Deskripsi data yang disajikan meliputi: rata-rata (mean), nilai tengah 

(median), simpangan baku (standar deviasi), varian, rentang (jangkauan), nilai 

terendah, dan nilai tertinggi. 

Penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran Microsoft Powerpoint 

berdasarkan pada instrumen soal tes. Soal tes yang digunakan berisi 40 butir soal 

dengan 4 pilihan jawaban. Soal tes yang digunakan sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Selain teruji validitas dan reliabilitasnya, soal-soal tersebut juga 

mempunyai daya pembeda soal (minimal cukup) dengan komposisi tingkat 

kesukaran soal 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sukar. 

Data hasil belajar siswa diambil dari skor total yang diperoleh, dibandingkan 

dengan skor maksimal yaitu 100, kemudian dikalikan 100%. Penilaian hasil 

belajar siswa dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Nilai rata-rata pretest 

kemampuan awal belajar siswa kelompok eksperimen sebesar 54,25. Nilai 

tertinggi dari nilai kemampuan awal belajar kelompok eksperimen yaitu 78 dan 

nilai terendahnya 40. Sementara, nilai rata-rata pretest kemampuan awal belajar 
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siswa kelompok kontrol sebesar 53,79. Nilai tertinggi dari nilai kemampuan awal 

belajar kelompok kontrol yaitu 70 dan nilai terendahnya 40. Daftar nilai pretest siswa 

kelompok eksperimen dan kontrol dapat dibaca pada lampiran. 

Setelah diberi perlakuan, nilai rata-rata posttest hasil belajar siswa kelompok 

eksperimen sebesar 86,40. Nilai tertinggi dari nilai hasil belajar kelompok 

eksperimen yaitu 100 dan nilai terendahnya 70. Sementara, nilai rata-rata posttest 

hasil belajar mahasiswa kelompok kontrol sebesar 78,35. Nilai tertinggi dari nilai 

hasil belajar mahasiswa kelompok kontrol yaitu 90 dan nilai terendahnya 65. 

Deskripsi data hasil belajar mahasiswa berdasarkan hasil pretest dan posttest 

dapat dibaca pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1.  

Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar siswa 

 

No. Kriteria Data 

Tes Awal (Pretest) Tes Akhir (Posttest) 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Jumlah Siswa 

Rata-rata (Mean) 

Median 

Standar Deviasi 

Varian 

Rentang 

Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah  

35 

54,26 

53 

9,351 

87,432 

38 

78 

40 

34 

53,79 

53 

8,011 

64,168 

30 

70 

40 

35 

86,40 

85 

8,275 

68,482 

30 

100 

70 

34 

78,35 

78 

6,582 

43,326 

25 

90 

65 

 

Berdasarkan pretest dan posttest yang diberikan kepada Siswa di kelompok 

eksperimen dan kontrol, diperoleh rekapitulasi data nilai hasil belajar siswa pada tabel 

4.1. Berdasarkan tabel 4.1., diketahui bahwa rata-rata kemampuan awal kelompok 

eksperimen sebesar 54,25 sedangkan kelompok kontrol 53,79. Secara empiris, selisih 

antara rata-rata kemampuan awal kelompok eksperimen dan kontrol sebesar 0,46. 
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Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen sebesar 86,40 dan 

kelompok kontrol 78,35. Nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan untuk menguji 

perbedaan rata-rata hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan. Secara empiris, 

selisih antara rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol sebesar 8,49. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Media Pembelajaran 

 Setelah melaksanakan prosedur pengembangan perangkat lunak yang 

sesuai dengan metode waterfall, maka dihasilkan sebuah produk yaitu sebuah 

“Media Pembelajaran Berbasis Flash” dengan hasil seperti dibawah ini: 

4.2.1.1 Halaman Utama (Home) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Utama (Home) 

 Halaman ini merupakan halaman utama media pembelajaran Flash. Pada 

halaman ini berisi 3 menu utama yaitu profil, materi, soal latihan. 
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4.2.1.2 Halaman Profil 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Halaman Profil 

Halaman ini berisi profil penulis Media Pembelajaran Flash. 

4.2.1.3 Halaman Materi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Halaman Materi dan Prinsip Kerja 

Halaman ini berisi materi dan langkah kerja dalam Microsoft Powerpoint. 

Kemudian ada 6 materi pokok bahasan. 
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4.2.1.4 Halaman Materi 3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Halaman Materi 3 Menu Insert 

Halaman ini menjelaskan mengenai materi, Menu insert dan cara penggunaannya. 

4.2.1.5 Halaman Materi 6 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Halaman Materi 6 Pengolahan File Presentasi 

Halaman ini menjelaskan mengenai materi Pengaturan Slide Presentasi. 
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4.2.1.6 Halaman Soal Latihan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Halaman Soal Latihan 

Halaman ini berisi soal-soal pertanyaan tentang Microsoft Powerpoint. 

Pada setiap halaman terdapat tombol Home dan Exit. Untuk tombol Home 

berfungsi untuk kembali ke menu utama sedangkan tombol Exit berfungsi untuk 

menutup atau keluar dari media pembelajaran. 

 

4.2.2 Melakukan Black Box Testing pada Media Pembelajaran 

Pengujian Black Box merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada 

spesifikasi perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah 

perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian Black Box yang dilakukan pada 

media pembelajaran Flash adalah menguji apakah tombol navigasi sudah berfungsi 

dengan benar atau tidak. Berikut ini adalah hasil pengujiannya. 
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Tabel 4.2. Hasil Black Box Testing 

Nama Tombol Fungsi 

Pengujian 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

Halaman Menu Utama (Home) 

Tombol profil Menuju ke halaman profil √  

Tombol materi  Menuju ke halaman materi  √  

Tombol soal latihan Menuju ke halaman soal laihan √  

Tombol Keluar (Exit) Keluar dari program √  

Halaman Profil 

Tombol Home Menuju ke Halaman Menu Utama √  

Tombol Keluar (Exit) Keluar dari program √  

Halaman Materi  

Tombol Home Menuju ke Halaman Menu Utama √  

Nama Tombol Fungsi 

Pengujian 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

Tombol Keluar (Exit) Keluar dari program √  

Materi 1  

Tombol Materi 1 Menuju halaman materi Materi 1 √  

Tombol Home Menuju ke Halaman Menu Utama √  

Tombol Exit Keluar dari media pembelajaran √  

Tombol Selanjutnya Menuju ke halaman materi selanjutnya 

dari Materi 1 
√ 

 

Tombol Kembali Kembali ke halaman materi sebelumnya 

dari Materi 1 
√ 

 

Materi 2 

Tombol Materi 2 Menuju ke halaman materi Materi 2 √  

Tombol Home Menuju ke Halaman Menu Utama √  

Tombol Exit Keluar dari media pembelajaran √  

Tombol Selanjutnya Menuju ke halaman materi selanjutnya 

dari Materi 2 
√ 

 

Tombol Kembali Kembali ke halaman materi sebelumnya 

dari Materi 2 
√ 

 

Materi 3 
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Tombol Materi 3 Menuju halaman materi Materi 3 √  

Tombol Home Menuju ke Halaman Menu Utama √  

Tombol Exit Keluar dari media pembelajaran √  

Tombol Selanjutnya Menuju ke halaman materi selanjutnya 

dari Materi 3 
√ 

 

Tombol Kembali Kembali ke halaman materi sebelumnya 

dari Materi 3 
√ 

 

Materi 4 

Tombol Materi 4 Menuju halaman materi Materi 4 √  

Tombol Home Menuju ke Halaman Menu Utama √  

Tombol Exit Keluar dari media pembelajaran √  

Tombol Selanjutnya Menuju ke halaman materi selanjutnya 

dari Materi 4 
√ 

 

Tombol Kembali Kembali ke halaman materi sebelumnya 

dari Materi 4 
√ 

 

Materi 5 

Tombol Materi 5 Menuju halaman materi Materi 5 √  

Tombol Home Menuju ke Halaman Menu Utama √  

Tombol Exit Keluar dari media pembelajaran √  

Tombol Selanjutnya Menuju ke halaman materi selanjutnya 

dari Materi 5 
√ 

 

Tombol Kembali Kembali ke halaman materi sebelumnya 

dari Materi 5 
√ 

 

Materi 6 

Tombol Materi 6 Menuju halaman materi Materi 6 √  

Tombol Home Menuju ke Halaman Menu Utama √  

Tombol Exit Keluar dari media pembelajaran √  

Tombol Selanjutnya Menuju ke halaman materi selanjutnya 

dari Materi 6 
√ 

 

Tombol Kembali Kembali ke halaman materi sebelumnya 

dari Materi 6 
√ 

 

Halaman Soal Latihan 

Latihan soal 

Tombol Latihan Soal Menuju ke halaman latihan soal √  

Tombol Home Menuju Halaman Utama √  

Tombol Exit Keluar dari media pembelajaran √  
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Tombol Next Menuju soal selanjutnya √  

Tombol Back Kembali ke pertanyaan sebelumnya √  

Tombol pilihan jawaban 1 Pilihan jawaban ke 1 √  

Tombol pilihan jawaban 2 Pilihan jawaban ke 2 √  

Tombol pilihan jawaban 3 Pilihan jawaban ke 3 √  

Tombol pilihan jawaban 4 Pilihan jawaban ke 4 √  

 

 

4.2.3 Rekapitulasi Data Hasil Belajar  

Rekapitulasi data hasil belajar siswa berasal dari data pretest dan posttest. Data 

hasil pretest siswa kelompok eksperimen dan kontrol dianalisis untuk mengetahui 

kemampuan awal kedua kelompok tersebut. Data pretest diambil sebelum 

pembelajaran, baik di kelompok eksperimen maupun kontrol. Daftar nilai pretest 

siswa kelompok eksperimen dan kelompok controldapat dibaca pada lampiran 21. 

Data hasil posttest hasil belajar mahasiswa kelompok eksperimen dan kontrol 

dianalisis untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Daftar nilai posttest hasil belajar mahasiswa kelompok eksperimen 

dan kontrol dapat dibaca pada lampiran 23.  

Berdasarkan data nilai pretest dan posttest hasil belajar siswa, dapat dibuat tabel 

distribusi frekuensi data. Distribusi frekuensi data merupakan pengelompokkan 

data ke dalam beberapa kelas. Tabel distribusi frekuensi pretest hasil belajar siswa 

kelompok eksperimen dan kontrol dapat dibaca pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3.  

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar 
 

Tes Awal (Pretest) Tes Akhir (Posttest) 

Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok Kontrol 

Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok Kontrol 

Nilai 

Interval 

f (fre-

kuensi) 

Nilai 

Interval 

f (fre-

kuensi) 

Nilai 

Interval 

f (fre-

kuensi) 

Nilai 

Interval 

f (fre-

kuensi) 

40 – 45  

46 – 51  

52 – 57  

58 – 63  

64 – 69  

70 – 75 

76 – 81  

6 

10 

5 

10 

1 

2 

1 

40 – 44  

45 – 49  

50 – 54  

55 – 59  

60 – 64  

65 – 69 

70 – 74  

3 

6 

11 

4 

6 

2 

2 

70 – 74  

75 – 79  

80 – 84  

85 – 89  

90 – 94  

95 – 99 

100 – 104  

2 

6 

5 

10 

4 

6 

2 

65 – 68  

69 – 72  

73 – 76  

77 – 80  

81 – 84  

85 – 88  

89 – 92  

3 

3 

7 

11 

1 

7 

2 

Jumlah  35 Jumlah 34 Jumlah 35 Jumlah 34 

Rata-rata 54,26 Rata-rata 53,80 Rata-rata 86,40 Rata-rata 78,35 

 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai interval pretest pada kelompok 

eksperimen dimulai dari rentang 40-45 sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 

dimulai dari rentang 40-44. Nilai tertinggi pada kelompok eksperimen adalah 78 

sedangkan kelompok kontrol adalah 70. Sedangkan, nilai terendah kedua 

kelompok tersebut sama yaitu 40. Rata-rata nilai pada kelompok eksperimen 

sebesar 54,26 dan pada kelompok kontrol 53,80. 

Nilai interval posttest pada kelompok eksperimen dimulai dari rentang 70-74, 

sedangkan pada kelompok kontrol nilai interval dimulai dari rentang 60-68. Nilai 

tertinggi dan terendah kedua kelompok tersebut berbeda. Nilai tertinggi pada 

kelompok eksperimen yaitu 100, sedangkan kelompok kontrol 90. Nilai terendah 

pada kelompok eksperimen yaitu 73, sedangkan kelompok kontrol 70. Rata-rata 

nilai pada kelompok eksperimen sebesar 86,4 dan pada kelompok kontrol 78,35. 
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4.3 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis perlu dilakukan sebelum peneliti melakukan analisis akhir. 

Uji prasyarat analisis diperlukan untuk mengetahui apakah analisis data untuk 

pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Uji prasyarat analisis dilakukan 

untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut. 

Sebelum melakukan uji analisis posttest hasil belajar siswa, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat analisis. Terdapat beberapa analisis data sebelum analisis 

akhir, diantaranya analisis uji normalitas, dan homogenitas data. Uraian uji 

prasyarat analisis variabel hasil belajar siswa selengkapnya sebagai berikut: 

 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data menggunakan uji 

lilliefors dengan melihat nilai tabel pada kolom kolmogorov-smirnov. Sebagai 

kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data 

dinyatakan berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 

0,05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Hasil analisis uji 

normalitas data hasil belajar mahasiswa dapat dibaca pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4.  

Hasil Analisis Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 
 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

hasil_belajar Eksperimen .102 35 .200
*
 .965 35 .312 

Kontrol .108 34 .200
*
 .968 34 .407 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (Sig.) pada kolom kolmogorov-smirnov
a
. Sebagai 

kriteria pengujian, apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data 

variabel hasil belajar siswa dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data variabel hasil belajar siswa 

dinyatakan berdistribusi tidak normal. 

Berdasarkan tabel 4.4., diketahui bahwa nilai signifikansi variabel hasil belajar 

mahasiswa kelompok eksperimen sebesar 0,200* sedangkan kelompok kontrol 

sebesar 0,200*. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Setelah data 

kelompok eksperimen dan kontrol diketahui berdistribusi normal, maka uji 

prasyarat analisis dilanjutkan dengan uji homogenitas. 
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4.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data dilakukan setelah data diketahui berdistribusi normal. Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui data hasil penelitian bersifat homogen 

atau tidak. Uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat analisis uji independent 

samples t test. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F (levene’s 

test) dengan program SPSS versi 17. Hasil analisis uji homogenitas data hasil 

belajar siswa dapat dibaca pada tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5.  

Hasil Analisis Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of Variances 

  F Sig. 

HasilBelajar 

Equal variances assumed 2,428 .124 

Equal variances not assumed   

 

Untuk mengetahui data bersifat homogen atau tidak, dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (Sig.) uji F pada kolom levene's test for equality of 

variances. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa varian data dari dua atau lebih kelompok data adalah 

sama atau homogen. Namun, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka 

data tersebut tidak homogen  (Duwi Priyatno, 2010: 76). Berdasarkan tabel 4.5., 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji F dari data hasil belajar yang diuji 
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adalah sebesar 0,124. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat 

dinyatakan bahwa data hasil belajar siswa dalam penelitian inibersifat homogen. 

 

4.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah semua uji prasyarat analisis terpenuhi, baik uji 

normalitas maupun homogenitas. Analisis akhir dilakukan dengan pengujian 

hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan dan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Uji 

hipotesis yang dilakukan peneliti yaitu uji beda dan uji gain. Pengujian hipotesis 

untuk menguji perbedaan hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol 

menggunakan metode independent sample t test pada program SPSS versi 17. 

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua pihak (two tailed). Setelah data 

dinyatakan berbeda, kemudian dilakukan uji gain. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

 

4.4.1 Perbedaan Hasil Belajar  

4.4.1.1 Uji Beda 

Uji beda dilakukan untuk membandingkan (membedakan) hasil belajar siswa 

pokok bahasan Microsoft Powerpoint di kelompok eksperimen dan kontrol setelah 

memperoleh perlakuan. Pengujian hipotesis untuk menguji perbedaan hasil belajar 

kelompok eksperimen dan kontrol menggunakan metode independent sample t test 

pada program SPSS versi 17. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua pihak 

(two tailed). Uraian selengkapnya sebagai berikut. 
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Terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengujian 

hipotesis. Ketentuan tersebut yaitu: jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima sehingga Ha 

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

ditolak. Artinya, μ1 = μ2 atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar mahasiswa yang dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dan siswa 

yang dibelajarkan tanpa dengan media pembelajaran Flash. Sebaliknya, jika thitung  

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

maka H0 ditolak sehingga Ha diterima. Artinya,  μ1 ≠ μ2 atau terdapat perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan media 

pembelajaran Flash dan siswa yang dibelajarkan tanpa dengan media 

pembelajaran Flash. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 69 siswa. Jika jumlah sampel (n) sebanyak 

69 siswa, maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 69 – 2 = 67. Berdasarkan 

tabel t, nilai ttabel untuk uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 : 2 = 0,025 (Uji 

dua pihak) dan nilai derajat kebebasan (dk) = 16 sebesar 2,000. Nilai ttabeltersebut 

kemudian akan dijadikan sebagai pembanding hasil penghitungan uji hipotesis 

(thitung). Hasil uji hipotesis variabel motivasi belajar dibaca pada tabel 4.6.. 
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Tabel 4.6. 

Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar 
 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

  

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

HasilBelajar Equal 

variances 

assumed 

4.462 67 .000 8.047 1.803 4.447 11.647 

Equal 

variances not 

assumed 

4.477 64.514 .000 8.047 1.797 4.457 11.637 

 

Untuk melakukan analisis pengujian hipotesis, jika varian data dalam penelitian 

bersifat sama atau homogen, maka data yang digunakan ada pada kolom equal 

variances assumed. Sedangkan, jika varian data bersifat tidak sama atau 

heterogen, maka data yang digunakan ada pada kolom equal variances not 

assumed. Berdasarkan uji homogenitas yang telah dilakukan, ditunjukkan bahwa 

data dalam penelitian ini bersifat homogen. Oleh karena itu, data yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis ada pada kolom equal variances assumed. 

Berdasarkan tabel 4.6., pada kolom equal variances assumed, diketahui bahwa 

nilai thitung= 4,462 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan penghitungan 

tersebut, dapat diketahui bahwa thitung> ttabel (4,462>2,000). Selain itu, diketahui 

bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,000, sehingga  0,000< 0,05. 

Berdasarkan ketentuan dalam pengujian hipotesis, makaH0 ditolak sehingga Ha 

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa μ1 ≠ μ2 atau terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan media 
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pembelajaran Flash dan siswa yang dibelajarkan tanpa dengan media 

pembelajaran Flash. 

 

4.4.2 Peningkatan Hasil Belajar  

4.4.2.1 Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

menggunakan media pembelajaran Flash dengan cara membandingkan rata-rata 

gain skor posttest dengan skor rata-rata pretest.  
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Jadi peningkatan hasil belajar menurut uji gain tersebut yaitu kelompok kontrol 

memiliki indeks gain 0,53 dengan kategori sedang. Sementara itu indeks gain 

kelompok eksperimen yakni 0,70 dengan kategori tinggi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kelompok eksperimen memiliki peningkatan hasil belajar 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol, dibuktikan dengan 

indeks gain tersebut. Selengkapnya gambaran mengenai peningkatan indeks gain 

kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

 

Gambar 4.7. Skor rata-rata gain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 

4.5 Pembahasan 

Pembelajaran menggunakan media pembelajaran Flash merupakan proses belajar 

mengajar yang terintegrasi dengan media sebagai sarana untuk memudahkan 

penyampaian bahan atau materi pelajaran sehingga kualitas proses belajar dapat 

meningkat. Media pembelajaran Flash merupakan media yang dikembangkan dengan 
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Adobe Flash Professional CS6 yang berisi materi dan simulasi pokok bahasan 

Microsoft Powerpoint. 

Salah satu upaya untuk peningkatan proses pembelajaran adalah penggunaan 

media secara efektif mempertinggi kualitas yang akhirnya dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar (Hujair AH. Sanaky, 2009:1-2). Tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedan hasil belajardalam penggunaan 

media pembelajaran Flash terhadap siswa SMK N 1 Wonogiri. Berdasarkan hasil 

penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dengan siswa yang dibelajarkan 

tanpa menggunakan media pembelajaran. Terbukti dari nilai rata-rata posttest 

hasil belajar mahasiswa kelompok eksperimen sebesar 86,40, sedangkan 

kelompok kontrol sebesar 78,35. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hasil 

belajar siswa yang dibelajarkan menggunakan media pembelajaran Flash lebih 

baik daripada siswa yang dibelajarkan tanpa menggunakan media pembelajaran 

Flash. 

Setelah didapatkan data hasil belajar siswa, dilakukan uji prasyarat analisis data 

untuk menentukan rumus yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji 

prasyarat analisis selanjutnya yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Uji 

prasyarat analisis yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan data hasil 

posttest hasil belajar siswa, diperoleh nilai signifikansi pada kolom kolmogorov-

smirnov
a
 sebesar 0,200* pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Artinya, nilai signifikansi pada kelompok eksperimen dan kontrol > 0,05, 

sehingga dinyatakan data tersebut berdistribusi normal. 
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Uji prasyarat analisis selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas yang 

dilakukan menggunakan uji F (levene’s test). Uji homogenitas dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi pada kolom equal variances assumed. Jika nilai 

signifikansi ≥ 0,05, maka varians data tersebut dinyatakan homogen. Hasil uji 

homogenitas data motivasi belajar siswa sebesar 0,124 (0,124> 0,05). Jadi, data 

tersebut dinyatakan homogen. Setelah data dinyatakan berdistribusi normal dan 

homogen, langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis (uji-t). 

Uji hipotesis (uji-t) dalam penelitian ini menggunakan uji independent samples t 

test pada program SPSS versi 17. Hasil penghitungan analisis statistik uji-t, 

menunjukkan bahwa thitung> ttabel (4,462>2,000) dan signifikansi 0,05 (0,000< 

0,05). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka H0 ditolak sehingga Ha 

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan media pembelajaran 

Flash dan siswa yang dibelajarkan tanpa menggunakan media pembelajaran 

Flash. 

Setelah dilakukan uji beda selanjutnya yaitu menguji adakah peningkatan hasil 

belajar siswa dengan melakukan uji gain. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa terdapat peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi dari siswa yang 

dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dibandingkan dengan siswa yang 

dibelajarkan tanpa media pembelajaran Flash. Terbukti dari rata-rata skor gain 

kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan dengan rata-rata skor gain 

kelompok kontrol.  
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Berdasarkan hasil perhitungan uji gain kedua kelompok tersebut diketahui bahwa 

indeks gain kelompok eksperimen > indeks gain kelompok kontrol (0,70 > 0,53), 

maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak sehingga Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi pada 

siswa yang dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa yang dibelajarkan tanpa media pembelajaran 

Flash. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Simpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa: 

(1) Media ini dibuat dengan menggunakan software Adobe flash Professional 

CS6 kemudian dilakukan pengujian kepada ahli materi, ahli media, siswa, 

dan dilakukan uji black box setelah dilakukan pengujian maka diperoleh 

media yang layak untuk memudahkan pemahaman siswa pada mata 

pelajarn KKPI. 

(2) Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan media pembelajaran Flash dan siswa yang 

dibelajarkan tanpa menggunakan media pembelajaran Flash. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil uji beda yaitu thitung= 4,462 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Berdasarkan penghitungan tersebut, dapat diketahui bahwa 

thitung> ttabel (4,462>2,000) dan nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 

0,000, sehingga  0,000< 0,05.  

(3) Terdapat peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi pada siswa yang 

dibelajarkan dengan media pembelajaran flash dibandingkan dengan hasil 

belajar siswa yang dibelajarkan tanpa media pembelajaran. Hal tersebut 
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dibuktikan dengan skor gain yang ternormalisasi kelompok eksperimen 

yaitu 0,70 sedangkan kelompok kontrol 0,53. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan 

saran agar pembelajaran menggunakan media pembelajaran dapat diterapkan 

secara optimal. Saran yang peneliti berikan sebagai berikut: 

(1) Pendidik dapat menggunakan media Microsoft Powerpoint yang telah 

dikembangkan dengan Adobe Flash Professional CS6 dalam proses 

pembelajaran sebagai salah satu alternatif memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi dan meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan 

penelitian ini, terbukti bahwa pembelajaran menggunakan media efektif 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

(2) Pendidik perlu menjelaskan penggunaan media pembelajaran flash materi 

Microsoft Powerpoint dengan rinci dan jelas, agar pengajar dan peserta 

didik memahami langkah-langkah penggunaannya. Dengan demikian, 

proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

 Peneliti lain selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pembelajaran menggunakan media dapat mengembangkan penelitiannya lebih 

luas lagi, baik dari segi variabel penelitian, materi pembelajaran, serta hal-hal 

yang baru sehingga lebih baik dan mudah diterapkan. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba SMK Sudirman 1 Wonogiri Kelas 

Administrasi Perkantoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No. NIS NAMA 

1 10367 AINUL MARDHIAH 

2 10368 ALFFIAH HASMO APPRIHATINA 

3 10369 ALFIANA NUR HIDAYAH 

4 10370 ALFIDA DIANANDA 

5 10371 AMELLIA FIFIA DEWI 

6 10372 ANGGRAITA MAYA RAGATE 

7 10373 ANIS DIAN NURYANTI 

8 10374 ANNISA NUR INDAH SUCI 

9 10375 ANNISA RAHMAWATI 

10 10376 ANNISA ZAINUL FADZILA 

11 10377 ANNISAA KHOIRUL FITRIANI 

12 10378 ARISKA SEPTIANA SAFITRI 

13 10379 AYU CATUR PANUNTUN 

14 10380 BA'DRIAH NUR ISTIKHOMAH 

15 10381 CICI RIYANTI 

16 10382 CINTIA WULANDARI 

17 10383 CITRA AYU SAHARAYA CITA N 

18 10384 DARIN HASNA SARI 

19 10385 DEVI PUSPITANINGRUM 

20 10386 DEVI SURYANDARI 

21 10387 DEWI PUSPITASARI 

22 10388 DILLA ALDIKA 

23 10389 ELFA FEGIANI 

24 10390 ELMI SALBIYAH 

25 10391 FITRI UTAMI 

26 10392 FLAVIANA WAHYU SITONINGRUM 

27 10393 JEFRY KOESNANTO 

28 10394 JENNY RESITA MONE 

29 10395 KUSNUL ROFIAH 

30 10396 LIA PUTRI SARI 
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Lampiran5 

Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Daftar nama siswa kelas XI Pemasaran 1 SMK N 1 Wonogiri 

No N I S Nama Siswa L/P 

1 10690 AFINDA ANNO AL UMAYAH  

2 10691 AISYAH MUSTOFA  

3 10692 ALMA AYU PRADHITA  

4 10693 ALYA NURJAMAH  

5 10694 ANA BINAR MULYATI  

6 10695 ANA SHODIQOTUL F.  

7 10696 ANINDYA NURUL R.  

8 10697 ANISA NUR SAFITRI  

9 10698 APRILIANA TRI C.  

10 10699 APRILLIA EKA PRATAMAWATI  

11 10700 ARDELLA QURNES SALUXY  

12 10701 ATIK NURWIJI ASHTUTI  

13 10702 BENNY RIKASARI  

14 10703 DENI SETYORINI  

15 10704 DESI PUSPITASARI  

16 10705 DEWI PUSPITASARI  

17 10706 DIANA RHOMANDANI  

18 10707 DWI NING CAHYANI  

19 10708 EKA PUSPTA S.W.  

20 10709 ELSA NANDYA HUTAMI  

21 10710 ELVI NOVITA  

22 10711 ERA ERLYNDA  

23 10712 ERIANA P.  

24 10713 FEBRIANTI INDAH R.W.  

25 10714 FELLIN ANDRISTYANA  

26 10715 HELVYA H.L.  

27 10716 INDRASARI N.A  

28 10717 INNE FITRI LESTARI  

29 10718 KHORIMA PRAWASTI  

30 10719 KHUSNUL LAKSMITA DEVI  

31 10720 KIKI PRISIOLIA  

32 10721 KRISTINA SETYANINGSIH  

33 10722 LARAS MERGI UTAMI  

34 10723 LINDA AYU PUSPITASARI  

35 10724 LISA AYU MAYA M.  
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Daftar nama siswa kelas XI Pemasaran 2 SMK N 1 Wonogiri 

No N I S Nama Siswa L/P 

1 10726 MEGA NURASIH A  

2 10727 MELA WIDAYANTI  

3 10728 MEYLANI INTAN PUTRIYANI  

4 10729 MIRAWATI  

5 10731 NANIK LESTARI  

6 10732 NATASYA YOSEFA REGITAMA  

7 10733 NOVITA DWI ASTUTI  

8 10734 NURMA DWI RAHAYU  

9 10735 OKTAVIANA KARTIKA DEWI  

10 10736 OVY NERSITA WULANJARI  

11 10737 PANDORA RAZAQ DEVONA  

12 10738 RESITA MARDANINGRUM  

13 10739 RETNO NURMARYATUN  

14 10740 RIA YULIANA  

15 10741 RINDHI ROMANTIKA R  

16 10742 RIRIS YULIANA ANESTYAFANI  

17 10743 SAGITA FITRIANI  

18 10744 SALWA LUNGAYU LARASATI  

19 10745 SANDELLA ROSSALIANA WATI  

20 10746 SARNITA YULIARTI  

21 10747 SHAFIRA RAHMA WATI  

22 10748 SHENDY MARDEVI  

23 10749 SITI SHOLIKHATUN  

24 10750 SRI WIDYANINGSIH  

25 10751 TIKA WULANDARI  

26 10752 TRI UTAMI  

27 10753 TRIANI  

28 10754 VANIA SISKA INDRIYANI  

29 10755 VEGI FRESDIANA SARI  

30 10756 WIDYASTUTI ERLINA C. D  

31 10757 WIGARI PHOOLANINGTYAS  

32 10758 WULAN SURYANI  

33 10759 WURI AGUSTINDARSIH  

34 10760 YATINI  
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMK N 1 Wonogiri 

Mata pelajaran  : KKPI 

Kelas/Semester : XI/ 2 

Pertemuan ke  : 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi  

Mengoperasikan sistem operasi dan software aplikasi 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4.  Mengoperasikan Software Presentasi 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik mampu : 

1. Menjelaskan pengertian software presentasi 

2. Menjelaskan fungsi software presentasi 

3. Mengenal menubar dan toolbar beserta fungsinya pada software presentasi 

4. Menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah membuat, menyimpan, 

menyimpan dengan nama lain, dan membuka file presentasi 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun( diligence )  

Tanggungjawab (responsibility) 

Ketelitian( carefulness) 
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D. Materi Ajar 

1. Perangkat lunak pengolahan presentasi 

2. Perangkat lunak pengolahan angka (bahan materi ajar terlampir) 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  

2. Model : Menggunakan media pembelajaran flash 

Diskusi Kelompok 

 

F. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam kepada siswa 

2. Berdoa bersama membuka pelajaran 

3. Memeriksa kehadiran/absensi siswa 

4. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari 

5. Mempersiapkan materi ajar dan alat/media 

pembelajaran 

10 menit 

Inti Proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran flash: 

1. Guru menyiapkan peralatan dan media pembalajaran 

flash yang akan digunakan 

2. Guru menjelaskan materi micrososft powerpoint 

dengan media pembelajaran flash 

3. Siswa mendengarkan materi dan memperhatikan 

media pembelajaran flash  

4. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami 

5. Guru memberikan umpan balik yaitu dengan 

memberikan jawaban, penguatan dan penghargaan 

atas pertanyaan siswa 

65 menit 
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6. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

pelajaran yang sudah dipelajari. 

Penutup 1. Bersama-sama membuat kesimpulan apa yang sudah 

dipelajari 

2. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya 

3. Menutup dengan salam 

5 menit 

 

G. Alat / Sumber Belajar 

1. Alat  

a. White Board, Spidol  

b. LCD  

c. Laptop 

2. Sumber Belajar  

a. Modul KKPI Erlangga 

b. LKS Simpati KKPI 

 

Mengetahui :                                                               Wonogiri,   Agustus 2015 

Guru Mata Pelajaran                                                   Peneliti 

 

Hanung Ardiyan S.Pd Rohmat Fatoni 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMK N 1 Wonogiri 

Mata pelajaran  : KKPI 

Kelas/Semester : XI/ 2 

Pertemuan ke  : 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi  

Mempraktikkan keterampilan dasar komputer 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.2. Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik mampu : 

1. Mengenal berbagai perangkat lunak presentasi/multimedia 

2. Menjelaskan dan menjalakan perintah-perintah editing sederhana 

3. Menjelaskan dan menjalankan perintah pengaturan slide 

4. Menjalankan file presentasi 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun( diligence )  

Tanggungjawab (responsibility) 

Ketelitian( carefulness) 

D. Materi Ajar 

Perangkat lunak presentasi/multimedia dan perangkat lunak grafis. 

(bahan materi ajar terlampir) 
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E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  

3. Model : Menggunakan media pembelajaran flash 

Diskusi Kelompok 

 

F. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam kepada siswa 

2. Berdoa bersama membuka pelajaran 

3. Memeriksa kehadiran/absensi siswa 

4. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

5. Mempersiapkan materi ajar dan alat/media pembelajaran 

10 menit 

Inti Proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran flash: 

1. Guru menyiapkan peralatan dan media pembalajaran flash 

yang akan digunakan 

2. Guru menjelaskan materi micrososft powerpoint dengan 

media pembelajaran flash 

3. Siswa mendengarkan materi dan memperhatikan media 

pembelajaran flash  

4. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami 

5. Guru memberikan umpan balik yaitu dengan memberikan 

jawaban, penguatan dan penghargaan atas pertanyaan 

siswa 

6. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran 

yang sudah dipelajari. 

65 menit 
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Penutup 1. Bersama-sama membuat kesimpulan apa yang sudah 

dipelajari 

2. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

3. Menutup dengan salam 

1. m

e

n

i

t 

 

G. Alat / Sumber Belajar 

1. Alat  

a. White Board, Spidol  

b. LCD  

c. Laptop 

2. Sumber Belajar  

1. Modul KKPI Erlangga 

2. LKS Simpati KKPI 

 

Mengetahui :                                                               Wonogiri,   Agustus 2015 

Guru Mata Pelajaran                                                   Peneliti 

 

Hanung Ardiyan S.Pd Rohmat Fatoni 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMK N 1 Wonogiri 

Mata pelajaran  : KKPI 

Kelas/Semester : XI/ 2 

Pertemuan ke  : 3 (tiga) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi  

Mempraktikkan keterampilan dasar komputer 

B. Kompetensi Dasar 

3.3. Mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program aplikasi 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik mampu : 

1. Menjelaskan pengertian software presentasi 

2. Menjelaskan fungsi software presentasi 

3. Mengenal menubar dan toolbar beserta fungsinya pada software presentasi 

4. Menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah membuat, menyimpan, 

menyimpan dengan nama lain, dan membuka file presentasi 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun( diligence )  

Tanggungjawab (responsibility) 

Ketelitian( carefulness) 
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D. Materi Ajar 

3. Perangkat lunak pengolahan kata 

4. Perangkat lunak pengolahan angka 

(bahan materi ajar terlampir) 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

4. Metode : Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  

5. Model : Menggunakan media pembelajaran flash 

Diskusi Kelompok 

F. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam kepada siswa 

2. Berdoa bersama membuka pelajaran 

3. Memeriksa kehadiran/absensi siswa 

4. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari 

5. Mempersiapkan materi ajar dan alat/media 

pembelajaran 

10 menit 

Inti Proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran flash: 

1. Guru menyiapkan peralatan dan media 

pembalajaran flash yang akan digunakan 

2. Guru menjelaskan materi micrososft powerpoint 

dengan media pembelajaran flash 

3. Siswa mendengarkan materi dan memperhatikan 

media pembelajaran flash  

4. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami 

5. Guru memberikan umpan balik yaitu dengan 

memberikan jawaban, penguatan dan penghargaan 

atas pertanyaan siswa 

6. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

65 menit 
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pelajaran yang sudah dipelajari. 

Penutup 1. Bersama-sama membuat kesimpulan apa yang 

sudah dipelajari 

2. Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

3. Menutup dengan salam 

5 menit 

 

G. Alat / Sumber Belajar 

3. Alat  

a. White Board, Spidol  

b. LCD  

c. Laptop 

4. Sumber Belajar  

1. Modul KKPI Erlangga 

2. LKS Simpati KKPI 

 

 

Mengetahui :                                                               Wonogiri,   Agustus 2015 

Guru Mata Pelajaran                                                   Peneliti 

 

Hanung Ardiyan S.Pd Rohmat Fatoni 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL 

Sekolah  : SMK N 1 Wonogiri 

Mata pelajaran  : KKPI 

Kelas/Semester : XI/ 2 

Pertemuan ke  : 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi  

Mengoperasikan sistem operasi dan software aplikasi 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.4.  Mengoperasikan Software Presentasi 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik mampu : 

1. Menjelaskan pengertian software presentasi 

2. Menjelaskan fungsi software presentasi 

3. Mengenal menubar dan toolbar beserta fungsinya pada software presentasi 

4. Menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah membuat, menyimpan, 

menyimpan dengan nama lain, dan membuka file presentasi 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun( diligence )  

Tanggungjawab (responsibility) 

Ketelitian( carefulness) 
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D. Materi Ajar 

1. Perangkat lunak pengolahan presentasi 

2. Perangkat lunak pengolahan angka (bahan materi ajar terlampir) 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  

2. Model : Tanpa menggunakan media pembelajaranFlash       

Diskusi Kelompok 

 

F. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam kepada siswa 

2. Berdoa bersama membuka pelajaran 

3. Memeriksa kehadiran/absensi siswa 

4. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari 

5. Mempersiapkan materi ajar dan alat/media 

pembelajaran 

10 menit 

Inti Proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran flash: 

1. Guru menyiapkan peralatan dan media pembalajaran 

2. Guru menjelaskan materi micrososft powerpoint 

3. Siswa mendengarkan materi dan membaca LKS 

4. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami 

5. Guru memberikan umpan balik yaitu dengan 

memberikan jawaban, penguatan dan penghargaan 

atas pertanyaan siswa 

6. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

pelajaran yang sudah dipelajari. 

65 menit 
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Penutup 1. Bersama-sama membuat kesimpulan apa yang 

sudah dipelajari 

2. Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya 

3. Menutup dengan salam 

5 menit 

 

G. Alat / Sumber Belajar 

5. Alat  

a. White Board, Spidol  

b. LCD  

c. Laptop 

6. Sumber Belajar  

a. Modul KKPI Erlangga 

b. LKS Simpati KKPI 

 

Mengetahui :                                                               Wonogiri,   Agustus 2015 

Guru Mata Pelajaran                                                   Peneliti 

 

Hanung Ardiyan S.Pd Rohmat Fatoni 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL 

 

Sekolah  : SMK N 1 Wonogiri 

Mata pelajaran  : KKPI 

Kelas/Semester : XI/ 2 

Pertemuan ke  : 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi  

Mempraktikkan keterampilan dasar komputer 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.3. Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik mampu : 

1. Mengenal berbagai perangkat lunak presentasi/multimedia 

2. Menjelaskan dan menjalakan perintah-perintah editing sederhana 

3. Menjelaskan dan menjalankan perintah pengaturan slide 

4. Menjalankan file presentasi 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun( diligence )  

Tanggungjawab (responsibility) 

Ketelitian( carefulness) 
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D. Materi Ajar 

Perangkat lunak presentasi/multimedia dan perangkat lunak grafis. 

(bahan materi ajar terlampir) 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

        1.   Metode : Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  

2. Model : Tidak menggunakan media pembelajaran flash 

Diskusi Kelompok 

 

F. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam kepada siswa 

2. Berdoa bersama membuka pelajaran 

3. Memeriksa kehadiran/absensi siswa 

4. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

5. Mempersiapkan materi ajar dan alat/media pembelajaran 

10 menit 

Inti Proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran flash: 

1. Guru menyiapkan peralatan dan media pembalajaran 

flash yang akan digunakan 

2. Guru menjelaskan materi micrososft powerpoint 

3. Siswa mendengarkan materi dan membaca LKS 

4. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami 

5. Guru memberikan umpan balik yaitu dengan 

memberikan jawaban, penguatan dan penghargaan atas 

pertanyaan siswa 

6. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

pelajaran yang sudah dipelajari. 

65 menit 
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Penutup 1. Bersama-sama membuat kesimpulan apa yang sudah 

dipelajari 

2. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

3. Menutup dengan salam 

1. m

e

n

i

t 

 

G. Alat / Sumber Belajar 

3. Alat  

a. White Board, Spidol  

b. LCD  

c. Laptop 

4. Sumber Belajar  

1. Modul KKPI Erlangga 

2. LKS Simpati KKPI 

 

Mengetahui :                                                               Wonogiri,   Agustus 2015 

Guru Mata Pelajaran                                                   Peneliti 

 

Hanung Ardiyan S.Pd Rohmat Fatoni 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL 

 

Sekolah  : SMK N 1 Wonogiri 

Mata pelajaran  : KKPI 

Kelas/Semester : XI/ 2 

Pertemuan ke  : 3 (tiga) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi  

Mempraktikkan keterampilan dasar komputer 

B. Kompetensi Dasar 

4.3. Mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program aplikasi 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik mampu : 

1. Menjelaskan pengertian software presentasi 

2. Menjelaskan fungsi software presentasi 

3. Mengenal menubar dan toolbar beserta fungsinya pada software presentasi 

4. Menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah membuat, menyimpan, 

menyimpan dengan nama lain, dan membuka file presentasi 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun( diligence )  

Tanggungjawab (responsibility) 

Ketelitian( carefulness) 
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D. Materi Ajar 

1. Perangkat lunak pengolahan kata 

2. Perangkat lunak pengolahan angka 

(bahan materi ajar terlampir) 

E. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)  

2. Model : Tidak menggunakan media pembelajaran Flash 

Diskusi Kelompok 

F. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Diskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan salam kepada siswa 

2. Berdoa bersama membuka pelajaran 

3. Memeriksa kehadiran/absensi siswa 

4. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 

5. Mempersiapkan materi ajar dan alat/media pembelajaran 

10 menit 

Inti Proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran flash: 

1. Guru menyiapkan peralatan dan media pembalajaran flash 

yang akan digunakan 

2. Guru menjelaskan materi micrososft powerpoint 

3. Siswa mendengarkan materi dan membaca LKS 

4. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami 

5. Guru memberikan umpan balik yaitu dengan memberikan 

jawaban, penguatan dan penghargaan atas pertanyaan 

siswa 

6. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran 

yang sudah dipelajari. 

65 menit 
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Penutup 1. Bersama-sama membuat kesimpulan apa yang sudah 

dipelajari 

2. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya 

3. Menutup dengan salam 

5 menit 

 

G. Alat / Sumber Belajar 

7. Alat  

a. White Board, Spidol  

b. LCD  

c. Laptop 

8. Sumber Belajar  

1. Modul KKPI Erlangga 

2. LKS Simpati KKPI 

 

 

Mengetahui :                                                               Wonogiri,   Agustus 2015 

Guru Mata Pelajaran                                                   Peneliti 

 

Hanung Ardiyan S.Pd Rohmat Fatoni 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL TES PRETEST/POSTTEST 
 

Jenjang Pendidikan  :Sekolah Menengah Kejuruan 

Kelas/Semester  :  XI Administrasi Perkantoran/ Genap 

Mata Pelajaran  :  KKPI 

 

Standar Kompetensi :  
Mengoperasikan software presentasi 
 

No Kompetensi Dasar Indikator 

No. 

Butir 

Soal 

Aspek Tingkat Kesukaran Soal 

C1 

(Mengingat) 

C2 

(Memahami) 

C3 

(Mengaplikasikan) 

C4 

(Menganalsis) 

C5 

(Mengevaluasi) 

C6 

(Mencipta) 

Mudah Sedang Sukar 

3.2  Mengenl software 

presentasi 

 

 

 

 

 

Mengidentifika

si  berbagai 

perangkat 

lunak program 

aplikasi 

berbasis 

pengolahan 

presentasi 

1 

2 

5 

6 

7 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Membuka / 

menjalankan 

aplikasi 

pengolah 

presentasi 

Microsoft 

Presentasi 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pengenalan 

menu-menu 

dalam aplikasi 

pengolah 

presentasi  

20 

21 

22 

23 

24 

26 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pengenalan 

fungsi dalam 

menu di dalam 

aplikasi 

pengolah 

presentasi 

Microsoft 

Powerpoint 

27 

28 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

Langkah-

langkah 

membuat 

lembar kerja 

baru dalam 

microsoft 

powerpoint 

dan 

menyimpannya 

3 

4 

47 

48 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mengaplikasik

an fungsi-

fungsi seperti 

insert, design, 

layout dll 

dalam 

membuat slide 

presentasi di 

microsoft 

powerpoint 

44 

15 

38 

18 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Menjalankan 

perintah-

perintah 

editing  

44 

25 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Menjalankan 

media 

presentasi 

dalam bentuk 

slide 

29 

41 

46 

50 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

C1 = Ingatan, Seperti: menyebutkan, menentukan, menunjukkan, mengingat kembali, mendefinisikan 

C2 = Pemahaman, seperti: membedakkan, mengubah, memberi contoh, memperkirakan, mengambil kesimpulan 

C3 = Penerapan, seperti: mengunakan, menerapkan 

C4 = Analisis, seperti: membandingkan, mengklasifikasikan, mengkategorikan, menganalisis 

C5 = Sintesis, seperti: menghubungkan, mengambangkan, mengorganisasikan, menyusun 

C6 = Evaluasi, seperti: menafsirkan, menilai, memutuskan 

  (Bloom (1956) dalam Sudjana (2011: 50)  
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Lampiran 9 

SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : KKPI 

 

Nama  :  

No. Absen :          

  

 

I. Berilahtandasilang (X) padahuruf a, b, c, d, atau e padajawaban yang 

dianggapbenar 

 

1.      Microsoft powerpoint adalah sebuah program 

aplikasi untuk   

 A.    pengolah kata D.  presentasi 

 B.     pengolah angka  E.  pengolah gambar 

 C.     sistem operasi 

 

2.  Langkah pertama membuat file presentasi baru 

adalah 

A.   klik new file   D.  klik print preview 

B.   klik open file  E.  klik page set up 

C.   klik save as 

 

3.      Menyimpan file presentasi pada program power 

point menggunakan ekstensi : 

A.    Doc   D.   htm 

B.     xls   E.   rtf 

C.     ppt 

 

4.      Yang tidak terdapat pada menu file adalah : 

A.    Save   D.  Save As 

B.     Open   E.  New 

C.     Copy 

 

5.      Perintah untuk menambah slide baru  

A.    Insert  new 

B.     file  new  

C.     file  open 

D.  slide insert  slide number 

E.   insert  diagram 

 

6.    Fungsi untuk mengatur ukuran slide/kertas slide di 

tunujkkan dengan gambar ? 

 

a. d.  

 

 

 

 

b. e.  

 

 

 

 

c.  

 

 

 

7.      Untuk mengatur rata tengah teks menggunakan 

A. Ctrl + E  D.  Ctrl + L 

B. Ctrl + A   E.  Ctrl + P 

C. Ctrl + R 

 

8.      Icon pada toolbar untuk membatalkan perintah 

adalah  

A.    cut   D.  redo 

B.     paste  E.  format pointer 

C.     undo 

 

9.      Untuk memberi latar belakang pada slide 

menggunakan  

A.    Format  background  

B.     Format  slide lay out  

C.     Format  change case 

D.  Insert  background 

E.   Insert  slide lay out 

 

10.  Efek pada slide diatur melalui  

A.    Slide show  view show    

B.     Slide show  custom animation   

C.     Slide show  preview show 

D.  Format  custom animation 

E.  Insert  custom animation 

 

11.  Berikut background yang bisa digunakan untuk 

slide, kecuali 

A.    picture   D.  gradient 

B.     pattern   E.   animation 

C.     texture 

 

12.  Animasi pergantian slide pada saat ditampilkan 

disebut … 

A. Efek Slide   D.  Media Clip 

B. Efek animasi   E.   Group Animasi 

C. Efek transisi 
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13.  Yang digunakan untuk menghubungkan antara 

slide satu dengan slide yang lain atau dengan file 

presentasi yang lain disebut 

A. Hyperslide   D.  Hyperlink 

B. Action   E.  Animasi 

C. Transitio 

 

14.  Ekstensi file untuk program PowerPoint adalah…. 

A.    doc    D.  xls 

B.     jpg    E.  ppt 

C.     mdb 

 

15. Salah satu bagian aplikasi Ms. Office yang dapat 

digunakan    untuk membantu merancang dan 

menyajikan   presentasi adalah: 

a. Microsoft Publisher           d. Microsoft Excell 

b. Microsoft Power Point      e. Microsoft Access 

c. Microsoft Word 

 

16. Untuk mendukung presentasi dalam ruangan 

dengan sekelompok peserta, kita dapat 

menggunakan media berupa:  

a. Mikroskup              d. Sinar Laser / sinar X 

b. Laptop               e. Lampu senter 

c. LCD Projektor  

 

17. Di bawah ini adalah kegunaan Power Point di 

bidang pelayanan umum, kecuali:  

a. Komunikasi berita   

b. Sertifikasi                

c. Training/ Pelatihan 

      d. Laporan keuangan 

e. Gambaran sebuah ilham/ ide 

 

18. Salah satu kegunaan Power Point di bidang 

Perusahaan adalah:  

a. Kemajuan proyek (status)        

b. Laporan penelitian         

c. Untuk mencari keuntungan/ laba perusahaan 

d. Perencanaan bisnis 

e. Training/ pelatihan 

 

19. Bagian ini berisi salah satu elemen dari menu bar, 

kecuali :  

a. File                d. Format 

b. Open                                 e. Slide Show 

c. View 

 

20. Pada menu bar terdapat perintah untuk 

menyisipkan slide serta obyek-obyek presentasi 

seperti tanggal, gambar, diagram, table, serta obyek 

animasi audio video dan lain-lain. Fungsi tersebut 

terdapat pada menu bar:  

a. View                d. Slide Show 

b. Format                 e. Edit 

c. Insert 

 

21. Untuk menampilan slide show dalam presentasi 

yang merupakan tampilan akhir dari presentasi 

yang telah Anda buat, maka menu bar yang dipilih 

adalah:  

a. Slide show >>  View show      

b. Slide show >>  Custom animation                    

c. Slide show >>  Animation scheme 

d. Slide show >> Slide transition 

e. Slide show >> Record naration 

 

22. Ada tiga cara dalam membuat presentasi, salah 

satunya adalah:  

a. General templates        d. From Task Pane 

b. From design template      e. semuanya benar 

c. From slide layout 

 

23. Jendela yang akan membantu kita dalam 

menyunting presentasi adalah:  

a. Toolbar                          d. Outline 

b. Task Pane                      e. Slide Layout 

c. Formatting 

 

24. Untuk memilih layout yang hanya digunakan pada 

slide yang aktif saat itu, kita klik pilihan:  

a. Reapply Layout                    

b. Apply to Selected slide   

c. Apply to all slide 

d. Insert New Slide 

e. Insert Design Template 

 

25. Fungsi dari Microsoft Powerpoint adalah:  

a. Program pengolah kata 

b. Program basis data 

c. Sistem operasi 

d. Program presentasi 

e. Program pengolah gambar 

 

26. Langkah pertama membuat file baru presentasi 

adalah:  

a. Klik new file                    d. Klik print preview 

b. Klik open file                   e. Klik page set up file 

c. Klik save as 

 

27. Untuk memberikan efek pada teks pada saat slide 

dijalankan dengan menggunakan perintah:  

a. Slide show – animation schemes                 

b. Slide show – custom animation                   

c. View show – slide shorter 

d slide show – view show 

e slide show – set up show 

 

28. Di bawah ini adalah submenu dari menu File 

kecuali:  

a. New                            d. Save 

b. open                           e Close 

c. Search 

 

29. Bagian dari elemen Power Point yang 

menampilkan objek yang telah di copy atau di Cut 

adalah:  
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a. Cut                            c. Copy                    e. Close 

b. Paste                         d. Serach 

 

30. Icon pada toolbar untuk membatalkan perintah 

adalah:  

a. Cut                               d redo 

b. Paste                            e format Pointer 

c. Undo 

 

31. Bagian dari elemen power point yang 

menampilkan nama program yang sekarang sedang 

aktif adalah: 

a. toolbar standar            d toolbar tabel and Border 

b. toolbar formating        e Tittle bar 

c. toolbar drawing 

 

32. Perintah menambah slide baru:  

a. insert new slide                  d insert slide number 

b. file new                              e insert diagram 

c. file open 

 

33. Di bawah ini adalah elemen-elemen dari Power 

Point, kecuali:  

a. Menu Bar                           d Formatting Toolbar 

b. Tittle Bar                          e Standard Toolbar 

c. Slide Bar 

 

34. Salah satu kegunaan Power Point di bidang 

Pelayanan Umum adalah:  

a. Training/ Pelatihan        

b. Perencanaan bisnis                                

c. Orientasi pembelian pada perusahaan 

d Gambaran ilham/ Ide 

e Mencari keuntungan 

 

35. Pada menu bar terdapat perintah untuk 

menampilkan hasil presentasi di layer. Fungsi 

tersebut terdapat pada menu bar:  

a. View                                    d. Print Preview 

b. Format                                 e. Edit 

c. Slide Show 

 

36. Yang bukan merupakan elemen Power Point 

adalah:  

a. Menu bar                       d. Slide bar 

b. Tittle bar                        e. Standard toolbar 

c. Formatting Toolbar 

 

37. Perintah untuk menyisipkan gambar dari file 

adalah:  

a. Insert New slide                          d. Insert Picture 

Clipart 

b. Insert Picture from file                e. Jawaban b 

dan d benar 

c. Open New File 

 

38. Icon pada Toolbar untuk format penomoran adalah:  

a. Font                               d. Bullet and Numbering 

b. Font Size                       e. Alligment 

c. Line Spacing 

 

39. Cara cepat untuk menampilkan Presentasi adalah 

dengan menekan tombol:  

a. F2                       c. F4                        e. F6 

b. F3                       d. F5 

 

40. Pembuatan desain dengan tuntunan yang terdapat 

dalam fasilitas Wizard adalah:  

a. Blank Presentation      

b. Auto Content wizard            

c. Design Template 

 d. Open and Existing presentation 

 e. Save 

 

41. Berikut ini yang termasuk dalam pilihan wizard 

adalah dibawah ini, kecuali:  

a. Project                             d. Corporate 

b. Independence                  e. Marketing/ Sales 

c. General 

 

 

42. Font dan efek cetak terdapat dalam menu:  

a. Standard Toolbar                    d. Border Toolbar 

b. Drawing Toolbar                    e. Status Bar 

c. Formatting Toolbar 

 

43. Tombol F5 berfungsi untuk: 

a. Menyimpan Slide            d. Menampilkan Slide 

b. Menghapus Slide             e. Membuka File 

Presentasi 

c. Menyisipkan Slide 

 

44. Efek Custom animation digunakan untuk dibawah 

ini, kecuali:  

a. Wordart                              d. Teks 

b. Autoshape                          e. Grafik 

c. Diagram 

 

45. Menu Slide transition terdapat dalam menu: 

a. Format                                   d. Edit 

b. Slide Show                            e. Window 

c. Insert 

 

46. Efek Sound tepuk tangan ditunjukkan dengan 

pilihan menu:  

a. Camera                                d. Cash Registik 

b. Chime                                  e. Breaking glass 

c. Applause 

 

47. Efek Sound dapat dibuka melalui menu………… 

a. Insert, movies and sound                  

b. Format, movies and sound          

c. View, movies and sound 

d. File, movies and sound 

e. Slide show, movies and sound 

 

48. Perintah untuk menyisipkan gambar dari fasilitas 

windows adalah 

a. Insert, picture from file                      
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b. Insert, picture Clipart                         

c. Insert, picture from camera 

d. Insert, picture from Movie 

e. Insert, picture from Sound 

 

49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fungsi gambar yang dilingkari di atas adalah... 

a. Untuk membuat tabel 

b. Untuk memasukkan gambar 

c. Untuk membuat diagram 

d. Untuk memasukkan animasi 

e. Untuk untuk memasukkan foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.    Bagaimana langkah awal menginstall program 

microsoft power point: 

 A.    memasukkan CD MS Office ke CD ROM, 

kemudian klik tombol perintah Del 

 B.     memasukkan CD MS Office ke CD ROM, 

kemudian klik tombol perintah Setup 

 C.     memasukkan CD MS Office ke CD ROM, 

kemudian klik tombol perintah Next 

 D.    memasukkan CD MS Office ke CD ROM, 

kemudian klik tombol perintah finish 

 E.     Memasukkan CD MS Office ke CD ROM, 

kemudian klik tombol cancel 
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Lampiran 10 

 

 

Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

 

1. D 11. E 21. A 31. E 41. E 

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

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

4. C 14. E 24. B 34. E 44. D 

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

6. B  16 C  26. A 36. E 46. E 

7. A 17. E 27. B 37. B 47. A 

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

9. D 19. D 29. E 39. D 49. A 

10. D 20. C 30. C 40. C 50. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 11 

LEMBAR VALIDASI SOAL TES UJI COBA OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran  : KKPI 

Kelas/ Semester : XI PMS/ Genap 

Standar Kompetensi : Microsoft Powerpoint 

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x) pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). 

Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

No. 
Aspek 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. 
Materi  

1. 
Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis tes/bentuk 

soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 
Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 
Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 
Konstruksi 

 

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan  

tegas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan saja. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  negatif 

ganda. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari  segi 

materi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  jelas 

dan berfungsi. 
x x x x x x x x x x √ x x x x x x x x X 

11. 
Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 
 

 

 13. 
Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau 

kronologisnasya. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. 
Bahasa/Budaya  

 

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai dengan 

jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 
Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ kelompok kata 

yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. 
Aspek 

Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. 
Materi  

1. 
Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis tes/bentuk 

soal yang dipergunakan. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. 
Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. 
Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. 
Konstruksi 

 

5. 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan saja. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  negatif 

ganda. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 
 

 

 

 

Catatan: Setelah melalui revisi, soal dinyatakan layak untuk diujicobakan 

 

Wonogiri,    Agustus 2015 

Penilai Ahli 

 

 

 

Hanung Ardiyan, S.Pd 

NIP.  
 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari  segi 

materi. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  jelas 

dan berfungsi. 
x x x x x x √ x x x x X x x x x x x x X 

11. 
Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  

"semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. 
Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

x x x x x x x x x x x X x x x x x x x X 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal  

sebelumnya. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C. 
Bahasa/Budaya  

 

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai dengan 

jenjang pendidikan siswa. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 
Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ kelompok kata 

yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 
 

 

 

Lampiran 12 

TABEL BANTU ANALISIS SOAL UJI COBA 
Nomer soal 
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Lampiran 13 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES 

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

rhitung ≥ rtabel = Valid 

No. 
Pearson Correlations 

(r11) 
Keterangan No. 

Pearson Correlations 

(r11) 
Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

.409* 

.489** 

.659** 

.882** 

.782** 

.764** 

.742** 

.653** 

.489** 

.486** 

.860** 

.824** 

.777** 

.849** 

.821** 

.518** 

.781** 

.742** 

.676** 

.607** 

.742** 

.852** 

.635** 

.700** 

.269 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

.860** 

.439* 

.653** 

.551** 

.843** 

.802** 

.419* 

.284 

.766** 

.882** 

.767** 

.449* 

.524** 

.294 

.592** 

.554** 

.667** 

.672** 

.193 

.767** 

.264 

.676** 

.453* 

.559** 

.175 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 
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Lampiran 14 

HASIL PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL TES UJI 

COBA 

No 

Soal 

Jumlah 

Benar 

Indeks 

Kesukaran 
Kriteria 

No 

Soal 
Jumlah Benar 

Indeks 

Kesukaran 
Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

21 

23 

22 

15 

18 

8 

5 

22 

23 

22 

13 

11 

18 

11 

18 

5 

14 

5 

4 

10 

5 

12 

6 

8 

 

0,70 

0,77 

0,73 

0,50 

0,60 

0,27 

0,17 

0,73 

0,77 

0,73 

0,43 

0,37 

0,60 

0,37 

0,60 

0,17 

0,47 

0,17 

0,13 

0,33 

0,17 

0,40 

0,20 

0,27 

 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

 

  25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

 

13 

26 

22 

22 

17 

18 

21 

14 

15 

7 

24 

22 

17 

17 

16 

13 

7 

4 

11 

17 

 

0,43 

0,87 

0,73 

0,73 

0,57 

0,60 

0,70 

0,47 

0,50 

0,23 

0,80 

0,73 

0,57 

0,57 

0,53 

0,43 

0,23 

0,13 

0,37 

0,57 

 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Sedang 

Sedang 
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Lampiran 15 

HASIL PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL TES UJI COBA 

 

No Soal D Klasifikasi No Soal D Klasifikasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

0,47 

0,33 

0,53 

1,00 

0,80 

0,53 

0,33 

0,53 

0,33 

0,53 

0,87 

0,73 

0,80 

0,73 

0,80 

0,20 

0,80 

0,33 

0,27 

0,33 

0,80 

0,40 

0,53 

Baik 

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Baik 

Cukup 

 Baik 

Baik Sekali 

Baik Sekali 

Baik Sekali 

Baik Sekali 

Baik Sekali 

Jelek 

Baik Sekali 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Baik Sekali 

Cukup 

Baik 

 

    24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

 

0,87 

0,27 

0,53 

0,40 

0,87 

0,80 

0,47 

0,80 

1,00 

0,47 

0,27 

0,40 

0,47 

0,47 

0,67 

0,60 

0,47 

0,33 

0,47 

 

Baik Sekali 

Cukup 

Baik 

Cukup 

Baik Sekali 

Baik Sekali 

Baik 

Baik Sekali 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Cukup 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Cukup 

Baik 
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Lampiran 16 

HASIL PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS SOAL TES UJI COBA 

(40 SOAL VALID) 

 

Diketahui: 

K = 40 (jumlah butir soal dalam soal tes) 

M = 20 (mean skor total) 

  
  = 163 (varians total) 

   (
 

(   )
) (  

  (     )

     
) 

   (
  

(    )
) (  

   (     )

        
) 

   (
  

  
) (  

   (  )

    
) 

   (
  

  
) (  

   

    
) 

   (
  

  
) (
    

    
 
   

    
) 

   (
  

  
) (
    

    
) 
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Lampiran 17 

 

REKAPITULASI ANALISIS BUTIR SOAL TERPILIH 

(PRETEST/POSTTEST) 

No Soal Nomor Soal Daya Pembeda Taraf Kesukaran 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
42 
43 
45 
48 
49 

Baik 
Cukup 
Baik 

Baik Sekali 
Baik Sekali 

Baik 
Cukup 
Baik 

Cukup 
 Baik 

Baik Sekali 
Baik Sekali 
Baik Sekali 
Baik Sekali 
Baik Sekali 
Baik Sekali 

Cukup 
Cukup 

Baik Sekali 
Cukup 
Baik 

Baik Sekali 
Cukup 
Baik 

Cukup 
Baik Sekali 
Baik Sekali 

Baik 
Baik Sekali 
Baik Sekali 

Baik 
Cukup 
Cukup 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

Cukup  
Baik 

Sedang 
Mudah 
Mudah 
Sedang 
Sedang 
Sukar 
Sukar 

Mudah 
Mudah 
Mudah 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sukar 
Sukar 

Sedang 
Sukar 
Sukar 

Sedang 
Mudah 
Mudah 
Mudah 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sukar 

Mudah 
Mudah 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sukar 
Sukar  

Sedang 



 
 

 

Lampiran 18 

KISI-KISI SOAL TES PRETEST/POSTTEST 
 

Jenjang Pendidikan  :Sekolah Menengah Kejuruan 

Kelas/Semester  : XI PEMASARAN/ Genap 

Mata Pelajaran  :  KKPI 

 

Standar Kompetensi :  
Mengoperasikan software presentasi 
 

No Kompetensi Dasar Indikator 

No. 

Butir 

Soal 

Aspek Tingkat Kesukaran Soal 

C1 

(Mengingat) 

C2 

(Memahami) 

C3 

(Mengaplikasikan) 

C4 

(Menganalsis) 

C5 

(Mengevaluasi) 

C6 

(Mencipta) 

Mudah Sedang Sukar 

3.2  Mengenl software 

presentasi 

Mengidentifika

si  berbagai 

perangkat 

lunak program 

aplikasi 

berbasis 

pengolahan 

presentasi 

1 

2 

5 

6 

7 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Membuka / 

menjalankan 

aplikasi 

pengolah 

presentasi 

Microsoft 

Presentasi 

11 

12 

13 

16 

17 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pengenalan 

menu-menu 

dalam aplikasi 

pengolah 

presentasi  

20 

21 

22 

23 

26 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pengenalan 

fungsi dalam 

menu di dalam 

aplikasi 

pengolah 

presentasi 

Microsoft 

Powerpoint 

27 

28 

30 

32 

33 

34 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

37 

39 

40 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Mengoperasikan 

software 

presentasi 

Langkah-

langkah 

membuat 

lembar kerja 

baru dalam 

microsoft 

powerpoint 

dan 

menyimpannya 

3 

4 

8 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mengaplikasik

an fungsi-

fungsi seperti 

insert, design, 

layout dll 

dalam 

membuat slide 

presentasi di 

microsoft 

powerpoint 

14 

15 

18 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

  Menjalankan 

perintah-

perintah 

editing  

24 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Menjalankan 

media 

presentasi 

dalam bentuk 

slide 

29 

31 

36 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

C1 = Ingatan, Seperti: menyebutkan, menentukan, menunjukkan, mengingat kembali, mendefinisikan 

C2 = Pemahaman, seperti: membedakkan, mengubah, memberi contoh, memperkirakan, mengambil kesimpulan 

C3 = Penerapan, seperti: mengunakan, menerapkan 

C4 = Analisis, seperti: membandingkan, mengklasifikasikan, mengkategorikan, menganalisis 

C5 = Sintesis, seperti: menghubungkan, mengambangkan, mengorganisasikan, menyusun 

C6 = Evaluasi, seperti: menafsirkan, menilai, memutuskan 

  (Bloom (1956) dalam Sudjana (2011: 50)  
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Lampiran 19 

SOAL PRETEST 

Mata Pelajaran : KKPI 

 

Nama  :  

No. Absen :            

 

II. Berilahtandasilang (X) padahuruf a, b, c, d, atau e padajawaban yang 

dianggapbenar 

 

 

1.   Microsoft powerpoint adalah sebuah 

program aplikasi untuk   

 A.  pengolah kata  

 B.  pengolah angka   

 C.  sistem operasi 

 D.  presentasi 

 E.  pengolah gambar 

 

2.  Langkah pertama membuat file presentasi 

baru adalah 

A.   klik new file   

B.   klik open file    

C.   klik save as 

D.  klik print preview 

E.  klik page set up 

 

3. Efek Sound dapat dibuka melalui 

menu………… 

a. Insert, movies and sound                  

b. Format, movies and sound          

c. View, movies and sound 

d. File, movies and sound 

e. Slide show, movies and sound 

 

4.    Menyimpan file presentasi pada program 

power point menggunakan ekstensi : 

A.    Doc  D.   htm 

B.     xls   E.   rtf 

C.     ppt 

 

5.    Yang tidak terdapat pada menu file adalah : 

A.    Save D.  Save As 

B.     Open E.  New 

C.     Copy 

6.     Perintah untuk menambah slide baru  

A.  Insert  new 

B.  file  new  

C.  file  open 

D.  slide insert  slide number 

E.   insert  diagram 

 

7.    Untuk mengatur rata tengah teks 

menggunakan 

D. Ctrl + E  D.  Ctrl + L 

E. Ctrl + A   E.  Ctrl + P 

F. Ctrl + R 

 

8.    Untuk memberi latar belakang pada slide 

menggunakan  

A. Format  background  

B.  Format  slide lay out  

C.  Format  change case 

D.  Insert  background 

E.   Insert  slide lay out 

 

9.  Efek pada slide diatur melalui  

A.    Slide show  view show    

B.     Slide show  custom animation   

C.     Slide show  preview show 

D.  Format  custom animation 

E.  Insert  custom animation 

 

10.  Berikut background yang bisa digunakan 

untuk slide, kecuali 

A.    picture  D.  gradient 

B.     pattern   E.   animation 

C.     texture 

 

11.  Animasi pergantian slide pada saat 

ditampilkan disebut … 
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A. Efek Slide  D.  Media Clip 

B. Efek animasi  E.   Group Animasi 

C. Efek transisi 

 

12.  Yang digunakan untuk menghubungkan 

antara slide satu dengan slide yang lain atau 

dengan file presentasi yang lain disebut 

A. Hyperslide  D.Hyperlink  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Action E.Animasi 

C. Transitio 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fungsi gambar yang dilingkari di atas 

adalah... 

f. Untukmembuattabel 

g. Untukmemasukkangambar 

h. Untukmembuat diagram 

i. Untukmemasukkananimasi 

j. Untukuntukmemasukkanfoto 

 

14. Salah satu bagian aplikasi Ms. Office yang 

dapat digunakan    untuk membantu 

merancang dan menyajikan   presentasi 

adalah:  

a. Microsoft Publisher            

b. Microsoft Power Point               

c. Microsoft Word 

d. Microsoft Excell 

e. Microsoft Access 

 

15. Di bawah ini adalah kegunaan Power Point 

di bidang pelayanan umum, kecuali:  

a. Komunikasi berita   

b. Sertifikasi                     

c. Training/ Pelatihan 

d. Laporan keuangan 

e. Gambaran sebuah ilham/ ide 

 

 

16. Salah satu kegunaan Power Point di bidang 

Perusahaan adalah:  

a. Kemajuan proyek (status)        

b. Laporan penelitian         

c. Untuk mencari keuntungan/ laba 

perusahaan 

d. Perencanaan bisnis 

e. Training/ pelatihan 

 

17. Bagian ini berisi salah satu elemen dari 

menu bar, kecuali :  

a. File              d. Format 

b. Open                 e. Slide Show 

c. View 

 

18. Pada menu bar terdapat perintah untuk 

menyisipkan slide serta obyek-obyek 

presentasi seperti tanggal, gambar, diagram, 

table, serta obyek animasi audio video dan 

lain-lain. Fungsi tersebut terdapat pada 

menu bar: 

a. View                d. Slide Show 

b. Format                e. Edit 

c. Insert 

 

19. Untuk menampilan slide show dalam 

presentasi yang merupakan tampilan akhir 

dari presentasi yang telah Anda buat, maka 

menu bar yang dipilih adalah: 

a. Slide show >>  View show      

b. Slide show >>  Custom    

animation                    

c. Slide show >>  Animation scheme 

d. Slide show >> Slide transition 

e. Slide show >> Record naration 

 

20. Ada tiga cara dalam membuat presentasi, 

salah satunya adalah:  

a. General templates         

b. From design template      

c. From slide layout 

d. From Task Pane 

e. semuanya benar 
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21. Jendela yang akan membantu kita dalam 

menyunting presentasi adalah:  

a. Toolbar                          d. Outline 

b. Task Pane                      e. Slide Layout 

c. Formatting 

 

22. Untuk memilih layout yang hanya 

digunakan pada slide yang aktif saat itu, kita 

klik pilihan:  

a. Reapply Layout                          

b. Apply to Selected slide             

c. Apply to all slide 

d. Insert New Slide 

e. Insert Design Template 

 

23. Fungsi dari Microsoft Powerpoint adalah: 

a. Program pengolah kata 

b. Program basis data 

c. Sistem operasi 

d. Program presentasi 

e. Program pengolah gambar 

 

24. Langkah pertama membuat file baru 

presentasi adalah:  

a. Klik new file          d. Klik print preview 

b. Klik open file         e. Klik page set up file 

c. Klik save as 

 

25. Untuk memberikan efek pada teks pada saat 

slide dijalankan dengan menggunakan 

perintah: 

a. Slide show – animation schemes                 

b. Slide show – custom animation                   

c. View show – slide shorter 

d slide show – view show 

e slide show – set up show 

 

26. Di bawah ini adalah submenu dari menu 

File kecuali:  

a. New                            d. Save 

b. open                           e Close 

c. Search 

 

27. Bagian dari elemen Power Point yang 

menampilkan objek yang telah di copy atau 

di Cut adalah: 

a. Cut              c. Copy                    e. Close 

b. Paste           d. Serach 

 

28. Fungsi untuk mengatur ukuran slide/kertas 

slide di tunujkkan dengan gambar ? 

 

d. d.  

 

 

 

 

e. e.  

 

 

 

   

f.  

 

 

 

29. Bagian dari elemen power point yang 

menampilkan nama program yang sekarang 

sedang aktif adalah: 

a. toolbar standar           

b. toolbar formating              

c. toolbar drawing 

d toolbar tabel and Border 

e Tittle bar 

 

30. Di bawah ini adalah elemen-elemen dari 

Power Point, kecuali:  

a. Menu Bar                          

b. Tittle Bar                                 

c. Slide Bar 

d Formatting Toolbar 

e Standard Toolbar 

 

31. Salah satu kegunaan Power Point di bidang 

Pelayanan Umum adalah:  

a. Training/ Pelatihan        

b. Perencanaan bisnis                                

c. Orientasi pembelian pada perusahaan 

d Gambaran ilham/ Ide 

e Mencari keuntungan 

 

32. Pada menu bar terdapat perintah untuk 

menampilkan hasil presentasi di layer. 

Fungsi tersebut terdapat pada menu bar:  

a. View                              d. Print Preview 

b. Format                           e. Edit 

c. Slide Show 

 

33. Yang bukan merupakan elemen Power Point 

adalah:  

a. Menu bar                   d. Slide bar 

b. Tittle bar                  e. Standard toolbar 

c. Formatting Toolbar 

 

34. Perintah untuk menyisipkan gambar dari file 

adalah:  

a. Insert New slide                          

b. Insert Picture from file                 

c. Open New File 
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d. Insert Picture Clipart 

e. Jawaban b dan d benar 

 

35. Icon pada Toolbar untuk format penomoran 

adalah:  

a. Font                    d. Bullet and Numbering 

b. Font Size            e. Alligment 

c. Line Spacing 

 

36. Cara cepat untuk menampilkan Presentasi 

adalah dengan menekan tombol: 

a. F2                       c. F4                    e. F6 

b. F3                       d. F5 

 

37. Pembuatan desain dengan tuntunan yang 

terdapat dalam fasilitas Wizard adalah:  

a. Blank Presentation                

b. Auto Content wizard            

c. Design Template 

d. Open and Existing presentation 

e. Save 

 

 

 

 

 

 

38. Efek Custom animation digunakan untuk 

dibawah ini, kecuali:  

a. Wordart                              d. Teks 

b. Autoshape                          e. Grafik 

c. Diagram 

 

39. Font dan efek cetak terdapat dalam menu:  

a. Standard Toolbar                            

b. Drawing Toolbar                            

c. Formatting Toolbar 

d. Border Toolbar 

e. Status Bar 

 

40. Tombol F5 berfungsi untuk: 

a. Menyimpan Slide                          

b. Menghapus Slide                           

c. Menyisipkan Slide 

d. Menampilkan Slide 

e. Membuka File Presentasi 
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SOAL POSTTEST 

Mata Pelajaran : KKPI 

 

Nama  :  

No. Absen :            

 

III. Berilahtandasilang (X) padahuruf a, b, c, d, atau e padajawaban yang 

dianggapbenar 

 

 

1.   Microsoft powerpoint adalah sebuah 

program aplikasi untuk   

 A.  presentasi    

 B.  pengolah gambar   

 C. sistem operasi 

 D.  pengolah kata 

 E.  pengolah angka 

 

2.  Langkah pertama membuat file presentasi 

baru adalah 

A.  klik open file   

B.  klik new file    

C. klik page set up 

D.  klik print preview 

E.  klik save as 

 

3. Efek Sound dapat dibuka melalui 

menu………… 

a. Insert, movies and sound                  

b. Format, movies and sound          

c. View, movies and sound 

d. File, movies and sound 

e. Slide show, movies and sound 

 

4.    Menyimpan file presentasi pada program 

power point menggunakan ekstensi : 

A.    xls   D.   htm 

B.     doc  E.   ppt 

C.     rtf 

 

5.    Yang tidak terdapat pada menu file adalah : 

A.    Save as  D.  table  

B.     save  E.  New 

C.     open 

 

 

6.     Perintah untuk menambah slide baru  

A.  Insert  new  

B.  file  open  

C.  file  new 

D.  slide insert  slide number 

E.   insert  diagram 

 

7.     Untuk mengatur rata tengah teks 

menggunakan 

A. Ctrl + A  D.  Ctrl + P 

B. Ctrl + R  E.  Ctrl + L 

C. Ctrl + E 

 

8.    Untuk memberi latar belakang pada slide 

menggunakan  

A. Format change case 

B.  Format  slide lay out  

C.  Format background 

D.  Insert  slide lay out 

E.   Insert  background 

 

9.  Efek pada slide diatur melalui  

A.    Slide show  preview show    

B.     Slide show  view show      

C.     Slide show  custom animation 

D.  Insert  custom animation 

E.  Format  custom animation 

 

10.  Berikut background yang bisa digunakan 

untuk slide, kecuali 

A.    pattern  D.  texture 

B.     picture   E.   animation 

C.     Gradient 

 

11.  Animasi pergantian slide pada saat 

ditampilkan disebut … 

A. Efek animasi D.  Group Animasi  
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 B. Efek Slide E.   Media Clip   

C. Efek transisi 

 

12.  Yang digunakan untuk menghubungkan 

antara slide satu dengan slide yang lain atau 

dengan file presentasi yang lain disebut 

A. Hyperlink  D. Hyperslide   

B. Animasi  E. Action   

C. Transitio 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi gambar yang dilingkari di atas 

adalah... 

a. Untukmembuattabel 

b. Untukmemasukkangambar 

c. Untukmembuat diagram 

d. Untukmemasukkananimasi 

e. Untukuntukmemasukkanfoto 

 

14. Salah satu bagian aplikasi Ms. Office yang 

dapat digunakan    untuk membantu 

merancang dan menyajikan   presentasi 

adalah:  

a. Microsoft Power Point     

b. Microsoft Publisher                

c. Microsoft Word 

 d. Microsoft Excell 

 e. Microsoft Access 

 

15. Di bawah ini adalah kegunaan Power Point 

di bidang pelayanan umum, kecuali:  

a. Komunikasi berita   

b. Sertifikasi                     

c. Gambaran sebuah ilham/ ide 

 d. Laporan keuangan 

 e. Training/ Pelatihan 

 

 

16. Salah satu kegunaan Power Point di bidang 

Perusahaan adalah:  

a. Kemajuan proyek (status)        

b. Laporan penelitian         

c. Untuk mencari keuntungan/ laba 

perusahaan 

d. Training/ pelatihan 

e. Perencanaan bisnis  

 

17. Bagian ini berisi salah satu elemen dari 

menu bar, kecuali :  

a. View              d. Open 

b. Format                          e. Slide Show 

c. File 

 

18. Pada menu bar terdapat perintah untuk 

menyisipkan slide serta obyek-obyek 

presentasi seperti tanggal, gambar, diagram, 

table, serta obyek animasi audio video dan 

lain-lain. Fungsi tersebut terdapat pada 

menu bar:  

a. Format               d. Slide Show 

b. View                 e. Insert 

c. Edit 

 

19. Untuk menampilan slide show dalam 

presentasi yang merupakan tampilan akhir 

dari presentasi yang telah Anda buat, maka 

menu bar yang dipilih adalah:  

a. Slide show >>  Custom animation               

b. Slide show >>  View show          

c. Slide show >>  Animation scheme 

d. Slide show >> Record naration 

e. Slide show >> Slide transition  

 

20. Ada tiga cara dalam membuat presentasi, 

salah satunya adalah:  

a. General templates         

b. From design template      

c. From Task Pane 

d. From slide layout  

e. semuanya benar 

 

21. Jendela yang akan membantu kita dalam 

menyunting presentasi adalah:  

a. Toolbar                          d. Outline 

b. Task Pane                      e. Slide Layout 

c. Formatting 

 

22. Untuk memilih layout yang hanya 

digunakan pada slide yang aktif saat itu, kita 

klik pilihan:  

a. Insert Design Template              

b. Apply to all slide    

c. Apply to Selected slide               

d. Insert New Slide 
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e. Reapply Layout 

 

23. Fungsi dari Microsoft Powerpoint adalah:  

a. Program pengolah kata 

b. Program basis data 

c. Program presentasi  

d. Sistem operasi 

e. Program pengolah gambar 

 

24. Langkah pertama membuat file baru 

presentasi adalah:  

a. Klik new file          d. Klik print preview 

b. Klik open file         e. Klik page set up file 

c. Klik save as 

 

25. Untuk memberikan efek pada teks pada saat 

slide dijalankan dengan menggunakan 

perintah:  

a. Slide show – animation schemes                 

b. Slide show – set up show                  

c. View show – slide shorter 

d slide show – view show 

e slide show – custom animation  

 

26. Di bawah ini adalah submenu dari menu 

File kecuali:  

a. Search                         d. Save 

b. Open                          e Close 

c. New 

 

27. Bagian dari elemen Power Point yang 

menampilkan objek yang telah di copy atau 

di Cut adalah:  

a. Cut              c. Copy                    e. Serach 

b. Paste           d. Close 

 

28. Fungsi untuk mengatur ukuran slide/kertas 

slide di tunujkkan dengan gambar ? 

 

a.                                       d.  

 

 

 

 

b. e.  

 

 

 

 

 

   

c. 

 

29. Bagian dari elemen power point yang 

menampilkan nama program yang sekarang 

sedang aktif adalah:  

a. toolbar formating            

b. Toolbar standar               

c. toolbar drawing 

d toolbar tabel and Border 

e Tittle bar 

 

30. Di bawah ini adalah elemen-elemen dari 

Power Point, kecuali:  

a. Menu Bar                                 

b. Tittle Bar                                  

c. Standard Toolbar 

 d Formatting Toolbar 

 e Slide Bar 

 

31. Salah satu kegunaan Power Point di bidang 

Pelayanan Umum adalah:  

a. Training/ Pelatihan        

b. Gambaran ilham/ Ide                               

c. Orientasi pembelian pada perusahaan 

d Perencanaan bisnis  

e Mencari keuntungan 

 

32. Pada menu bar terdapat perintah untuk 

menampilkan hasil presentasi di layer. 

Fungsi tersebut terdapat pada menu bar: 

a. Slide Show                       d. Print Preview 

b. Format                              e. Edit 

c. View 

 

33. Yang bukan merupakan elemen Power Point 

adalah:  

a. Menu bar                d. Slide bar 

b. Tittle bar                e. Formatting Toolbar  

c. Standard toolbar 

 

34. Perintah untuk menyisipkan gambar dari file 

adalah:  

a. Insert New slide                   

b. Insert Picture from file         

c. Open New File 

d. Insert Picture Clipart 

e. Jawaban b dan d benar 

 

35. Icon pada Toolbar untuk format penomoran 

adalah:  

a. Font                                  d. Line Spacing  

b. Font Size                          e. Alligment 

c. Bullet and Numbering 
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36. Cara cepat untuk menampilkan Presentasi 

adalah dengan menekan tombol:  

a. F2                       c. F4                        e. F6 

b. F5                       d. F3 

 

 

 

37. Pembuatan desain dengan tuntunan yang 

terdapat dalam fasilitas Wizard adalah:  

a. Blank Presentation        

b. Auto Content wizard             

c. Open and Existing presentation 

d. Design Template  

e. Save 

 

38. Efek Custom animation digunakan untuk 

dibawah ini, kecuali:  

a. Wordart                              d. Grafik 

b. Autoshape                          e. Teks  

c. Diagram 

39. Font dan efek cetak terdapat dalam menu: 

a. Drawing Toolbar                            

b. Standard Toolbar                            

c. Formatting Toolbar 

d. Border Toolbar 

e. Status Bar 

 

40. Tombol F5 berfungsi untuk:  

a. Menyimpan Slide                          

b. Menghapus Slide                           

c. Menampilkan Slide 

d. Menyisipkan Slide 

e. Membuka File Pre
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Lampiran 20 

 

Kunci Jawaban Soal Posttest 

 

1. A 11. C 21. C  31. D 

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

3. A 13. A 23. C  33. C 

4. E 14. A 24. A  34. B 

5. D  15. C 25. E  35. C 

6. A 16. E 26. A  36. B 

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

8. C 18. E 28. B  38. E 

9. E 19. B 29. A  39. A 

10. E 20. D 30. C  40. C 
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Kunci jawaban soal pretest 

 

1. D 11. C  21. C  31. B 

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

3. A 13. A 23. D  33. E 

4. C 14. B 24. A  34. B 

5. C  15. E 25. B  35. D 

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

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

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

9. D 19. A 29. B  39. B 

10. E 20. C 30. E  40. D
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Lampiran 21 

Daftar Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

Kelompok 1 (Kelompok Eksperimen) XI Pemasaran 1 

No N I M Nama Siswa Nilai 

1 10690 AFINDA ANNO AL UMAYAH 78 

2 10691 AISYAH MUSTOFA 80 

3 10692 ALMA AYU PRADHITA 85 

4 10693 ALYA NURJAMAH 70 

5 10694 ANA BINAR MULYATI 73 

6 10695 ANA SHODIQOTUL F. 75 

7 10696 ANINDYA NURUL R. 83 

8 10697 ANISA NUR SAFITRI 88 

9 10698 APRILIANA TRI C. 100 

10 10699 APRILLIA EKA PRATAMAWATI 88 

11 10700 ARDELLA QURNES SALUXY 90 

12 10701 ATIK NURWIJI ASHTUTI 85 

13 10702 BENNY RIKASARI 93 

14 10703 DENI SETYORINI 95 

15 10704 DESI PUSPITASARI 88 

16 10705 DEWI PUSPITASARI 80 

17 10706 DIANA RHOMANDANI 83 

18 10707 DWI NING CAHYANI 88 

19 10708 EKA PUSPTA S.W. 85 

20 10709 ELSA NANDYA HUTAMI 98 

21 10710 ELVI NOVITA 93 

22 10711 ERA ERLYNDA 78 

23 10712 ERIANA P. 95 

24 10713 FEBRIANTI INDAH R.W. 83 

25 10714 FELLIN ANDRISTYANA 95 

26 10715 HELVYA H.L. 75 

27 10716 INDRASARI N.A 98 

28 10717 INNE FITRI LESTARI 78 

29 10718 KHORIMA PRAWASTI 75 

30 10719 KHUSNUL LAKSMITA DEVI 93 

31 10720 KIKI PRISIOLIA 98 

32 10721 KRISTINA SETYANINGSIH 85 

33 10722 LARAS MERGI UTAMI 100 

34 10723 LINDA AYU PUSPITASARI 85 

35 10724 LISA AYU MAYA M. 88 
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Daftar Nilai Pretest Kelompok Kontrol 

Kelompok 2 (Kelompok Kontrol) 

No N I M Nama Siswa Nilai 

1 10726 MEGA NURASIH A 50 

2 10727 MELA WIDAYANTI 50 

3 10728 MEYLANI INTAN PUTRIYANI 45 

4 10729 MIRAWATI 65 

5 10731 NANIK LESTARI 55 

6 10732 NATASYA YOSEFA REGITAMA 40 

7 10733 NOVITA DWI ASTUTI 45 

8 10734 NURMA DWI RAHAYU 70 

9 10735 OKTAVIANA KARTIKA DEWI 70 

10 10736 OVY NERSITA WULANJARI 58 

11 10737 PANDORA RAZAQ DEVONA 53 

12 10738 RESITA MARDANINGRUM 63 

13 10739 RETNO NURMARYATUN 65 

14 10740 RIA YULIANA 43 

15 10741 RINDHI ROMANTIKA R 50 

16 10742 RIRIS YULIANA ANESTYAFANI 53 

17 10743 SAGITA FITRIANI 55 

18 10744 SALWA LUNGAYU LARASATI 60 

19 10745 SANDELLA ROSSALIANA WATI 63 

20 10746 SARNITA YULIARTI 60 

21 10747 SHAFIRA RAHMA WATI 48 

22 10748 SHENDY MARDEVI 50 

23 10749 SITI SHOLIKHATUN 60 

24 10750 SRI WIDYANINGSIH 58 

25 10751 TIKA WULANDARI 63 

26 10752 TRI UTAMI 45 

27 10753 TRIANI 50 

28 10754 VANIA SISKA INDRIYANI 50 

29 10755 VEGI FRESDIANA SARI 48 

30 10756 WIDYASTUTI ERLINA C. D 48 

31 10757 WIGARI PHOOLANINGTYAS 53 

32 10758 WULAN SURYANI 40 

33 10759 WURI AGUSTINDARSIH 50 

34 10760 YATINI 53 
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Lampiran 22 

OUTPUT UJI KESAMAAN RATA-RATA 

DATA KEMAMPUAN AWAL BELAJAR SISWA (PRETEST) 

 

Tests of Normality 

 

kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai_uas kelas eksperimen .102 35 .200
*
 .963 35 .285 

kelas kontrol .112 34 .200
*
 .965 34 .338 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai_uas kelas eksperimen 35 77.34 4.740 .801 

kelas kontrol 34 75.32 5.835 1.001 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for Equality of Variances 

  F Sig. 

nilai_uas Equal variances assumed 2.209 .142 

Equal variances not assumed   

  t-test for Equality of Means 

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

nilai_uas Equal variances 

assumed 

1.580 67 .119 2.019 1.278 -.532 4.570 

Equal variances not 

assumed 

1.575 63.532 .120 2.019 1.282 -.542 4.581 
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Lampiran 23 

Daftar Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 

Kelompok 1 (Kelompok Eksperimen) XI Pemasaran 1 

No N I M Nama Siswa Nilai 

1 10690 AFINDA ANNO AL UMAYAH 78 

2 10691 AISYAH MUSTOFA 80 

3 10692 ALMA AYU PRADHITA 85 

4 10693 ALYA NURJAMAH 70 

5 10694 ANA BINAR MULYATI 73 

6 10695 ANA SHODIQOTUL F. 75 

7 10696 ANINDYA NURUL R. 83 

8 10697 ANISA NUR SAFITRI 88 

9 10698 APRILIANA TRI C. 100 

10 10699 APRILLIA EKA PRATAMAWATI 88 

11 10700 ARDELLA QURNES SALUXY 90 

12 10701 ATIK NURWIJI ASHTUTI 85 

13 10702 BENNY RIKASARI 93 

14 10703 DENI SETYORINI 95 

15 10704 DESI PUSPITASARI 88 

16 10705 DEWI PUSPITASARI 80 

17 10706 DIANA RHOMANDANI 83 

18 10707 DWI NING CAHYANI 88 

19 10708 EKA PUSPTA S.W. 85 

20 10709 ELSA NANDYA HUTAMI 98 

21 10710 ELVI NOVITA 93 

22 10711 ERA ERLYNDA 78 

23 10712 ERIANA P. 95 

24 10713 FEBRIANTI INDAH R.W. 83 

25 10714 FELLIN ANDRISTYANA 95 

26 10715 HELVYA H.L. 75 

27 10716 INDRASARI N.A 98 

28 10717 INNE FITRI LESTARI 78 

29 10718 KHORIMA PRAWASTI 75 

30 10719 KHUSNUL LAKSMITA DEVI 93 

31 10720 KIKI PRISIOLIA 98 

32 10721 KRISTINA SETYANINGSIH 85 

33 10722 LARAS MERGI UTAMI 100 

34 10723 LINDA AYU PUSPITASARI 85 

35 10724 LISA AYU MAYA M. 88 
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Daftar Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

Kelompok 2 (Kelompok Kontrol) XI Pemasaran 2 

No N I M Nama Siswa Nilai 

1 10726 MEGA NURASIH A 85 

2 10727 MELA WIDAYANTI 75 

3 10728 MEYLANI INTAN PUTRIYANI 73 

4 10729 MIRAWATI 60 

5 10731 NANIK LESTARI 80 

6 10732 NATASYA YOSEFA REGITAMA 78 

7 10733 NOVITA DWI ASTUTI 88 

8 10734 NURMA DWI RAHAYU 90 

9 10735 OKTAVIANA KARTIKA DEWI 90 

10 10736 OVY NERSITA WULANJARI 70 

11 10737 PANDORA RAZAQ DEVONA 85 

12 10738 RESITA MARDANINGRUM 88 

13 10739 RETNO NURMARYATUN 73 

14 10740 RIA YULIANA 68 

15 10741 RINDHI ROMANTIKA R 80 

16 10742 RIRIS YULIANA ANESTYAFANI 78 

17 10743 SAGITA FITRIANI 85 

18 10744 SALWA LUNGAYU LARASATI 75 

19 10745 SANDELLA ROSSALIANA WATI 78 

20 10746 SARNITA YULIARTI 83 

21 10747 SHAFIRA RAHMA WATI 75 

22 10748 SHENDY MARDEVI 85 

23 10749 SITI SHOLIKHATUN 80 

24 10750 SRI WIDYANINGSIH 70 

25 10751 TIKA WULANDARI 80 

26 10752 TRI UTAMI 85 

27 10753 TRIANI 80 

28 10754 VANIA SISKA INDRIYANI 78 

29 10755 VEGI FRESDIANA SARI 78 

30 10756 WIDYASTUTI ERLINA C. D 78 

31 10757 WIGARI PHOOLANINGTYAS 75 

32 10758 WULAN SURYANI 65 

33 10759 WURI AGUSTINDARSIH 68 

34 10760 YATINI 70 
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Lampiran 24 

OUTPUT UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS 

DATA HASIL BELAJAR SISWA (POSTTEST) 

 
1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 

kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

hasil_belajar kelompok 

eksperimen 

.102 35 .200
*
 .965 35 .312 

kelompok kontrol .108 34 .200
*
 .968 34 .407 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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1. Uji Homogenitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances 

  F Sig. 

hasil_belajar Equal variances assumed 2.428 .124 

Equal variances not assumed   
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Lampiran 25 

OUTPUT UJI HIPOTESIS (INDEPENDENT SAMPLE T-TEST) 

DATA HASIL BELAJAR SISWA (POSTTEST) 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil_belajar kelompok eksperimen 35 86.40 8.275 1.399 

kelompok kontrol 34 78.35 6.582 1.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  t-test for Equality of Means 

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

hasil_b

elajar 

Equal variances 

assumed 

4.462 67 .000 8.047 1.803 4.447 11.647 

Equal variances 

not assumed 

4.477 64.514 .000 8.047 1.797 4.457 11.637 
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Lampiran 26 

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 

 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

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

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

                  

                  

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

                  

                  

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

                  

                  

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

                  

                  

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
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Lampiran 27 

TABEL NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t 

 

 

 

df 

0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 

1 3.078 6.314 12.076 31.821 63.657 318.310 636.620 

2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.326 31.598 

3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.213 12.924 

4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610 

5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.869 

        

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959 

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.408 

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041 

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587 

        

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437 

12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318 

13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221 

14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140 

15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 4.073 

        

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 4.015 

17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 3.965 

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 3.922 

19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 3.883 

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 3.850 

        

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 3.819 

22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 3.792 

23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 3.767 

24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 3.745 

25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 3.725 

        

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 3.707 

27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421 3.690 

28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408 3.674 

29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396 3.659 

30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 3.646 

        

40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307 3.551 

60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232 3.460 

120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.160 3.373 

 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090 3.291 
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Lampiran 28 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan saat belajar mengajar menggunakan media pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kegiatan saat siswa mengerjakan tugas serta soal posttest 
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