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ABSTRAK 

Latifah Irmajayanti. 2015. Implementasi Model Pembelajaran 3C3R (Content, 

Context, Connection, Reseacrhing, Reasoning, Reflecting) Sebagai Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X TKJ 1 SMK Negeri 4 Kendal. 

Skripsi, Jurusan Elektro, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan 

Komputer, S1, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Dr. I Made 

Sudana, M. Pd.  

Kata Kunci : 3C3R, Problem Based Learning, ekspositori, hasil belajar. 

Pembelajaran di SMK Negeri 4 Kendal kelas X TKJ menggunakan model 

pembelajaran ekspositori, yang dimana model ceramah sangat dominan sehingga 

siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar, juga berdampak pada nilai 

rata-rata hasil belajar siswa yang  belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

yaitu 75. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran sistem operasi setelah diterapkan model pembelajaran 3C3R 

dan  untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran 3C3R 

dan model pembelajaran ekspositori. 

Penelitian ini adalah eksperimen, dengan jenis eksperimen Quasi 

Experimental Design yaitu Pretest – Posttest Control Group Design  yang terdiri 

dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sampel yang digunakan adalah 

sebanyak 30 orang siswa kelas X TKJ 1 sebagai kelompok eksperimen dan 30 

orang siswa kelas X TKJ 2 sebagai kelompok kontrol SMK Negeri 4 Kendal. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai pretest pada kelompok 

eksperimen adalah sebesar 53,90, sedangkan nilai rata-rata posttest adalah sebesar 

78,78. Rata-rata nilai pretest pada kelompok kontrol adalah sebesar 52,97, 

sedangkan nilai rata-rata posttest adalah sebesar 70,52. Uji gain peningkatan hasil 

belajar kelas eksperimen sebesar 0,54 dengan interpretasi kategori peningkatan 

sedang. Pada uji gain peningkatan hasil belajar kelas kontrol sebesar 0,38 dengan 

interpretasi kategori peningkatan sedang.  

Penerapan model pembelajaran 3C3R pada kelas eksperimen memberikan 

perbedaan hasil belajar siswa  jika dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada 

kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran ekspositori. Model 

pembelajaran 3C3R mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Sistem Operasi Jaringan kelas X SMK Negeri 4 Kendal. Disarankan model 

pembelajaran 3C3R dapat diterapkan pada materi pembelajaran yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pendidikan mulai hadir di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu 

sebagai perwujudan politik etis yang dijalankan oleh kerajaan Hindia – Belanda 

dalam rangka  balas jasa terhadap negara jajahannya, Indonesia. Dewasa ini, 

pendidikan menjadi hal yang berpengaruh terhadap kemajuan bangsa, dibuktikan 

dengan adanya undang-undang yang memuat tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(UU No. 20 Tahun 2003). 

Jenjang pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal 

dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (UU No. 20 Tahun 

2003 Pasal 13). Pendidikan formal di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (UU No. 20 Pasal 14 Tahun 2003). 

Sekolah Menengah Kejuruan termasuk pendidikan formal yang ada di Indonesia   

(UU No. 18 Pasal 13 Tahun 2003). 

Ditinjau secara sistematik, pendidikan kejuruan pada dasarnya merupakan 

subsistem sistem pendidikan. Terdapat banyak definisi yang diajukan oleh para 

ahli tentang pendidikan kejuruan dan definisi-definisi tersebut diajukan oleh para 

ahli tentang pendidikan kejuruan dan definisi-definisi tersebut berkembang 

seirama dengan persepsi dan harapan masyarakat tentang peran yang haris 

dijalankan (Muchlas Samani, 1992:14). Evans dan Edwin (1978:24) 

mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem 
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pendidikan yang mempersiapkan individu pada suatu pekerjaan atau kelompok 

pekerjaan. Sementara Harris dalam Slamet (1990:2) menyatakan bahwa 

pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk suatu pekerjaan atau beberapa jenis 

pekerjaan yang disukai individu untuk kebutuhan sosialnya. Menurut House 

Committee on Education and Labour (HCEL) dalam (Oemar H. Malik, 1994:94) 

bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan 

dasar keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja 

yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Dari definisi tersebut terdapat satu 

pengertian yang bersifat universal yang dinyataan oleh National Council for 

Research into Vocational Education Amerika Serikat (NCRVE, 1981:15), yaitu 

pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara khusus 

membantu  peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki lapangan kerja. 

Pendidikan kejuruan  menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 dijelaskan bahwa 

Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu.  

Begitu pula dengan SMK Negeri 4 Kendal, dengan mendirikan 6 (enam) 

jurusan : (1) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), (2) Teknik Komputer Jaringan 

(TKJ), (3) Teknik Kendaraan Ringan (TKR), (4) Agribisnis Perikanan (AP), (5) 

Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI), (6) Jasa Boga (JSB) untuk mencetak 

lulusan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Alasan pemilihan 

SMK Negeri 4 Kendal  sebagai tempat penelitian adalah SMK Negeri 4 Kendal 

mempunyai Jurusan Teknik Komputer Jaringan. Teknik Komputer Jaringan 
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adalah salah satu kompetensi keahlian yang mempunyai perkembangan ilmu yang 

cukup pesat, baik pada kehidupan nyata maupun dunia pendidikan. Beberapa 

materi yang dipelajari dalam jurusan ini adalah Komunikasi Digital, Jaringan 

Dasar, Komunikasi Data dan Sistem Operasi. 

Dengan banyaknya materi yang harus dimengerti oleh siswa, maka proses 

penyampaian materi dari guru kepada siswa menjadi tahapan utama yang akan 

mempengaruhi semangat siswa untuk mempelajari materi lebih dalam. Seperti 

mengelola pembelajaran yang dapat ditemukan pada model pembelajaran menurut 

Dedi Supriawan dan A. Benyamin Surasega (1990). 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam  merencanakan pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran  mengacu  pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkaran pembelajaran dan 

pengelolaan  kelas (Arends dan Trianto, 2010 : 51). Sedangkan menurut Joyce dan 

Weil (1971) dalam Mulyani Sumantri, dkk (1999 : 42) mengemukakan bahwa 

model  pembalajaran adalah kerangka konseptual yang  melukiskan  prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman tertentu, dan memiliki 

fungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas belajar mengajar.  

  Guru sebagai penyelenggara kegiatan belajar mengajar harus dapat 

mengoptimalkan kegiatan belajar. Menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 

2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 
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pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal. Mengajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses mengorganisasi atau menata sejumlah sumber potensi secara 

baik dan benar, sehingga terjadi proses belajar anak (Sudarwan Danim, 2008:34). 

Mengajar menurut Nana Sudjana (2001:29) merupakan suatu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. 

  Kemampuan guru dalam menyampaikan materi memiliki andil yang besar 

dalam mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam 

fungsinya tersebut, banyak guru yang belum mengoptimalkan model 

pembelajaran yang tepat dalam penyampaian pelajaran di kelas. Dengan adanya 

model pembelajaran tentunya proses belajar mengajar lebih efektif. Pembelajaran 

yang efektif akan melatih dan menanamkan sikap demokratis bagi siswa serta 

menekankan siswa mampu belajar dengan cara belajarnya sendiri.  

  Pengembangan model pembelajaran pada pendidikan guru didasari oleh 

kecenderungan penelitian pendidikan guru (Pintrich, P.R, 1990) yang berupaya 

mempertemukan model mengajar guru dengan model belajar siswa (social-

cognitive perspectives), menekankan guru sebagai pelajar dan peneliti (teacher as 

learner and reseacher). Asumsi ini didasarkan pada pandangan Ginsberg dan 

Cliff dalam tulisannya di Handbook of Research on Teacher Education 

(1990:454-455), Dunkin, MJ dan Biddle, B.J (1936) dan LaBoskey (1993) yang 

mengungkapkan bahwa mengajar merupakan praktek reflektif, dan perlunya calon 

guru terlebih dulu belajar bagaimana caranya belajar melalui pengalaman, dengan 

cara merenungkan dan merekonstruksikan struktur kognisinya. 
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  Dengan adanya inovasi didalam dunia pendidikan, SMK Negeri 4 Kendal 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang cenderung 

masih rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari pencapaian hasil belajar siswa yang 

banyak dibawah kriteria ketuntasan minimal (lampiran 23). Hasil observasi yang 

dilakukan sebelum menerapkan model pembelajar 3C3R pada siswa kelas X TKJ 

SMK Negeri 4 Kendal dapat ditarik kesimbulan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa SMK Negeri 4 Kendal adalah penyerapan 

materi pembelajaran yang kurang maksimal, ditambah dengan penyampaian 

materi oleh guru dengan menggunakan model pembalajaran ekspositori, yang 

lebih menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang 

guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal, justru membuat siswa hanya bergantung pada 

materi pembelajaran dari guru, sehingga tidak terdapat keinginan siswa untuk 

mencari referensi materi pembelajaran dari sumber yang lain. Hal tersebut juga 

membuat siswa tidak terpacu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang 

ada. 

  Berdasarkan permasalah tersebut, peneliti bermaksud menggunakan model 

pembelajaran 3C3R yang dilakukan oleh Woei Hung, Mahasiswa di University of 

North Dakota, Instructional Design and Technology (2009). Dimana 

permasalahan yang ditemui oleh Woei Hung sama dengan masalah yang 

ditemukan oleh peneliti saat melakukan observasi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode ekspositori yang digunakan membuat siswa pasif dan kurang 

menarik. 

2. Kurangnya referensi metode dan model pembelajaran yang diterapkan 

oleh tenaga pendidik. 

3. Kurikulum 2013 yang belum diterapkan secara maksimal dan 

menyeluruh. 

4. Kurangnya media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. 

5. Waktu pembelajaran yang tidak seimbang dengan materi yang harus 

disampaikan. 

6. Hasil belajar siswa yang belum mencapai kompetensi yang diinginkan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, maka peneliti 

menetapkan pembatasan masalah pada penelitian kali ini adalah penggunaan 

Model Pembelajaran 3C3R sebagai upaya meningkatan hasil belajar siswa 

kelas X TKJ 1 SMK Negeri 4 Kendal pada mata pelajaran Sistem Operasi. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah pengaruh Model Pembelajaran 3C3R terhadap hasil belajar 

siswa kelas X TKJ 1 pada mata pelajaran Sistem Operasi ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengimplementasikan Model Pembeajaran 3C3R pada mata pelajaran 

Sistem Operasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X TKJ 1 

SMK Negeri 4 Kendal. 

2. Mengetahui pengaruh Model Pembelajaran 3C3R terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Menambah pengetahuan mengenai pembelajaran bervariasi 

menggunakan Metode Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBP) dengan 3C3R Model. 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan pembejalaran 

dan memberikan bekal sebagai calon guru TIK agar siap 

melaksanakan tugas dilapangan. 
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b. Bagi Siswa 

1. Memberikan pengalaman yang baru melalui Metode 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBP) dengan 

3C3R Model. 

2. Mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

c. Manfaat Bagi Guru 

1. Memperoleh informasi mengenai penerapan Metode 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBP) dengan 

3C3R Model. 

2. Meningkatnya performansi guru dalam mengelola 

pembelajaran. 

3. Membuka cakrawala lebih mengenai inovasi 

pembelajaran. 

d. Manfaat Bagi Sekolah 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat mendukung 

SMK Negeri 4 Kendal untuk menciptakan sekolah dengan 

pembelajaran yang inovatif melalui implementasi 3C3R 

Model. Penerapan model tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan dapat diterapkan pada 

mata pelajaran lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan bagi sekolah untuk meningkatkan 

kualitas Jurusan Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 4 

Kendal. 
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1.7 Penegasan Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan penerapan suatu inovasi pendidikan dari 

sebuah model pembelajaran 3C3R sebagai upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa pada penelitian ini. 

2. Problem Based Learning (PBL) 

Merupakan metode pembelajaran yang dimana metode ini menggunakan 

masalah utama sebagai kuci dalam menyelesaikan permasalahan dan 

menjadi pokok bahasan awal dalam melaksanakan pembelajaran. 

3. 3C3R Model 

Model pembelajaran yang merupakan pengembangan dari metode 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

4. Hasil Belajar 

Terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di 

amati dan di ukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Perubahan tersebut dapat di artikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi 

tahu, Hamalik (2008).  Dimana dalam penelitian ini hasil belajar dapat 

dilihat dari peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Sistem Operasi 

siswa kelas X TKJ SMK Negeri 4 Kendal Tahun Ajaran 2014/ 2015. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini  dibagi menjadi 

tigabagian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut : 

Laporan penulisan skripsi ini menggunakan sistematika yang terdiri dari 3 

bagian, yaitu bagian awal (pendahuluan), bagian isi (inti) dan akhir 

(penutup). 

1. Bagian Awal (Pendahuluan) 

Skripsi terdiri dari : Halaman Judul, Abstraksi, Halaman 

Pengesahan, Motto dan Persembahan, Prakata, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Daftar Gambar, dan Lampiran. 

2. Bagian Isi (Inti) 

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan . 

BAB II Landasan Teori dan Hipotesis, meliputi tinjauan tentang : 

Belajar, Pembelajaran, Model Pembelajaran, Model Pembelajaran 

3C3R (Content, Context, Connection, Researching, Relfecthing, 

Reasoning),  Model Pembelajaran Ekspositori, Sistem Operasi, Hasil 

Belajar, Kerangka Berfikir dan Hipotesis . 

BAB III Metode Penelitian meliputi: lokasi penelitian, desain 

penelitian, penentuan obyek penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, dan analisis data. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan pelaksanaan penelitian, 

dan keterbatasan penelitian. 

BAB V Penutup berisi tentang simpulan dan saran-saran. 

3. Bagian Akhir (Penutup) 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka untuk memberi 

informasi tentang buku sumber dan lampiran. Lampiran berupa RPP, 

daftar nama peserta didik, instrumen, analisis instrumen, surat 

penetapan dosen pembimbing skripsi dan surat izin penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori mencakup: belajar, pembelajaran, model 

pembelajaran, model pembelajaran 3C3R, model pembelajaran ekspositori, 

sistem jaringan computer dan hasil belajar. 

2.1.1 Belajar  

Belajar  adalah  merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan hasil atau tujuan (Hamalik, 2007:36). Sedangkan menurut 

Rifa’i dan Anni belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang (2010:82). Slameto 

mendefinisikan belajar sebagai suatu  proses yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungan. Sardiman menjelaskan 

definisi belajar dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan psiko-

fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya dan belajar 

dalam arti sempit belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan 

materi ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari kegiatan 

untuk membentuk kepribadian seutuhnya (2011:20). Berdasarkan 

definisi belajar menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 
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belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi menusia dengan lingkungan menuju 

perkembangan pribadi seseorang.  

Untuk mencapai tujuan hasil belajar, perlu diciptakan sebuah 

sistem kondisi belajar yang kondusif. Hal ini berkaitan dengan 

mengajar. Menurut Sardiman (2011:47) mengajar diartikan 

sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan 

sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga 

terjadi proses belajar. Sedangkan menurut Waini Rasyidin dalam 

Slameto (2010: 34) mengajar yang dipentingkan adalah partisipasi 

guru dan siswa satu sama lain. Guru merupakan koordinator, yang 

melakukan aktivitas dalam interaksi sedemikian rupa, sehingga 

siswa belajar seperti yang diharapkan. 

 

2.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan 

dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamalik, 2007:57). Manusia yang terlibat dalam 

system pengajaran terdiri dari siswa, siswa dan tenaga lainnya, 

misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, 

papan tulis, spidol, fotografi, slide, film, audio, dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, 
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perlengkapan audio visual dan juga computer. Prosedur, meliputi 

jadwal dan metode penyampaian informasi , praktik belajar, ujian 

dan sebagainya. Sedangkan menurut Briggs (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2010:191) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh 

kemudahan. Seperangkat peristiwa itu membangun suatu 

pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik melakukan 

self instruction dan berkemungkinan bersifat eksternal jika 

bersumber antara lain dari pendidik. Gagne (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2010:192) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan 

serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang 

untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses informasi 

nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Pembelajaran berorientasi pada bagaimana peserta didik 

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajran merupakan 

suatu proses yang bersifat individual yang merubah stimuli dari 

lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi yang 

selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam 

bentuk ingatan jangka panjang. 

 

2.1.3 Model Pembelajaran 

Soekamto, dkk (dalam Trianto, 2007:5) model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Sedangkan 

menurut Joyce (dalam Trianto, 2007:5) mengungkapkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-

buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. 

Nieveen (dalam Trianto, 2007:8) suatu model pembelajaran 

dikatakan baik jika memenuhi 3 kriteria yaitu pertama sahih 

(valid), aspek validitas dikaitkan dengan dua hal yaitu apakah 
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model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoritik yang 

kuat dan apakah terdapat konsistensi internal. Kedua praktis, 

aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika para ahli dan praktisi 

menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan, 

serta kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan 

dapat diterapkan. Ketiga efektif, aspek efektivitas mempunyai dua 

parameter yaitu ahli dan praktisi berdasar pengalaman 

menyatakan bahwa model tersebut efektif dan secara operasional 

model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Setiap sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah 

menerapkan model pembelajaran yang berbeda-beda, bahkan 

setiap guru dalam satu sekolah mempunyai cara tersendiri untuk 

menyampaikan materi dalam kegiatan pembelajaran agar dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran 3C3R 

a. Pengertian Model Pembelajaran 3C3R 

3C3R merupakan  kependekan dari Content, Context, 

Connection, Reseacrhing, Reasoning, Reflecting. Content 

merupakan informasi yang tersedia melalui media atau suatu 

produk elektronik. Context yang dalam bahasa Indonesia 

mempunyai arti kondisi dimana suatu keadaan terjadi. Connection 

mempunyai arti hubungan. Researching mempunyai makna yaitu 
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proses pencarian jawaban dari masalah yang dihadapi siswa. 

Reasoning mempunyai makna dimana siswa secara langsung 

disorong untuk berani mengemukakan pendapat atau argument 

mereka atas jawaban yang mereka dapatkan kepada teman satu 

kelas. Reflecting adalah kegiatan yang dipandu oleh guru untuk 

menggiring siswa merangkum seluruh jawaban yang telah 

dikemukakan dan kemudian diringkas untuk mendapatkan 

jawaban yang dianggap paling benar.  

3C3R merupakan inovasi pembelajaran yang berbentuk 

Model Pembelajaran yang diciptakan oleh Woei Hung, 

mahasiswa University of North Dakota, Instructional Design and 

Technology, Education Building Room 218, 213 Centennial Drive 

STOP 7189, Grand Forks, ND 58202-7189, United States. 

 

b. Komponen Model Pembelajaran 3C3R 

Problem Based Learning. Dalam model pembelajaran 3C3R 

terdiri dari dua kelas komponen, yaitu :  

1. Komponen Inti  

Komponen inti dari model 3C3R adalah Content, 

Context, Connection. Inti konsep dalam komponen ini 

adalah suatu kondisi dimana ditemukannya masalah dalam 

proses pembelajaran yang ditemukan oleh peneliti melalui 

proses penelitian, yang dimana kenyataan kondisi lapangan 
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dan infomasi yang didapat saling dihubungkan untuk 

dilakukannya tindakan selanjutnya. 

 

2. Komponen Pengolah  

Reseacrhing, Reasoning, Reflecting merupakan 

pengolah dalam model pembelajaran 3C3R. tiga komponen 

tersebut bertugas sebagai penyelidik sekaligus pemecah 

masalah didalam proses pembelajaran Problem Based 

Learning. Proses ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

2.1 Memberikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari. 

2.1 Mengatur tingkat pengolahan kognitif yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran. 

2.2 Membantu siswa secara bertahap dalam upaya 

penerapan Sanjaya (2007:179) pembelajaran yang 

berbasis Problem Based Larning. 

 

2.1.5 Model Pembelajaran Ekspositori 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian 

materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa 

dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran 

secara optimal. Pada model pembelajaran ekspositori, 
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pembelajaran yang dilaksanakan berorientasi kepada guru. Siswa 

tidak dituntut untuk menemukan materi itu sendiri. Guru 

memegang peran yang sangat dominan dan fokus utama strategi 

ini adalah kemampuan akademik siswa. 

Karakteristik model pembelajaran ekspositori menurut 

Sanjaya (2007:179): 

a. Model pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara 

menyampaikan materi pembelajaran secara verbal/lisan. 

b. Materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran 

yang sudah jadi berupa data, fakta ataupun konsep-konsep 

tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa 

untuk bertutur ulang. 

c. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi 

pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran 

berakhir siswa diharapkan dapat memahami dengan benar 

dengan cara mengungkapkan kembali materi yang sudah 

diuraikan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran ekspositori adalah suatu model pembelajaran 

yang cara penyampaian materinya secara langsung oleh guru kepada siswa 

dengan tujuan siswa dapat menguasai materi. Oleh karena itu, gaya 

komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah (one-way 

communication), maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa 
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akan materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Di samping itu, 

komunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki 

siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. 

 

2.1.6 Sistem Operasi  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini dikutip dari  

yang digunakan oleh siswa dan guru sebagai pedoman 

pembelajaran mata pelajaran produktif materi Sistem Operasi. 

a. Pengertian Sistem Operasi  

Perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan 

manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar system 

termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program 

pengolah kata dan browser web. Sistem operasi merupakan 

penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras 

komputer.  

Pengertian sistem operasi secara umum adalah suatu 

pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem 

komputer dan menyediakan sekumpulan layanan untuk 

memudahkan dan memberi kenyamanan dalam penggunaan dan 

pemanfaatan sumber daya sistem komputer.  

Dalam struktur sistem komputer, sistem operasi merupakan 

lapisan kedua setelah hardware, yang diletakkan pada media 

penyimpan (hard disk) di komputer. Sistem Operasi akan 
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melakukan layanan inti umum untuk perangkat lunak aplikasi. 

Sistem operasi akan mengelola semua aktifitas komputer yang 

berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan 

proses seperti penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. 

Sistem operasi mempunyai peranan yang sangat penting. 

 

b.  Sistem Operasi Open Source 

Istilah untuk software yang kode programnya disediakan 

oleh pengembangnya untuk umum agar dapat dipelajari cara 

kerjanya, diubah atau dikembangkan lebih lanjut serta untuk 

disebarluaskan.  

Sistem Operasi Linux termasuk kedalam Sistem Operasi 

berbasis Open Source. Sistem Operasi Linux merupakan 

sekumpulan perangkat lunak yang berada diantara program 

aplikasi dan perangkat keras.  Salah satu fungsi dari sistem operasi 

adalah sebagai interface antara user dengan perangkat keras 

komputer. Ruang lingkup mata pelajaran sistem operasi linux ini 

berupa pengenalan sistem operasi open source berupa Linux 

Debian Wheezy. Untuk distro yang lain dapat digunakan sebagai 

pengayaan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-

masing. 

Open source merupakan salah satu syarat bahwa suatu 

software dikatakan “free software”. Free software pasti open 
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source software, namun open source software belum tentu free 

software. Salah satu contoh free software adalah Linux. Contoh 

open source software adalah FreeBSD. Linux yang berlisensi free 

software tidak dapat diubah menjadi berlisensi tidak free software, 

sedangkan FreeBSD yang berlisensi open source software dapat 

diubah menjadi tidak open source. FreeBSD (open source) 

merupakan salah satu dasar untuk membuat Mac OSX (tidak open 

source). http://www.opensource.org/licenses memuat jenis-jenis 

lisensi open source. 

Sistem Operasi Linux merupakan jenis sistem operasi 

komputer yang dikembangkan oleh komunitas. Dalam sistem 

Operasi Linux kita mengenal beberapa istilah diantaranya Distro 

dan Repository, yang akan dijelaskan berikut : 

1. GNU Linux 

GNU/Linux adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh 

Linus Benedict Torvalds seorang mahasiswa Universitas 

Helsinki Finlandia di tahun 1991. Proyek GNU ini diluncurkan 

pada tahun 1984 untuk mengembangkan sebuah sistem operasi 

lengkap mirip UNIX berbasis perangkat lunak bebas, yaitu 

sistem GNU (GNU merupakan akronim berulang dari “GNU’s 

Not Unix”; GNU dilafalkan dengan “genyu”).  Nama itu 

dipilih karena rancangannya mirip Unix, tetapi berbeda dari 

UNIX, GNU tidak mengandung kode-kode UNIX. 



23 
 

 
 

Pengembangan GNU dimulakan oleh Richard Stallman dan 

merupakan fokus asli Free Software Foundation (FSF). 

 

2. Distro Linux 

Distribusi Linux (Distro Linux) adalah sebutan untuk sistem 

operasi komputer dan aplikasinya, merupakan keluarga Unix 

yang menggunakan kernel Linux. Distribusi Linux dapat 

berupa perangkat lunak bebas dan bisa juga berupa perangkat 

lunak komersial seperti Red Hat Enterprise, SuSE, dan lain-

lain.  

3. Repository 

Repository merupakan sekumpulan paket-paket aplikasi atau 

program untuk sebuah sistem operasi linux yang digunakan 

untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan 

sebagainya yang didapatkan dari Server Mirror atau 

CD/DVD atau media penyimpanan lainnya. Dengan kata lain, 

repository adalah paket-paket khusus untuk sebuah sistem 

operasi yang kemudian paket-paket tersebut diinstal untuk 

mendapatkan kinerja lebih baik dari sebuah sistem operasi. 

 

c. Sistem Operasi Close Source 

Sistem operasi yang codenya tidak dibuka untuk umum, 

pemilik code yang close source bisa membagi source codenya 
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melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. meskipun gratis, 

lisensi tertentu bisa membuat sebuah sistem operasi tidak 

sepenuhnya open source. Misalnya jika lisensi tersebut ada 

larangan untuk memodifikasi code, maka sistem operasi ini tidak 

open source. 

Sistem Operasi yang umum digunakan oleh personal 

komputer meliputi tiga kelompok besar yaitu keluarga Microsoft 

Windows, keluarga Unix dan keluarga Mac OS. Menurut 

Tanenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, yang dapat dibagi kedalam empat generasi : 

1. Generasi Pertama (1945-1955). 

Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem 

komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara 

langsung. 

2. Generasi Kedua (1955-1965). 

Generasi kedua memperkenalkan Batch Processing System, 

yaitu Job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu 

dieksekusi secara berurutan. 

3. Generasi Ketiga (1965-1980). 

Pada generasi ini perkembangan sistem operasi 

dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, 

dimana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal 

secara on-line ke komputer, maka sistem operasi menjadi 
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multi-user (di gunakan banyak pengguna sekaligus) dan 

multi-programming (melayani banyak program sekaligus). 

 

4. Generasi Keempat (Pasca 1980-an). 

Dimana istem operasi dipergunakan untuk jaringan 

komputer dimana pemakai menyadari keberadaan komputer-

komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada 

masa ini para pengguna juga telah dinyamankan dengan 

Graphical User Interface yaitu antar-muka komputer yang 

berbasis grafis yang sangat nyaman, pada masa ini juga 

dimulai era komputasi tersebar dimana komputasi-

komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah 

dibanyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih 

baik. 

 

Karena sistem operasi merupakan software (perangkat lunak), 

maka sistem operasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang 

memiliki kode sumber (source). Sehingga berdasarkan lisensinya terdiri 

dari sistem operasi yang closed source (kode sumbernya tertutup) dan 

open source (kode sumbernya terbuka). 

Closed Source adalah Sistem operasi yang codenya tidak dibuka 

untuk umum, pemilik code yang closed source bisa membagi source 

codenya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. meskipun 
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gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah sistem operasi tidak 

sepenuhnya open source. Misalnya jika lisensi tersebut ada larangan 

untuk memodifikasi code, maka sistem operasi ini tidak open source. 

2.1.7 Hasil Belajar 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengthening of behavior through experiencing) (Hamalik, 

2001:27). 

Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik 

akan menghasilkan hasil belajar. Di dalam proses pembelajaran, 

guru sebagai pengajar sekaligus pendidik memegang peranan dan 

tanggung jawab yang besar dalam rangka membantu meningkatkan 

keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh kualitas pengajaran 

dan faktor intern dari siswa itu sendiri. 

Hamalik (2001:159) bahwa hasil belajar menunjukkan 

kepada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan 

indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. 

Nasution (2006:36) hasil belajar adalah hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan 

nilai tes yang diberikan guru. 

Dimyati dan Mudjiono (2002:36) hasil belajar adalah hasil 

yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. 
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Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang 

dalam taksonomi Bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga ranah 

(domain) yaitu domain kognitif atau kemampuan berpikir, domain 

afektif atau sikap, dan domain psikomotor atau keterampilan. 

Sehubungan dengan itu, Gagne (dalam Sudjana, 2010: 22) 

mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi lima macam 

antara lain: (1) hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar 

terpenting dari sistem lingsikolastik, (2) strategi kognitif yaitu 

mengatur cara belajar dan berfikir seseorang dalam arti seluas-

luasnya termaksuk kemampuan memecahkan masalah, (3) sikap 

dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki 

seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan 

bertingkah laku terhadap orang dan kejadian, (4) informasi verbal, 

pengetahuan dalam arti informasi dan fakta dan (5) keterampilan 

motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk lingkungan hidup 

serta memprestasikan konsep dan lambang. 

Dari berbagai definisi hasil belajar dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 

terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan engan nilai tes 

yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi 

pelajaran pada satu pokok bahasan. Tes dan pengukuran 

memerlukan alat sebagai pengumpul data yang disebut dengan 

instrumen penilaian hasil belajar. 
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2.2 Kerangka Berfikir 

Melalui model pembelajaran 3C3R, diharapkan hasil belajar siswa 

dapat meningkat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, kerangka 

berfikir dari penelitian ini dinyatakan dalam gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 – Kerangka Berfikir 

Hasil yang 

diharapkan  Hasil belajar siswa meningkat 

 

 Pembelajaran menggunakan model  3C3R  

 Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

 Hasil belajar siswa KKM 

Pemecahan 

 Perbaikan sistem pembelajaran dengan 

memperbaiki model pembelajaran 

Fakta yang 

ditemui 

 Pembelajaran cenderung bersifat 

ekspositori 

 Kurang adanya inovasi model dan media 

dalam pembejaran 

researching 

context content 

reflecting reasioning 

connection 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan  (Sugiyono, 2012:99). Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis I 

a. Hipotesis Nol (Ho) : Penerapan model pembelajaran 3C3R tidak 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X TKJ 1 SMK Negeri 4 

Kendal pada mata pelajaran Produktif materi Sistem Operasi. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha): Penerapan model pembelajaran 3C3R 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X TKJ 1 SMK Negeri 

4 Kendal pada mata pelajaran Produktif materi Sistem Operasi. 

2. Hipotesis II 

a. Hipotesis Nol (Ho) : Tidak ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang diberi perlakuan menggunakan 

model pembelajaran 3C3R dan model pembelajaran ekspositori 

pada mata Produktif materi sistem oeprasi jaringan pada kelas X 

TKJ 1 SMK Negeri 4 Kendal. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang diberi perlakuan menggunakan 

model pembelajaran 3C3R dan model pembelajaran ekspositori 

pada mata pelajaran Produktif materi sistem operasi pada kelas X 

TKJ 1 SMK Negeri 4 Kendal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dalam prinsip-prinsip 

dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk menjawab kebenaran (Mardalis, 

2006:24). Jadi metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan 

mengajukan prosedur yang reliabel dan terpercaya (Sutrino Hadi, 2004:1). 

 

3.1 Desain dan Jenis Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian Quasi Experimental Design yaitu 

Pretest – Posttest Control Group Design. Berikut menunjukkan sebuah desain 

dalam penelitian.  

E O1 X O2 

K O3  O4 

Tabel 3.1 – Tabel Desain Penelitian Quasi Experimental Design 

 

 Dalam desain ini terdapat ini terdapat dua kelompok yang diberikan 

pretest untuk mengetahui keadaan awal dari kelas eksperimen dan kelas control.  
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3.2 Penentuan Objek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2010 : 117).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas X TKJ SMK Negeri 4 Kendal semester genap tahun pelajran 

2015/2016 yang berjumlah 60 siswa.  

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti (Suharsimi Arikunto, 2010: 109).  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel 

(Sugiyono, 2010:118). Pengambilan  sampel dalam penelitian ini 

dilakukan secara random sampling. Random sampling adalah 

suatu cara pengambilan sample yang memberikan kesempatan 

atau peluang yang sama untuk diambil pada setiap populasi. Pada 

penelitian Quasi Experimental Design ini, terpilih siswa pada 

kelas X TKJ 1 sebagai kelompok eksperimen dan siswa pada 

kelas X TKJ 2 sebagai kelompok kontrol. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau  kegiatan yang  mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010:61). 

Variabel  independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat) Sugiyono (2012:59). Yang termasuk variable  independen 

(variabel bebas) dalam  penelitian  ini  adalah  jenis model pembelajaran 

yang digunakan yaitu Model Pembelajaran  3C3R (Content, Context, 

Connection, Researching, Reasoning, and Reflecting). 

Variabel  intervening merupakan variabel penyelantara yang 

terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya 

variabel dependen (Sugiyono, 2010:61).  Pada penelitian yang menjadi 

variabel  intervening adalah pengaruh aktivitas siswa setelah 

menggunakan  Model Pembelajaran 3C3R (Content, Context, Connection, 

Researching, Reasoning, and Reflecting). 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2010:61). Variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini 

adalah  hasil  belajar siswa setelah diajarkan Model Pembelajaran  3C3R 

(Content, Context, Connection, Researching, Reasoning, and Reflecting). 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  merupakan  langkah yang  paling strategis 

dalam penelitian,  karena  tujuan utama  dari penelitian  adalah 

mendapatkan data. Metode pengumpulan data adalah  cara yang digunakan 

untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan. Dalam penelitian 

eksperimen ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

3.4.1 Dokumentasi 

Menurut Usman (2003:73) teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini 

dimaksudkan  untuk memperoleh data berupa daftar nama siswa, 

dan data-data yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. 

3.4.2 Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Syaodih, 2009:220). 

1. Instrumen 

Instrumen yang digunakan pada observasi adalah lembar 

observasi yang terdapat pada lampiran 8. 

2. Analisis Data 

Lembar observasi yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan jawaban dengan skala Likert. Sugiyono 

(2012:134) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 
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pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang 

fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Kriteria penilaian menurut skala Likert 

ditunjukkan oleh tabel. 

No. Keterangan Skor 

1. Selalu 4 

2. Sering 3 

3. Kadang – kadang 2 

4. Tidak pernah 1 

Tabel 3.2 – Skala Likert  

 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk 

menginterpretasikan dari hasil nilai presentase kedalam kalimat 

kualitatif maka diperlukan tabel skor kategori jenjang kualitatif. 

Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tabel skor 

jenjang kualitatif ialah sebagai berikut : 

1) Menetukan presentase nilai maksimal   = 
             

             
 x 100 % 

         = 4/4 x 100% 

         = 100% 
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2) Menentukan presentase nilai minimal   = 
            

             
 x 100 % 

          = 1/4 x 100% 

          = 25 % 

3) Menentukan range = Nilai Maksimal – Nilai Minimal 

     = 100% - 25 % 

     = 75 % 

4) Menentukan 4 buah interval yang diinginkan yaitu tinggi, cukup, 

rendah, dan sangat rendah. 

5) Menentukan lebar interval = 
     

               
 

      = 
    

 
 

      = 18,75 % 

 

3.4.3 Tes 

Tes adalah suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai 

pertanyaan, pernyataan, atau serangkain tugas yang harus dikerjakan atau 

dijawab oleh testee, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan 

prestasi testee. Penggunaan tes dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data hasil belajar tentang system jaringan komputer sesudah 

pemberian treatment kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Alat tes berupa soal pretest dan posttest berupa tes objektif pilihan ganda. 

1. Instrumen  Penelitian 

Instrumen  yang digunakan  pada tes adalah  lembar uji coba 

instrumen dan  lembar evaluasi pretest-posttest (lampiran). 
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2. Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Suharsimi (2013:86) sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika 

hasilnya sesuai  kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara 

hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik  yang  digunakan  untuk  

mengetahui  uji validitas  ini  menggunakan  rumus  korelasi 

product moment dengan angka kasar. 

Rumus korelasi product moment dengan angka kasar menurut 

Suharsimi (2013:87) : 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 .......................……… (1) 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi suatu butir atau item 

  = jumlah responden 

  = skor suatu butir atau item 

  = skor total 

 Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan dengan tabel kritis r 

product moment pada tabel taraf signifikan 5%. JIka rxy > rtabel maka 

item soal tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kepercayaan  terhadap instrumen penelitian yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Reliabel artinya dapat dipercaya. 
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Reliabilitas tes pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rumus alpha. 

Rumus alpha menurut Suharsimi  (2013:122) : 

    (
 

(   )
) (  

∑  
 

  
 ) …...…………………………….(2) 

Keterangan: 

       =  realibilitas yang dicari 

∑  
  =  jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
      =  varians total 

         =  banyaknya item 

 

Sebelum mencari realibitas harus diketahui nilai varians terlebih 

dahulu. Untuk mendapatkan nilai varians digunakan  rumus 

varians. 

Rumus varians  menurut Suharsimi (2013:123) : 

   
∑   

(∑ ) 

 

 
 …..……………………..…….…………(3) 

 

Setelah  koefisien  reliabilitas  keseluruhan  diperoleh  kemudian 

diinterpretasikan sesuai dengan kriteria derajat reliabilitas alat 

evaluasi yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.  
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Koefesien Reliabilitas  Interpretasi 

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

0,70 ≤    < 0,90 Derajat reliabilitas tinggi 

0,40 ≤    < 0,70 Derajat reliabilitas cukup 

0,20 ≤     < 0,40 Derajat reliabilitas rendah 

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

r < 0,00  Tidak reliabilitas 

Tabel 3.4 Derajat Reliabilitas Alat Evaluasi  

(Suharsimi, 2013) 

 

 

c. Uji Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu  sukar (Suharsimi, 2013:222). Suatu  perangkat  evaluasi  

yang  baik  akan  menghasilkan  skor  atau  nilai  yang  membentuk  

distribusi  normal. Untuk mengetahui taraf kesukaran soal dapat 

dilakukan dengan  indeks  kesukaran soal  yang dinyatakan dengan 

rumus menurut Suharsimi (2013:223)  : 

  
 

  
  …………………………….………..……….(4) 

Keterangan: 

P = Indeks Kesukaran 

 =Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 

  =Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Perolehan nilai indeks kesukaran diinterpretasikan sesuai tabel 3.5 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,00<P≤0,30  Soal sukar 

0,30<P≤0,70  Soal sedang 

0,70<P≤1,00  Soal mudah 

Tabel 3.5 Interpretasi Indeks Kesukaran 
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d. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah) (Suharsimi, 

2013:226). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

disebut indeks D yang dinyatakan dengan rumus : 

  
     

     
      ……….......……..…………..(5) 

Keterangan: 

D =  Daya Pembeda. 

  = Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar. 

   = Jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar. 

   = Banyaknya peserta kelompok atas 

   = Banyaknya peserta kelompok bawah 

   = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

   = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Perolehan nilai daya pembeda diklasifikasikan menurut Suharsimi 

(2013:232) sesuai tabel 3.6  
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Interval Kriteria 

D = 0,00 – 0,20 

D = 0,21 – 0, 40 

D = 0,41 – 0,70 

D = 0,71 – 1,00 

D = negative 

Jelek (poor) 

Cukup (satistifactory) 

Baik (good) 

Baik sekali (excellent) 

Semuanya tidak baik, jadi 

semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif 

sebaiknya dibuang saja 

Tabel 3.6 -  Klasifikasi daya pembeda soal 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Data yang digunakan untuk uji normalitas 

diperoleh dari nilai awal siswa dan menggunakan uji Chi Kuadrat. Langkah-

langkah uji normalitas menggunakan Chi Kuadrat adalah sebagai berikut:  

a. Merangkum data seluruh variable yang akan diuji normalitasnya. 

b. Mencari nilai tertinggi dan terendah. 

c. Menentukan jumlah kelas interval dan menentukan batas kelas. 

d. Menghitung rata-rata dan simpangan baku dengan persamaan: 

  √(
 ∑    

  (∑    )
 

 (   )
)  …….........................…(6) 

e. Membuat tabulasi data ke dalam kelas interval 

f. Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus  

   
    

 
   ....................................………(7) 
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dengan s adalah simpangan baku dan   ̅  adalah rata-rata sampel 

g. Mengubah harga z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel. 

h. Menghitung frekuensi harapan 

i. Menghitung nilai Chi kuadrat hitung dengan rumus (Sugiyono, 

2012:241): 

       
  ∑

(     )
 

  

 
     ………..................…(8) 

 

Keterangan : 

x
2
 = chi kuadrat 

fo= frekuensi pengamatan 

fh = frekuensi yang diharapkan 

j. Membandingkan harga Chi kuadrat hitung dengan tabel Chi kuadrat 

tabel dengan taraf signifikan 5% dan dk= k – 3. 

k. Menarik kesimpulan, jika  x
2

hitung ≤ x
2

tabel, maka data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

 

4. Uji Homogenitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama maka kedua kelompok tersebut dikatakan homogen. Misalkan 

dipunyai dua populasi normal dengan varians 
2

1  dan 
2

2 . Hipotesis yang 

digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut: 
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Ho: σ1
2
 = σ2

2 
(varians kedua kelompok sama besar) 

H1: σ1
2
≠ σ2

2
 (varians kedua kelompok berbeda) 

Berdasarkan sampel yang masing-masing secara independen diambil 

dari populasi tersebut. Jika sampel pertama berukuran 1n  dengan varians 

2

1s dan sampel kedua berukuran 2n  dengan varians 
2

2s , untuk menguji 

homogenitas varians yang normal, digunakan uji kesamaan dua varians 

dengan rumus menurut Sugiyono (2011:140) : 

  
  
 

  
   ………………………………..….……..(9) 

Dengan    
                     ,   

                    

Kriteria pengujian, Ho diterima jika Fhitung<Ftabel dengan taraf nyata   = 

0,05 

5. Uji Hipotesis 

Uji ini digunakan untuk mengetahui keefektifan Model Pembelajaran 

3C3R terhadap hasil belajar siswa. Analisis data dengan menggunakan uji 

dua pihak. Hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

  :        (hasil belajar kelas eksperimen sama dengan rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol) 

  :       . (hasil belajar kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata 

hasil belajar kelas kontrol) 

 Rumus         yang digunakan (Sugiyono, 2012:422) adalah:  
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  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

√(
  
 

  
) (

  
 

  
)   (

  

√  
)(

  

√  
)

 ……………..…..(10) 

Keterangan : 

  ̅̅ ̅   = rata-rata kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅   = rata-rata kelas kontrol 

     = jumlah anggota kelas eksperimen 

     = jumlah anggota kelas kontrol 

  
    = varians kelas eksperimen 

  
    = varians kelas kontrol 

     = standar deviasi kelas eksperimen 

     = standar deviasi kelas kontrol 

      = korelasi antara kelas eksperimen dan kontrol 

Rasio t dibandingkan dengan nilai t dalam tabel pada taraf nyata 0.05 

dengan derajat bebas        . Apabila nilai t hitung >t tabel, hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan  Model Pembelajaran 3C3R lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Artinya, menolak hipotesis nol 

yang menyatakan Ho : µ1 = µ2 dan menerima hipotesis tandingan Ha : µ1 ≠ 

µ2 . 
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6. Uji Gain 

Uji gain bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil rata-rata hasil 

belajar siswa  sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. 

Rumus uji gain (dalam Hake, 1998) adalah : 

〈 〉  
 〈     〉  〈    〉

      〈    〉
  …………………………….……...(11) 

Keterangan: 

〈     〉 : skor rata-rata hasil posttest 

〈    〉 : skor rata-rata hasil pretest 

Kriteria faktor gain <g> : 

Peningkatan tergolong tinggi jika, g > 0,7 

Peningkatan tergolong sedang jika, 0,3≤ g ≤ 0,7 

Peningkatan tergolong rendah jika, 0,3> g 

Dari hasil uji gain ini dapat diketahui peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas control.
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

a. Menentukan populasi penelitian. 

b. Menentukan sampel kelas eksperimen dan sampel kelas 

kontrol. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, 

silabus, media pembelajaran, dan instrumen penelitian. 

d. Melakukan uji coba instrumen penelitian di kelas X TKJ 1 

e. Uji validitas dan reliabilitas butir-butir soal untuk evaluasi. 

3.5.2 Tahap Penelitian 

a. Melakukan pretest sebelum perlakuan pembelajaran. 

b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai 

dengan kompetensi dasar. 

c. Melaksanakan penelitian dengan menerapkan model 

pembelajaran 3C3R pada kelas eksperimen. 

d. Melaksanakan pretest dan posttest tanpa menerapkan model 

pembelajaran 3C3R pada kelas kontrol. 

e. Melakukan pengamatan aktivitas siswa saat pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran 3C3R pada kelas 

eksperimen. 
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f. Melakukan posttest untuk kegiatan akhir pembelajaran. 

g. Menganalisis data hasil penelitian 

h. Menarik kesimpulan dari analisis hasil penelitian 

 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah dipaparkan maka dapat 

disusun alur pelaksanaan penelitian ini. Diagram alur pelaksanaan penelitian 

ini ditunjukkan oleh gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 - Diagram Alur Pelaksanaan Penelitian

POSTTEST 

Analisis 

Penarikan Kesimpulan 

PRETEST 

EKSPERIMEN KONTROL 

Perlakuan : 

Pembelajaran  

3C3R 

Perlakuan : 

- 

POPULASI 

(Kelas X TKJ SMKN 4 Kendal) 

SAMPEL 

(X TKJ 1 dan X TKJ 2) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Hasil Penelitian 

a. Instrumen Penelitian 

Hasil data instrumen penelitian ditunjukkan dalam lampiran  

9-23 yang meliputi uji validitas instrumen, perhitungan 

validitas butir soal nomor 1, perhitungan reliabilitas butir soal, 

perhitungan taraf kesukaran, perhitungan daya pembeda soal. 

b. Nilai Hasil Pretest 

Hasil data nilai hasil pretest ditunjukkan dalam lampiran 14. 

c. Nilai Hasil Posttest 

Hasil data nilai hasil posttest ditunjukkan dalam lampiran 15. 

d. Uji Normalitas Pretest  

Hasil data uji normalitas pretest ditunjukkan dalam lampiran 

16 untuk kelas eksperimen dan 17 untuk kelas kontrol. 

e. Uji Normalitas Posttest 

Hasil data uji normalitas posttest ditunjukkan dalam lampiran 

18 untuk kelas eksperimen dan 19 untuk kelas kontrol. 

f. Uji Homogenitas Nilai Pretest 

Hasil data uji homogenitas nilai pretest ditunjukkan dalam 

lampiran 20. 
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g. Uji Hipotesis 

Hasil data uji hipotesis ditunjukkan dalam lampiran 21. 

h. Uji Gain 

Hasil data uji gain ditunjukkan dalam lampiran 22 untuk uji 

gain dan 23 untuk uji gain ternormalisasi. 

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan 

di SMK Negeri 4 Kendal. Kegiatan penelitian ini menggunakan dua sampel 

yaitu kelas X TKJ 1 sebagai kelas eksperimen dan X TKJ 2 sebagai kelas 

kontrol. Terdapat tiga tahap kegiatan dalam penelitian ini, yaitu analisis 

kemampuan awal dengan memberikan pretest menggunakan soal pilihan 

ganda. Kedua perlakuan yaitu pembelajaran 3C3R untuk kelas eksperimen 

dan pembelajaran ekspositori untuk kelas kontrol, dan yang ketiga adalah 

posttest untuk kedua sampel penelitian, yang dilakukan diakhir 

pembelajaran.  

 

4.3 Analisis Instrumen Penelitian 

Instrumen digunakan untuk memperoleh data mengenai 

peningkatan hasil belajar terkait dengan penggunaan model pembelajaran 

3C3R (Content, Context, Connection, Researching, Reasoning, and 

Reflecting). Instrumen ini berupa tes objektif pilihan ganda yang 

digunakan untuk memberikan pretest dan posttest. Sebelum soal 



49 
 

 
 

digunakan untuk pretest dan posttest, dilakukan uji validitas dan uji 

realibilitas. Uji instrumen dilakukan dengan memberikan 50 butir soal 

pada kelas X TKJ 1 yang kemudian hasilnya akan di uji validitas 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar. Dalam 

menguji reliabilitas instrumen peneliti menggunakan rumus alpha. 

Setelah dilakukan analisis validitas, didapatkan hasil 32 butir soal 

yang valid. Untuk uji reliabilitas soal secara keseluruhan diperoleh data r 

hitung = 0.879066943, sedangkan r tabel = 0.361. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut diperoleh r hitung > r tabel maka uji coba instrumen soal 

tersebut reliabel. Uji coba instrumen soal menggunakan rumus nomor 1, 2, 

3 dan 4 yang terdapat pada Bab III.  Hasil analisis soal dintrepretasikan 

dalam tabel 4.1. 

Dalam melaksanakan penelitian eksperimen ini peneliti 

memberikan pretest terlebih dahulu sebelum diberikannya perlakuan yang 

berbeda dalam pembelajaran pada sampel yaitu pada kelas eksperimen 

diberikan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 3C3R 

(Content, Context, Connection, Researching, Reasoning, and Reflecting), 

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. Selanjutnya sampel diberikan pengujian berupa posttest untuk 

mengetahui perbedaan yang ditimbulkan dari perlakuan yang berbeda di 

akhir pembelajaran menggunakan soal yang sama.  
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No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 Valid 

1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 

17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 

28,33, 35, 36, 37, 

39,40,41, 42,43, 44,45, 

46, 47, 48, 49, 50 

32 

2 
Tidak 

Valid 

3, 4, 7,8, 9 13 15 16 19 21  

26 27 29 30 32 32 34 38 
18 

Jumlah 50 

Tabel 4.1 - Hasil Analisis Soal Uji Coba 

Dari hasil analisis soal uji coba didapat 32 butir soal yang valid 

dan 18 soal yang tidak valid, sehingga diambil 30 butir soal dari soal 

yang valid dan digunakan sebagai instrument pretest dan posttest. 

 

4.4 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Analisis data hasil pretest siswa dilakukan terlebih dahulu untuk 

mengetahui tingkat kemampuan awal siswa sebelum perlakuan diberikan 

kepada kelas sampel (kelas eksperimen dan kelas kontrol). Preteset 

menggunakan soal yang telah diuji validitas dan reliabilitas nya. Nilai hasil 

pretest yang telah dilakukan terhadap sampel, disajikan pada tabel 4.2 
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Tabel 4.2 . Nilai hasil pretest siswa 

X TKJ 1  

(Kelas Eksperimen) 

X TKJ 2   

(Kelas Kontrol) 

Kode Siswa X1 Kode Siswa X2 

A-01 63.00 D-01 70.00 

A-02 40.00 D-02 47.00 

A-03 50.00 D-03 50.00 

A-04 43.00 D-04 50.00 

A-05 60.00 D-05 50.00 

A-06 60.00 D-06 43.00 

A-07 60.00 D-07 47.00 

A-08 47.00 D-08 47.00 

A-09 53.00 D-09 40.00 

A-10 63.00 D-10 40.00 

A-11 43.00 D-11 47.00 

A-12 56.00 D-12 50.00 

A-13 46.00 D-13 80.00 

A-14 50.00 D-14 57.00 

A-15 57.00 D-15 50.00 

A-16 57.00 D-16 47.00 

A-17 47.00 D-17 40.00 

A-18 53.00 D-18 70.00 

A-19 80.00 D-19 67.00 

A-20 50.00 D-20 40.00 

A-21 57.00 D-21 67.00 

A-22 43.00 D-22 70.00 

A-23 63.00 D-23 47.00 

A-24 50.00 D-24 56.00 

A-25 50.00 D-25 60.00 

A-26 40.00 D-26 50.00 

A-27 53.00 D-27 47.00 

A-28 50.00 D-28 47.00 

A-29 60.00 D-29 60.00 

A-30 73.00 D-30 53.00 

Rata-rata 53.90   52.97 
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Tabel 4.2 menunjukkan nilai hasil pretest siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Siswa kelas eksperimen berjumlah 30 orang dengan nilai rata-rata 53.90 

sedangkan siswa kelas kontrol memiliki jumlah 30 dengan nilai rata-rata 52.97. 

Setelah mendapatkan data awal berupa nilai pretest siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, langkah selanjutnya adalah memberikan perlakuan terhadap kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen akan diberi perlakuan model 

pembelajaran 3C3R (Content, Context, Connection, Researching, Reasoning, and 

Reflecting), sementara kelas kontrol akan diberi perlakuan model pembelajaran 

ekspositori. Hasil dari penerapan model pembelajaran yang berbeda dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah nilai hasil belajar. Nilai diambil dengan 

menggunakan posttest yang diberikan di akhir penelitian. Nilai posttest digunakan 

untuk membandingkan hasil dari perlakuan yang diberikan dengan nilai pretest. 

Hasil nilai posttest kelas eksperimen (IX A) dan kelas kontrol (IX D) 

ditunjukkan dalam tabel 4.3 

Tabel 4.3 - Hasil nilai posttest siswa 

 

X TKJ 1 

(Kelas Eksperimen) 

 

X TKJ 2 

(Kelas Kontrol) 

Kode Siswa X1 Kode Siswa X2 

A-01 90.00 D-01 83.00 

A-02 80.00 D-02 70.00 

A-03 77.00 D-03 67.00 

A-04 77.00 D-04 67.00 

A-05 80.00 D-05 63.00 

A-06 76.00 D-06 67.00 

A-07 80.00 D-07 67.00 

A-08 76.00 D-08 67.00 

A-09 83.00 D-09 63.00 

A-10 80.00 D-10 60.00 



53 
 

 
 

Lanjutan table 4.3 

A-11 77.00 D-11 63.00 

A-12 70.00 D-12 77.00 

A-13 80.00 D-13 90.00 

A-14 70.00 D-14 80.00 

A-15 83.00 D-15 70.00 

A-16 97.00 D-16 67.00 

A-17 67.00 D-17 63.00 

A-18 77.00 D-18 93.00 

A-19 100.00 D-19 90.00 

A-20 73.00 D-20 53.00 

A-21 80.00 D-21 83.00 

A-22 80.00 D-22 80.00 

A-23 80.00 D-23 60.00 

A-24 70.00 D-24 57.00 

A-25 80.00 D-25 80.00 

A-26 50.00 D-26 73.00 

A-27 80.00 D-27 60.00 

A-28 83.00 D-28 57.00 

A-29 80.00 D-29 77.00 

A-30 90.00 D-30 70.00 

Rata-rata 78.87  70.57 

 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil posttest siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Siswa kelas eksperimen berjumlah 30 orang dengan nilai 

rata-rata posttest 78,87 sedangkan kelas kontrol memiliki nilai rata-rata  

posttest kelas kontrol 70,57. 
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4.5 Analisis Uji Normalitas Nilai Pretest 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel yang diambil 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dihitung dari hasil nilai 

pretest dengan menggunakan rumus didalam Bab III, dengan hipotesis 

sebagai berikut : 

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data berdistribusi tidak normal. 

Kriteria pengujian, Ho di terima jika X
2

hitung< X
2

tabel dengan taraf 

signifikan (α=0,05). Hasil uji normalitas nilai pretest kelas eksperimen 

disajikan pada tabel 4.4 

 
Tabel 4.4 - Hasil uji normalitas nilai pretest kelas eksperimen 
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Untuk     , dengan dk = k - 3 = 5 - 3 = 2 diperoleh       
  

    . Hasil perhitungan           karena        
         

  maka 

   diterima dan data tersebut berdistribusi normal. Grafik uji 

normalitas nilai pretest kelas eksperimen ditunjukkan pada gambar 4.1 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik normalitas nilai pretest kelas eksperimen 

Hasil uji normalitas nilai pretest kelas kontrol dapat dilihat pada table 

4.5 

Tabel 4.5 Uji normalitas nilai pretest kelas kontrol 
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Untuk     , dengan dk = k - 3 = 5 - 3 = 2 diperoleh       
  

    . Hasil perhitungan           karena        
         

  maka 

   diterima dan data tersebut berdistribusi normal. Grafik uji 

normalitas nilai pretest kelas kontrol ditunjukkan pada gambar 4.2 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik normalitas nilai pretest kelas control 

 

Tabel 4.4  dan tabel 4.5 menunjukkan bahwa X
2

hitung< X
2
tabel nilai pretest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol pada taraf signifikan 5% , maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima yaitu kedua kelompok berdistribusi 

normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas nilai pretest untuk 

membuktikan bahwa nilai pretest kemampuan siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berpretest dari kemampuan yang setara. 

 

4.6 Analisis Uji Homogenitas Nilai Pretest 

Analisis ini, untuk menguji hasil nilai pretest dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Untuk melakukan uji homogenitas digunakan rumus 

yang terdapat pada Bab III. Data nilai pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol ditunjukkan dalam tabel 4.6 
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Komponen 
Nilai Pretest 

Eksperimen Kontrol 

Jumlah siswa 30 30 

Rata-Rata 53,90 52,97 

Nilai Tertinggi 80,00 80,00 

Nilai Terendah 40,00 40,00 

Tabel 4.6 - Nilai pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa hasil nilai pretest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol hampir sama yaitu dengan perolehan 

rerata nilai kelas eksperimen 53,90 dan kelas kontrol 52,97. Untuk 

mengetahui bahwa kemampuan pretest siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berimbang, sebelumnya dilakukan uji dua varians terhadap hasil 

nilai pretest untuk masing-masing kelas.  

Hasil uji dua varians yaitu pada kelas eksperimen memiliki 

varians 82,36 dan pada kelas kontrol memiliki varian 107,63. 

Berdasarkan perhitungan uji dua varians dapat diketahui bahwa nilai 

pretest siswa kelas eksperimen tidak memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan nilai pretest siswa pada kelas kontrol. Fhitung untuk uji kesamaan 

dua varians nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan dk= 

58 adalah sebesar 1,30, sedangkan Ftabel 1,86 (α 0,05). Fhitung< Ftabel 

yang berarti kedua kelas mempunyai varians yang tidak berbeda, dengan 

kata lain Ho diterima. 
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4.7 Analisis Normalitas Posttest 

Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi posttest untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah mendapatkan perlakuan. Hasil nilai posttest kelas 

eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa setelah mendapatkan 

perlakuan rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan 

peningkatan. Rata-rata nilai kelas eksperimen adalah 78,87 dan rata-rata 

kelas kontrol adalah 70.57. Setelah mendapatkan nilai posttest, selanjutnya 

dilakukan uji normalitas pada nilai posttest untuk mengetahui bahwa nilai 

posttest berdistribusi normal. Uji normalitas nilai posstest kelas eksperimen 

ditunjukkan dalam tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Uji normalitas nilai posttest kelas eksperimen 
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Untuk     , dengan dk = k – 3 = 5 - 3 = 2 diperoleh       
  

    . Hasil perhitungan            karena        
         

  maka    

diterima dan data tersebut berdistribusi normal. Grafik uji normalitas nilai 

posttest kelas eksperimen ditunjukkan pada gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Grafik normalitas nilai posttest kelas eksperimen 

 

Uji normalitas nilai posttest kelas kontrol ditunjukkan dalam tabel 4.8  

Tabel 4.8 Uji normalitas nilai posttest kelas kontrol 

 

Untuk     , dengan dk = k – 3 = 5 - 3 = 2 diperoleh       
  

    . Hasil perhitungan            karena        
         

  maka    

diterima dan data tersebut berdistribusi normal. Grafik uji normalitas 

nilai posttest kelas kontrol ditunjukkan pada gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Grafik normalitas nilai pretest kelas control 

 

4.8 Analisis Uji Hipotesis (Uji t) 

Data yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh dari nilai posttest. Untuk 

melakukan uji hipotesis digunakan rumus yang terdapat pada Bab III. Data 

nilai posttest dari kelas sampel ditunjukkan dalam tabel 4.9. 

 

Komponen 
Posttest 

Eksperimen Kontrol 

Jumlah siswa 30 20 

Rata-Rata 78,87 70,52 

Nilai Tertinggi 100,00 93,00 

Nilai Terendah 50,00 53,00 

Tabel 4.9 Nilai posttest siswa 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berbeda ditunjukkan dengan rata-rata 78,87 

pada kelas eksperimen dan 70,52 pada kelas kontrol. Untuk menguji 

apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dilakukan uji t. Hipotesis yang diajukan yaitu : 
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H0: μ1 ≤ μ2 ; tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

Ha: μ1 > μ2 ; ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan 

kelas  kontrol. 

Kriteria pengujian Ho diterima jika thitung< ttabel artinya tidak ada 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Ha diterima jika thitung> ttabel artinya terdapat perbedaan hasil 

belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji t terhadap 

nilai posttest disajikan dalam tabel 4.10 

Tabel 4.10 Uji t  nilai posttest siswa 

Kelas N 

Rata-

rata 

Varians Dk thitung 

ttabel 

5% 

Eksperimen 30 78,87 78.87 

58 3,70 2,00 

Kontrol 30 70,25 108.05 

 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa thitung pada hasil 

posttest  kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan dk = n1 + n2 – 2 = 58 

adalah sebesar 3,38 sedangkan ttabel 2,00172 (α 0,05) . Jadi thitung  > ttabel 

artinya  ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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4.9 Analisis Uji Gain 

Data yang diperoleh dari nilai pretest dan posttest digunakan untuk mencari 

adanya peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Untuk melakukan uji gain digunakan rumus yang terdapat pada 

Bab III. Hasil uji gain ditunjukkan dalam tabel 4.11 

Tabel 4.11 Analisis hasil uji gain siswa 

No Keterangan 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

∑ % ∑ % 

1 Tinggi 5 17% 1 3% 

2 Sedang 23 77% 21 70% 

3 Rendah 2 7% 8 27% 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat pada kelas eksperimen 10% 

siswa mengalami peningkatan hasil belajar pada kategori tinggi 

sedangkan pada kelas kontrol hanya 3% siswa yang digolongkan 

mengalami peningkatan hasil belajar pada kategori tinggi, dan pada 

kategori sedang kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 77% 

sedangkan pada kelas kontrol mengalami peningkatan 70%. Semua data 

pada uji gain ini menunjukkan bahwa penggunaan Model Pembelajaran 

3C3R (Content, Context, Connection, Researching, Reasoning, and 

Reflecting) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Grafik peningkatan 

hasil belajar siswa disajikan pada Gambar 4.5. 
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Hasil Gain Siswa  

Kelas Eksperimen

kontrol

Gambar 4.5 Grafik gain siswa 

 

4.10 Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan dalam dua permasalahan 

yaitu perbedaan hasil belajar antara Model Pembelajaran 3C3R (Content, 

Context, Connection, Researching, Reasoning, and Reflecting) dan model 

pembelajaran ekspositori pada mata pelajaran Sistem Operasi kelas X TKJ di 

SMKN 4 Kendal dan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Sistem Operasi setelah menggunakan model pembelajaran 3C3R (Content, 

Context, Connection, Researching, Reasoning, and Reflecting). 

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti memberikan pretest 

terlebih dahulu sebelum diberikannya perlakuan yang berbeda dalam 

penerapan model pembelajaran yaitu pada kelas eksperimen diberikan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran 3C3R (Content, Context, 

Connection, Researching, Reasoning, and Reflecting) sedangkan pada kelas 

kontrol menggunakan model pembelajaran ekspositori. Setelah proses pretest 

selesai kemudian direkap nilainya dan dilakukan beberapa uji analisis data, 

antara lain analisis uji normalitas pretest untuk mengetahui apakah sampel 

0.54 

0.37 
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yang diambil berdistribusi normal atau tidak dan analisis uji homogenitas 

pretest untuk menguji homogenitas dua varians. 

Pada penerapan model pembelajaran 3C3R (Content, Context, 

Connection, Researching, Reasoning, and Reflecting) saat penelitian di kelas 

eksperimen (X TKJ 1) menggunakan setting tipe Jigsaw (Woei Hung, 2009), 

ada 6 tahapan dalam penerapan model pembelajaran 3C3R ini yaitu : 

 

 

 

 

Gambar 4.6 – Gambar Diagram Kerja 3C3R 

 

1. Tahap Content 

Pada tahap ini guru harus bisa memastikan bahwa materi yang akan 

disampaikan kepada peserta didiksesuai dengan kompetensi pembelajaran. 

Materi harus dikemas atau dirangkum dengan maksud supaya peseta didik 

dapat dengan mudah memahami dan mencerna setiap materi yang 

disampaikan oleh guru. kemudian menyampaikan indikator, tujuan 

pembelajaran, mengingatkan kembali pada materi yang sebelumnya. 

Selanjutnya guru mengajukan sebuah pertanyaan untuk menggali 

pengetahuan awal siswa , kemudian guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa. 
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2. Tahap Context 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks mempunyai makna (1) 

bagian suatu uraian atau kalimat yg dapat mendukung atau menambah 

kejelasan makna, (2) situasi yg ada hubungannya dengan suatu kejadian. 

Dalam model pembelajaran kali ini, konteks berarti menghubungkan 

materi pembelajaran yang sedang dipelajari dengan kejadian didunia 

nyata. Dimaksud agar siswa mendapatkan ilustrasi nyata dari materi yang 

disampaikan.  

3. Tahap Connection 

Tahap dimana guru menyampaikan materi pembelajaran yang telah 

digabungkan dengan contoh ilustrasi dunia nyata kepada siswa. Tahap ini 

sama pentingnya dengan dua tahap sebelumnya. Karena pada saat 

penyampaikan guru harus berhati-hati agar siswa tidak salah memaknai 

materi.  

4. Tahap Reasearching 

Tahap dimana guru memberikan masalah (soal pembelajaran) kepada 

siswa setelah menerima materi yang kemudian masalah tersebut akan 

menjadi pokok bahasan utama dari materi pembelajaran. Siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

5. Tahap Reasoning 

Setelah kelompok siswa mendapatakan masalah yang harus dibahas, guru 

akan memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan tanggapan mereka dari permasalahan yang sudah 
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diberikan. Pada tahap ini, siswa dilatih untuk menyampaikan argument 

atau pendapat mereka masing-masing. Tahap ini secara tidak langsung 

melatih keberanian mereka untuk mengemukakan pendapat yang menurut 

mereka paling tepat, dan siswa lain dapat mengajukan pertanyaan maupun 

menanggapi argument masing-masing kelompok. 

6. Tahap Reflecthing 

Tahap terakhir dalam pembelajaran yang menggunakan model 3C3R ini 

mempunyai tahapan dimana argument atau tanggapan dari seluruh 

kelompok siswa yang sudah disampaikan akan dirangkum  kemudian  guru 

membuka sesi pembelajaran yang dimana guru akan menanggapi 

argument masing-masing kelompok dengan memberikan jawaban 

pembanding yang didapat dari rangkuman materi pembelajaran yang 

sudah dibuat sebelumnya namun belum disampaikan seluruhnya kepada 

siswa. Jadi, siswa dapat mengambil kesimpulan baru dari jawaban  mereka 

sendiri dan jawaban yang diberikan guru mereka. Nilai tambah dari sesi 

terakhir ini adalah pengetahuan yang didapat oleh siswa akan terbuka 

secara luas yang secara tidak langsung akan memperkuat jawaban masing-

masing kelompok. 

Penerapan model pembelajaran ekspositori di kelas kontrol (X TKJ 2) 

menggunakan 5 langkah penerapan menurut Sanjaya (2007:185), yaitu : 

1. Tahap Persiapan  

Berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Pada 

langkah ini guru memberikan apresepsi kepada siswa memberi salam 
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ketika akan mengajar, menanyakan kabar siswa, mempresensi siswa, 

kemudian menyiapkan siswa untuk memulai pelajaran dengan menggali 

pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan.  

2. Tahap Penyajian 

Pada langkah ini guru menyajikan materi pembelajaran dalam 

powerpoint dan kemudian menjelaskannya pada siswa .  

3. Tahab Menghubugkan 

Guru menghubungkan materi yang dipelajari siswa dengan kehidupan 

sehari-hari.  

4. Tahap Menyimpulkan 

Guru menarik kesimpulan dari materi yang dipelaji siswa, dan langkah 

yang kelima yaitu mengaplikasikan (application) pada tahap ini guru 

memberikan tes berupa soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman 

siswa tentang materi yang telah dipelajari. 

Setelah dilakukan penerapan model pembelajaran yang berbeda pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian diadakan posttest di akhir 

pembelajaran untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar dari 

kelas dari kedua kelas tersebut. Setelah proses posttest selesai kemudian 

dilakukan rekap nilai posttest siswa dan juga analisis data berupa analisis uji 

normalitas posttest untuk mengetahui apakah nilai posttest berdistribusi secara 

normal atau tidak, analisis uji hipotesis (uji t) untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar kelas eksperimen dan kontrol, serta uji gain untuk mengetahui seberapa 

besar peningkatan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan di kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran model 

pembelajaran 3C3R memiliki peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan 

dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran ekspositori.  

Walaupun pada awal pelaksanaan penerapan model pembelajaran ini siswa 

masih mengalami sedikit kesulitan karena belum terbiasa dengan model 

pembelajaran 3C3R. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil pretest dan 

posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol yang cukup signifikan hal ini telah 

dipaparkan di Bab IV. Pada nilai posttest kelas eksperimen  setelah diberikan 

perlakuan menggunakan model pembelajaran 3C3R lebih tinggi dari nilai 

posttest kelas kontrol yang diberi perlakuan menggunakan pembelajaran 

ekspositori. Hal ini terbukti pada pengujian hipotesis yang menggunakan uji-t, 

dengan membandingkan thitung dengan ttabel yang kemudian diperoleh nilai thitung > 

ttabel.  

Peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran 3C3R terjadi karena siswa mendapat 

pengalaman baru dalam proses pembelajaran.  Kepercayaan diri siswa 

meningkat  karena sebelum memulai pembelajaran siswa mendapat motivasi dari 

guru sehingga siswa lebih yakin dalam mengikuti pembelajaran. Dan pemaparan 

tujuan pembelajaran secara jelas dari guru kepada siswa membuat konsentrasi 

mereka lebih focus karena mereka tahu apa yang sedang mereka pelajari dana pa 

tujun dari pembelajaran tersebut. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena 

siswa harus menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan guru dengan 
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cara berdiskusi dengan teman satu kelompoknya walaupun dalam penerapannya 

ditemukan beberapa siswa yang terkadang belum mampu berkontribusi dengan 

maksimal, namun secara keseluruhan siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru dengan baik. Dan karena perubahan itulah 

yang membuat pencapaian standar nilai bisa terpenuhi, bahkan melebihi target. 

Jika dibandingkan dengan kelas control yang menggunakan Model Pembelajaran 

Ekspositori yang cenderung menekankan pada penyampaian materi, siswa 

cenderung cepat bosan, tidak bisa fokus dan membuat kondisi kelas kurang 

kondusif karena tidak adanya inofasi dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan  uraian yang telah dipaparkan, maka hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa penerapan model model pembelajaran 3C3R dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi Sistem Operasi dan 

terdapat perbedaan hasil belajar yang cukup signifikan antara kelas yang 

menggunakan model pembelajaran 3C3R dengan kelas yang menggunakan 

model pembelajaran ekspositori.  

 4.11 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dengan maksimal untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik, namun pada pelaksanaan penelitian masih memiliki 

keterbatasan yang harus dikemukakan sebagai bahan pertimbangan.  

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tidak adanya kelas lain yang bisa digunakan untuk pengujian 

instrument sebelum dilaksanakannya pretest dikarenakan jumlah 
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kelas hanya dua, yang dimana kelas pertama digunakan sebagai kelas 

eksperimen dan sisanya kelas control. 

2. Perenapan model kurang maksimal kerena materi yang saat itu 

memungkinkan untuk dijadikan pokok bahasan kurang mendukung. 

3. Penerapan model pembelajaran 3C3R hanya dilakukan pada 

pembelajaran materi Sistem Operasi, sehingga memungkinkan akan 

terdapat perbedaan hasil penelitian apabila diterapkan pada materi 

pelajaran yang lain. 

4. Waktu pembelajaran yang terbatas membuat pengaplikasian model 

kurang maksimal. 

5. Terbatasnya referensi siswa membuat proses pemahaman mereka 

sedikit lebih lambat. 

6. Hasil belajar pada pembelajaran materi Sistem Operasi dalam 

penelitian ini hanya diukur berdasarkan ranah kognitif dan afektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

1. Hasil implementasi Model Pembelajaran 3C3R pada Mata Pelajaran 

Sistem Operasi diperoleh nilai rata-rata 78,87. 

2. Implementasi Model Pembelajaran 3C3R pada Mata Pelajaran Sistem 

Operasi Kelas X TKJ 1 SMKN 4 Kendal memberikan pengaruh “baik” 

terhadap hasil belajar siswa. Rata-rata hasil pretest kelas eksperimen 

adalah 53.90 (tabel bisa dilihat pada halaman 71), setelah diberikan 

perlakuan kemudian dilakukan posttest, rata-rata hasil belajar siswa 

menjadi 78,87 dengan hasil dari uji gain ternormalisasi kelas eksperimen 

adalah sebesar 0,54. Sedangkan pada kelas kontrol didapat  rata-rata 

nilai pretest sebesar 52,97 dan rata-rata nilai posttest sebesar 70,57. 

Hasil dari uji gain ternormalisasi kelas kontrol adalah sebesar 0,37. 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian, ada 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, diantaranya yaitu: 

1. Mempertimbangkan waktu pelaksanaan penelitian, agar tujuan utama 

penelitian bisa tercapai dan segala media pendukung penelitian bisa 

dipersiapkan secara matang. 

2. Menggunakan sekolah lain dengan standar kompetensi dan kebutuhan 

yang sama untuk dijadikan sebagai kelas uji instrument agar hasil yang 
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didapat bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan posttest dan pretest 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

3. Diperlukan penelitian lebih lanjut, supaya dalam mengukur hasil belajar 

siswa dapat menambahkan ranah psikomotorik agar didapatkan hasil 

pengukuran yang lebih baik, karena dalam mengukur hasil belajar siswa 

terdapat 3 ranah yang digunakan, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 
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Lampiran 1 

Daftar Siswa Kelas X TKJ 1 (Kelas Eksperimen) 

NO NAMA SISWA 

1 ACHMAD FAHMI 

2 AHMAD AGUS KHOIRUL MADJID 

3 AHMAD SYAIFUDIN 

4 ALAM MULYAQIN 

5 ALIFTA INDAH REIZKA 

6 ANIK NIHAYATI 

7 ATIK ISMATUL MAULA 

8 BELIA MUTIARA JANAH 

9 DEKA SEPTIA AYU RATNAWATI 

10 DIAN EKAWATI 

11 DIFA WAHYU FILIANA 

12 DYAH MEYTA SYATITI 

13 EKA ALMA ERIANA 

14 FANI CHOIRUL RIJAL 

15 FERISA ARDIA SUDARSONO 

16 GALUH PRABAWATININGRUM 

17 HENY EKA WULAN SARI 

18 IKA NOVIA WIDIASTUTI 

19 LEILA NUR FIMAULID 

20 LUTFI UBAIDALAH 

21 MAZAYA HUSNA AMALIA 

22 MUHAMAD FEBRIANTORO 

23 MUHAMMAD WAKHID ISNAENI 

24 NENI NAILIN NIKMAH 

25 NURUL KOMAR 

26 REVIANA ADITIANI 

27 RIZKI EKA NANDA 

28 SAFIRA NABILA ULYA 

29 SASHA INDARA CENDANI 

30 SETYANI  NUR AFIFAH 

31 SITI USTAFIYAH 

32 TIARA PUTRI LIATAMA 

33 TURSINA HARDIANI 

34 WAHYU ANDIKA REFIANTORO 

35 WIDIYANTI 
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Lampiran 2 

 

Daftar Nama Kelas X TKJ 2 (Kelas Kontrol) 

NO NAMA SISWA 

1 ADITIA JAMAL IHSANI 

2 AHMAD ARIADI 

3 AJI SETIAWAN 

4 ALFIATUN NUR KHALIMAH 

5 ANANG SETIAWAN 

6 ARIF SETIAWAN 

7 AUFA MIFTAHUL AKIF 

8 DAFFA PUTRA ALZAKI 

9 DESY ANDRIYANI 

10 DIDA IBNU AGIL 

11 DIMA UMMU SHOBRINA 

12 EGA DWI ULFIANI 

13 ERICHA BERLIANA 

14 FERIAN TRISNA PERDANA 

15 FX.BASTANTA BARUS 

16 HANDIKA RAHMAN FIRDAUSY 

17 IGA MAWARNI AYUNINGSIH 

18 KHUSNUL KHOTIMAH 

19 LIA NURCAHYA 

20 M CHOLID ULFI 

21 MOCHAMAD MUSAFAK 

22 MUHAMMAD RAKHA PUTRA ALBA 

23 MUHAMMAD.YUSRIZAL.ADITYA 

24 NOVI ARDIANTO 

25 PUTRI LARAS SARI 

26 RIANDA IQBAL PRAYOGA 

27 ROHMAT ROZIQIN 

28 SANDY DIAN 

29 SETIA PUJI LAILATUL NURJANAH 

30 SITI NURJANAH 

31 SUSIANTI 

32 TURSINA HARDIANA 

33 VICKO ESHA PRASETYO 

34 WAHYU ISTIKOMAH 

35 WINDARTI 

36 YUNI RAHMAWATI 
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Lampiran 3 

SILABUS MATA PELAJARAN SISTEM OPERASI  

(DASAR PROGRAM KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) 

                                                                                                                                     

Satuan Pendidikan : SMK / MAK 

Kelas    : X  

Kompetensi Inti 

KI-1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2.  Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

KI-3.  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang 

spesifik untuk memecahkan masalah. 
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KI-4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.  

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1.1 Memahami 
nilai-nilai 

keimanan 

dengan 

menyadari 

hubungan 

keteraturan 
dan 

kompleksitas 

alam dan jagad 

raya terhadap 

kebesaran 
Tuhan yang 

menciptakanny

a  

1.2 Mendeskripsik

an kebesaran 

Tuhan yang 
menciptakan 

berbagai 

sumber energi 

di alam 

1.3 Mengamalkan 
nilai-nilai 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

keimanan 

sesuai dengan 

ajaran agama 

dalam 
kehidupan 

sehari-hari 

2.1. Menunjukkan 

perilaku ilmiah 

(memiliki rasa 

ingin tahu; 
objektif; jujur; 

teliti; cermat; 

tekun; hati-

hati; 

bertanggung 

jawab; 
terbuka; kritis; 

kreatif; inovatif 

dan peduli 

lingkungan) 

dalam aktivitas 
sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi 

sikap dalam 

melakukan 

percobaan dan 
berdiskusi  

2.2. Menghargai 

kerja individu 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

dan kelompok 

dalam aktivitas 

sehari-hari 

sebagai wujud 
implementasi 

melaksanakan 

percobaan dan 

melaporkan 

hasil 
percobaan 

3.1. Memahami 

perkembangan 

sistem operasi 

closed source 

4.1. Menyajikan 

data 

perkembangan 

sistem operasi 

closed source 

Perkembangan 

Sistem Operasi 

Closed Source 

 Windows 9x, 
2000, 2003, 

2008, Windows 

7, Windows 8 

Mengamati 

Tayangan perkembangan 

sistem operasi berbasis 

closed source 

 

Menanya 

Mengajukan 

pertanyaan terkait 

tayangan 

perkembangan sistem 

operasi berbasis closed 

source  

 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah tentang 

perkembangan 

sistem operasi 

closed source 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

3 JP 

 

 

William Stalling 

(2003), Operating 

Systems: Internals 

and Design 

Principles Third 

Edition (Edisi 

Indonesia), 

Jakarta: PT 

Prenhallindo. 

 

Sri Kusumadewi 

(2000), Sistem 

Operasi, 

Yogyakarta: JdanJ 

Learning. 



84 
 

 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Mengeksplorasi 

Mengeksplorasi sistem 

operasi closed source 

 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan 

perbandingan tentang 

sistem operasi closed 

source 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil 

perbandingan sistem 

operasi berbasis closed 

source 

 

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Membuat 
laporan tentang 
hasil kerja 

mandiri/kelomp

ok 

 Bahan 
Presentasi 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

 

Bambang 

Hariyanto (1997), 

Buku Teks Ilmu 

Komputer Sistem 

Operasi Edisi 

Kedua, bandung: 

Informatika. 

 

Heni A. Puspitosari 

(2010), Instalasi 

dan Pengoperasian 

Sistem Operasi, 

Yogyakarta: 

Skripta. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.2. Memahami  

struktur  

sistem operasi 

closed source 

4.2. Menyajikan 

struktur 

sistem operasi 

closed source 

Struktur Sistem 

Operasi Closed 

Source 

 Gambar / 
Arsitektur 

sistem operasi 

 Penjadwalam 
processor 

 Manajemen 
memori 

 Manajemen 
Input Output 

(I/O) 

 

Mengamati 

Tayangan struktur 

sistem operasi 

 

Menanya 

Mengajukan 

pertanyaan terkait 

tayangan struktur 

sistem operasi  

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi 
gambar / arsitektur 

komputer 

 Mengeksplorasi 

penjadwalan processor 

 Mengeksplorasi 
manajemen memori 

 Mengeksplorasi 
manajemen input / 

output 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah tentang 

komponen-

komponen sistem 

dan struktur 

sistem operasi 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Membuat 

15 JP 

 

 

William Stalling 

(2003), Operating 

Systems: Internals 

and Design 

Principles Third 

Edition (Edisi 

Indonesia), 

Jakarta: PT 

Prenhallindo. 

 

Sri Kusumadewi 

(2000), Sistem 

Operasi, 

Yogyakarta: JdanJ 

Learning. 

 

Bambang 

Hariyanto (1997), 

Buku Teks Ilmu 

Komputer Sistem 

Operasi Edisi 

Kedua, bandung: 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 

Mengasosiasi 

 Membuat kesimpulan 
tentang arsitektur 

sistem operasi 

 Membuat kesimpulan 
tentang perbandingan 

dari berbagai algoritma 

penjadwalan processor 

 Membuat kesimpulan 
tentang manajemen 

memori 

 Membuat kesimpulan 
tentang manajemen 
input/output 

 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan hasil 
tentang arsitektur 

sistem operasi 

 Menyampaikan hasil 
tentang perbandingan 
dari berbagai algoritma 

penjadwalan processor 

 Menyampaikan hasil 

laporan tentang 

hasil kerja 

mandiri/kelomp

ok 

 Bahan 
Presentasi 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

Informatika. 

 

Heni A. Puspitosari 

(2010), Instalasi 

dan Pengoperasian 

Sistem Operasi, 

Yogyakarta: 

Skripta. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

tentang manajemen 

memori 

 Menyampaikan hasil 
tentang manajemen 

input/output 

3.3. Memahami 

proses booting 

pada Sistem 

0perasi closed 

source 

4.3. Menyajikan 

proses booting 

pada Sistem 

0perasi closed 

source 

  

Proses Booting 

Pada Sistem 

Operasi Closed 

Source 

 Boot Manager 

 Power On Self 
Test (POST) 

 

Mengamati 

Tayangan tentang proses 

booting pada sistem 

operasi closed source 

 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait tayangan tentang 

proses booting pada 

sistem operasi closed 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah tentang 

penjadwalan 

proses dan 

komunikasi antar 

proses 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

6 JP 

 

 

William Stalling 

(2003), Operating 

Systems: Internals 

and Design 

Principles Third 

Edition (Edisi 

Indonesia), 

Jakarta: PT 

Prenhallindo. 

 

Bambang 

Hariyanto (1997), 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

source  

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi proses 
POST pada saat sistem 
operasi melakukan 

booting 

 

Mengasosiasi 

 Membuat kesimpulan 
tentang proses booting 

pada sistem operasi 
closed source 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil 

diskusi  tentang proses 

booting pada sistem 

operasi closed source 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Membuat 

laporan tentang 
hasil kerja 

mandiri/kelomp

ok 

 Bahan 
Presentasi 

 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

Buku Teks Ilmu 

Komputer Sistem 

Operasi Edisi 

Kedua, bandung: 

Informatika. 

 

Heni A. Puspitosari 

(2010), Instalasi 

dan Pengoperasian 

Sistem Operasi, 

Yogyakarta: 

Skripta. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.4. Memahami 

instalasi 

sistem operasi 

closed source 

4.4. Melakukan 

instalasi 

sistem operasi 

closed source 

 

Instalasi Sistem 

Operasi Closed 

Source 

 Partisi harddisk 
dan sistem file 

 Metode instalasi 
sistem operasi 

clean install,  

 Metode instalasi 
sistem upgrade 

 Metode instalasi 
sistem operasi 

multibooting 

 Metode instalasi 
sistem operasi 

virtualisasi 

 

 

 

Mengamati 

Tayangan atau simulasi 

tentang cara clean instal, 

upgrade dan 

multibooting sistem 

operasi  closed source 

 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait tayangan cara 

clean instal, upgrade dan 

multibooting sistem 

operasi  closed source 

 

Mengeksplorasi 

 Melakukan percobaan 
clean install sistem 
operasi closed source 

 Melakukan percobaan 
untuk upgrade, 

multibooting dan 
virtualisasi sistem 

Tugas 

Menyelesaikan 

permasalahan 

tentang clean 

install, upgrade, 

multibooting dan 

virtualisasi sistem 

operasi closed 

source 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

15 JP 

 

CCNA Discovery 

4.0 Networking for 

Home and Small 

Business Chapter 

2 Operating 

System   
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

operasi closed source 

 

Mengasosiasi 

 Mendiskusikan hasil 
clean install dan 
upgrade sistem operasi 
closed source 

 Mendikusikan hasil 
multibooting dan 

virtualisasi sistem 
operasi closed source 

 

Mengkomunikasikan 

 Menyajikan hasil 
install sistem operasi, 

upgrade, multibooting 

dan virtualisasi sistem 
operasi closed source 

Portofolio 

 Membuat 
laporan tentang 

hasil  praktikum 

 Membuat bahan 
presentasi 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

3.5. Memahami 

administrasi 

sistem operasi 

4.5. Menyajikan 

hasil 

administrasi 

Administrasi 

Sistem Operasi 

Closed Source 

 Perintah-
perintah dasar 

sistem operasi 

Mengamati 

Tayangan tentang 

administrasi sistem 

operasi closed source   

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah –

masalah 

administrasi 

sistem operasi 

15 JP 

 

http://books.sysa

dmins.su/oldlib/W

indows/Mastering

%20Windows%20X

P%20Registry%20

%282002%29.pdf 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

sistem operasi 

 

(DOS) 

 Registry Editor 
(HKEY_CLASSES

_ROOT, 

HKEY_CURRENT
_USER, 

HKEY_LOCAL_M

ACHINE, 

HKEY_USERS, 

HKEY_CURRENT
_CONFIG) 

 Desktop 
Environtment 

(System and 

Security, 

Network and 

Internet) 

 Desktop 
Environtment 

(Hardware and 

Sound, Programs 

/ Add Remove 

Program) 

 Desktop 
Environtment 
(User Accounts 

and Family 

Safety, 

Appearance and 

Personalization, 

 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait tayangan tentang 

administrasi sistem 

operasi closed source   

 

Mengeksplorasi 

 Mengujicoba perintah-
perintah dasar DOS 

 Mengeksplorasi 
registry editor 

 Mengeksplorasi 
desktop environtment 

 

Mengasosiasi 

 Mendiskusikan 
perintah-perintah 

dasar DOS 

 Menganalisis hasil 
modifikasi registry 
editor 

closed source 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

Membuat Laporan 

dalam bentuk 

tulisan dan 

gambar  

 

 

Bambang 

Hariyanto (1997), 

Buku Teks Ilmu 

Komputer Sistem 

Operasi Edisi 

Kedua, bandung: 

Informatika. 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Clock, Language 

and Region, Ease 

of Access) 

 

 

 Mendiskusikan hasil 
konfigurasi desktop 

environtment 

 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan hasil 
dalam bentuk 

perintah-perintah 

dasar DOS 

 Menyampaikan hasil 
modifikasi registry 

editor 

 Menyampaikan hasil 
modifikasi desktop 
environtment 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

3.6. Memahami 

prosedur 

pencarian 

kesalahan 

pada sistem 

operasi closed 

source 

4.6. Menyajikan 

prosedur 

pencarian 

kesalahan 

Prosedur 

Pencarian 

Kesalahan Pada 

Sistem Operasi 

Closed Source 

 Jenis-jenis 
kerusakan saat 

instalasi sistem 
operasi closed 
source 

 Pencarian 

Mengamati 

Tayangan tentang 

prosedur pencarian 

kesalahan pada sistem 

operasi closed source 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait pencarian 

kesalahan pada sistem 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah tentang 

prosedur 

pencarian 

kesalahan pada 

sistem operasi 

closed source 

 

6 JP 

 

Bambang 

Hariyanto (1997), 

Buku Teks Ilmu 

Komputer Sistem 

Operasi Edisi 

Kedua, bandung: 

Informatika. 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

pada sistem 
operasi closed 
source 

kesalahan pada 

hasil instalasi 

sistem operasi 

 

operasi closed source 

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi jenis-
jenis kerusakan saat 
instalasi sistem operasi 
closed source 

 Mengeksplorasi hasil 
pencarian kesalahan 

pada hasil instalasi 
sistem operasi closed 
source 
 

Mengasosiasi 

 Menyimpulkan hasil 
analisis  jenis-jenis 

kerusakan sistem 
operasi closed source  

 Menyimpulkan hasil 
analisis hasil pencarian 

kesalahan pada hasil 
instalasi sistem operasi 
closed source 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

Membuat laporan 

dalam bentuk 

tulisan dan 

gambar  

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil 

diskusi tentang analisis 

struktur file, keandalan 

dan kinerja file  

3.7. Memahami 

perkembangan 

sistem operasi 

open source 

4.7. Menyajikan 

data 

perkembangan 

sistem operasi 

open source 

Perkembangan 

Sistem Operasi 

Open Source 

 Unix, Linux 
(Debian, SuSe, 

Open SuSe, 

CentOS, Ubuntu 

dan lain 
sebagainya) 

Mengamati 

Tayangan perkembangan 

sistem operasi berbasis 

closed source 

 

Menanya 

Mengajukan 

pertanyaan terkait 

tayangan 

perkembangan sistem 

operasi berbasis closed 

source  

 

Mengeksplorasi 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah tentang 

perkembangan 

sistem operasi 

closed source 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

3 JP 

 

 

Athailah  (2011), 

Mastering Ubuntu, 

Jakarta: Media 

Kita 

 

Azkari Azikin 

(2011), Debian 

GNU/Linux, 

Bandung: 

Informatika 
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Waktu 
Sumber Belajar 

Mengeksplorasi sistem 

operasi berbasis closed 

source 

 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan 

perbandingan tentang 

sistem operasi berbasis 

closed source 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil 

perbandingan sistem 

operasi berbasis closed 

source 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Membuat 
laporan tentang 
hasil kerja 

mandiri/kelomp

ok 

 Bahan 
Presentasi 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

3.8. Memahami  

struktur  

sistem operasi 

open source 

4.8. Menyajikan 

Struktur Sitem 

Operasi Open 

Source 

 Gambar / 
Arsitektur 

Mengamati 

Tayangan struktur 

sistem operasi open 

source 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah tentang 

komponen-

komponen sistem 

12 JP William Stalling 

(2003), Operating 

Systems: Internals 

and Design 

Principles Third 

Edition (Edisi 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

struktur 

sistem operasi 

open source 

sistem operasi 

 Penjadwalam 
processor 

 Manajemen 
memori 

 Manajemen 
Input Output 
(I/O) 

 

 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait tayangan struktur 

sistem operasi open 

source 

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi 
gambar / arsitektur 

komputer 

 Mengeksplorasi 
penjadwalan processor 

pada sistem operasi 
open source 

 Mengeksplorasi 
manajemen memori 

pada sistem operasi 
open source 

 Mengeksplorasi 
manajemen input / 

output 

 

dan struktur 

sistem operasi 

open source 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Membuat 
laporan tentang 

hasil kerja 

mandiri/kelomp
ok 

 Bahan 

Indonesia), 

Jakarta: PT 

Prenhallindo. 

 

Sri Kusumadewi 

(2000), Sistem 

Operasi, 

Yogyakarta: JdanJ 

Learning. 

 

Bambang 

Hariyanto (1997), 

Buku Teks Ilmu 

Komputer Sistem 

Operasi Edisi 

Kedua, bandung: 

Informatika. 

 

Modul Kuliah 

Sistem Operasi, 

PENS ITS 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Mengasosiasi 

 Membuat kesimpulan 
tentang arsitektur 

sistem operasi 

 Membuat kesimpulan 
tentang perbandingan 
dari berbagai algoritma 

penjadwalan processor 

 Membuat kesimpulan 
tentang manajemen 

memori pada sistem 
operasi open source 

 Membuat kesimpulan 
tentang manajemen 
input/output 

 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan hasil 
tentang arsitektur 

sistem operasi 

 Menyampaikan hasil 
tentang perbandingan 
dari berbagai algoritma 

penjadwalan processor 

 Menyampaikan hasil 
tentang manajemen 

Presentasi 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

Surabaya 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

memori pada sistem 
operasi open source 

 Menyampaikan hasil 
tentang manajemen 

input/output 

3.9. Memahami 

proses booting 

pada Sistem 

0perasi open 

source 

4.9. Menyajikan 

proses booting 

pada Sistem 

0perasi open 

source 

Proses Booting 

Pada Sistem 

Operasi Open 

Source 

 Boot Manager 

 Power On Self 
Test (POST) 

 

Mengamati 

Tayangan tentang proses 

booting pada sistem 

operasi open source 

 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait tayangan tentang 

proses booting pada 

sistem operasi open 

source  

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi proses 
POST pada saat sistem 

operasi melakukan 
booting 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah tentang 

penjadwalan 

proses dan 

komunikasi antar 

proses 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

6 JP http://www.mhpro

fessional.com/dow

nloads/products/0

07173869X/00717

3869x_chap03.pdf 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 

Mengasosiasi 

 Membuat kesimpulan 
tentang proses booting 

pada sistem operasi 
open source 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil 

diskusi  kelompok 

tentang proses booting 

pada sistem operasi open  

source 

 

Portofolio 

 Membuat 
laporan tentang 

hasil kerja 
mandiri/kelomp

ok 

 Bahan 
Presentasi 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

3.10. Memahami 

instalasi 

sistem 

operasi open 

source 

4.10. Melakukan 

instalasi 

sistem 

operasi open 

Instalasi Sistem 

Operasi Open 

Source 

 Partisi harddisk 
dan sistem file 

 Metode instalasi 
sistem operasi 

clean install,  

 Metode instalasi 
sistem upgrade 

Mengamati 

Tayangan atau simulasi 

tentang cara clean 

install, upgrade dan 

multibooting sistem 

operasi  open  source 

 

Tugas 

Menyelesaikan 

permasalahan 

tentang clean 

install, upgrade, 

dan multibooting 

sistem operasi 

open  source 

12 JP Azkari Azikin 

(2011), Debian 

GNU/Linux, 

Bandung: 

Informatika 

 

CCNA Discovery 

4.0 Networking for 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

source  Metode instalasi 
sistem operasi 

multibooting 

 Metode instalasi 
sistem operasi 

virtualisasi 
 

 

 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait tayangan cara 

clean instal, upgrade dan 

multibooting sistem 

operasi  open  source 

 

Mengeksplorasi 

 Melakukan percobaan 
clean install sistem 
operasi open  source 

 Melakukan percobaan 
untuk upgrade dan 

multibooting sistem 
operasi open  source 

 

Mengasosiasi 

 Mendiskusikan hasil 
clean install dan 

upgrade sistem operasi 
open  source 

 Mendikusikan hasil 
multibooting sistem 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Membuat 
laporan tentang 

hasil  praktikum 

 Membuat bahan 
presentasi 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Home and Small 

Businesses, 

Chapter 2 

Operating System 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

operasi open  source 

 

Mengkomunikasikan 

Menyajikan hasil install 

sistem operasi, upgrade, 

dan multibooting sistem 

operasi open  source 

Essay 

3.11. Memahami 

administrasi 

sistem 

operasi open 

source 

4.11. Menyajikan 

hasil 

administrasi 

sistem 

operasi open 

source 

Administrasi 

Sistem Operasi 

Open Source 

 Perintah-
perintah dasar 

sistem operasi 

Linux 

 Operasi file dan 
struktur 

direktori 

 Proses dan 
Manajemen 

Proses 

 Manajemen User 
dan Group 

 Manajemen 
Aplikasi 

Mengamati 

Tayangan tentang 

administrasi sistem 

operasi open source   

 

 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait tayangan tentang 

administrasi sistem 

operasi open  source   

 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah –

masalah 

administrasi 

sistem operasi 

closed source 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

15 JP Azkari Azikin 

(2011), Debian 

GNU/Linux, 

Bandung: 

Informatika 

 

Modul Kuliah 

Sistem Operasi, 

PENS ITS 

Surabaya 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

 

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi 
perintah-perintah 

dasar sistem operasi 

linux 

 Mengeksplorasi operasi 
file dan struktur 

direktori 

 Mengeksplorasi proses 
dan manajemen proses 

 Mengeksplorasi 
manajemen user dan 

group 

 Mengeksplorasi 
manajemen aplikasi 
 

Mengasosiasi 

 Mendiskusikan 
perintah-perintah 

dasar sistem operasi 

linux 

 Menganalisis hasil 
operasi file dan 
struktur direktori 

 Menganalisis hasil 
manajemen user dan 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

Membuat Laporan 

dalam bentuk 

tulisan atau video 

 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

group 

 Menganalisis hasil 
manajemen aplikasi 

 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan hasil 
dalam bentuk 

perintah-perintah 

dasar linux 

 Menyampaikan hasil 
operasi file dan 

struktur direktori 

 Menyampaikan hasil 
manajemen user dan 
group 

 Menyampaikan hasil 
manajemen aplikasi 

3.12. Memahami 

prosedur 

pencarian 

kesalahan 

pada sistem 

operasi open 

source 

4.12. Menyajikan 

Prosedur 

Pencarian 

Kesalahan Pada 

Sistem Operasi 

Open Source 

 Jenis-jenis 
kerusakan saat 

instalasi sistem 
operasi open 

Mengamati 

Tayangan tentang 

prosedur pencarian 

kesalahan pada sistem 

operasi open source 

 

Tugas 

Menyelesaikan 

masalah tentang 

prosedur 

pencarian 

kesalahan pada 

sistem operasi 

open  source 

6 JP  
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Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

prosedur 

pencarian 

kesalahan 

pada sistem 

operasi open 

source 

source 

 Pencarian 
kesalahan pada 

hasil instalasi 

sistem operasi 
open source 

 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan 

terkait pencarian 

kesalahan pada sistem 

operasi open source 

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi jenis-
jenis kerusakanpada  

saat melakukan 

instalasi sistem operasi 
open source 

 Mengeksplorasi hasil 
pencarian kesalahan 

pada  instalasi sistem 
operasi open source 

 

Mengasosiasi 

 Menyimpulkan hasil 
analisis  jenis-jenis 

kerusakan sistem 
operasi open source 

 Menyimpulkan hasil 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan 

dalam diskusi 

dengan  checklist  

lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

Membuat laporan 

dalam bentuk 

tulisan dan 

gambar  

 

Tes 

Pilihan Ganda, 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

analisis hasil 

pencarian kesalahan 

pada hasil instalasi 
sistem operasi open 
source  

 

 

 

Mengkomunikasikan 

 Menyampaikan hasil 
diskusi tentang jenis 
kerusakan saat 

instalasi sistem operasi  
open source 

 Menyampaikan hasil 
diskusi tentang 

pencarian kesalahan 

pada saat instalasi 
sistem operasi  open 
source 

Essay 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 1 

Kelas Eksperimen 

 

 

Sekolah  : SMK N 4 KENDAL 

Mata Pelajaran  : SISTEM OPERASI 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : Memahami perkembangan sistem operasi closed source 

Kompetensi Dasar : Windows 9x, 2000, 2003, 2008, Wind 7, Wind 8 

Indikator   :   1. Mengeksplorasi sistem operasi closed source 

2. Menjelaskan perkembangan dari masing-masing  

sistem operasi berbasis closed source 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat menjelaskan tentang sistem operasi close source 

 Siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem operasi close source 

 Siswa dapat menjelaskan perbedaan dari masing-masing sistem operasi 

close source 

 Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jensis-jenis sistem operasi 

close source  

 Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan spesifikasi dari masing-masing 

sistem operasi close source 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pengertian sistem operasi close source 

 Spesifikasi sistem operasi close source 

 Perkembangan sistem operasi close source 

 Jenis-jenis sistem operasi close source  
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C. MODEL PEMBELAJARAN 

Model Pembelajaran 3C3R (content, context, connection, researching, 

reasoning, reflecting). 

 

D. SUMBER BELAJAR 

 Buku pegangan 

 Media informasi lain 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

No. Kegiatan Waktu Pendidikan 

Karakter 

Model 

3C3R 

1 Kegiatan Awal Pembelajaran 

a. Guru mempersiapkan 

perangkat pembelajaran 

di kelas 

b. Apresepsi 

1) Guru mengucap salam 

dan mengajak siswa 

berdoa sebelum 

memulai kegiatan 

belajar atau 

menanyakan kabar  

2) Guru mempresensi 

siswa  

3) Guru memberi motivasi 

kepada siswa agar 

mengikuti pelajaran 

dengan baik  

4) Guru menggali 

pengetahuan awal 

siswa dengan 

memberikan pertanyaan 

mengenai sistem 

operasi close source 

5) Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

dan kompetensi dasar 

yang hendak dicapai 

sehingga 

10 

menit 

 

 

 

 

Religius 

 

 

 

Komunikatif 

Empati 

 

 

Kritis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connection 

 

 

 

Content 

 

 

 

Context  

 

 

 

 

Researching 

 



108 
 

 
 

menimbulakan rasa 

ingin tahu siswa 

tentang pembelajaran 

selajutnya 

6) Siswa mengetahui 

informasi cakupan 

materi yang akan 

dipelajari  

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi  

1) Guru menanyakan pada 

siswa apakah pernah 

menggunakan sistem 

operasi close source  

2) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

pengertian sistem 

operasi close source, 

jenis-jenis sistem 

operasi close source, 

spesifikasi sistem 

operasi close source 

dengan media 

pembelajaran  

b. Elaborasi  

1) Guru memberikan 

permasalahan mengenai 

materi yang telah 

diajarkan menggunakan 

soal  

2) Siswa yang ditunjuk 

secara acak maju 

kedepan untuk 

menjawab soal yang 

telah diberikan 

c. konfirmasi 

1) Guru memberikan 

pujian kepada siswa 

yang telah maju ke 

depan untuk 

mengerjakan soal 

2) Guru mengarahkan 

siswa untuk menarik 

kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan  

60 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

Researching  

 

 

Connection  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context 

 

 

 

Reasioning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflecting  
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3 Kegiatan Penutup 

1) Guru mengevaluasi 

dengan memberikan 

pertanyaan tentang 

materi yang telah 

diajarkan 

10 

menit 

  

Reflecting  

 

 

 

F. PENILAIAN 

Pertemuan Indikator Score Keterangan 

1 

1. Menyebutkan sistem operasi close 

source  

4 Jumlah Skor 

Total 25 

Nilai= Skor X 

4 

Nilai Maksimal 

= 25X4 = 100 

2. Menyebutkan windows 7 4 

3. Menyebutkan windows 8 5 

4. Menyebutkan Bill Gates 3 

5. Menyebutkan Versi pertama 

Microsoft Windows 

2 

6. Menyebutkan BIOS 5 

7. Menyebutkan Basic Input Output 

System 

2 

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75 

 

 Teknik: 

 Test tertulis 

 Bentuk Instrumen: 

 Pilihan Ganda 

 Untuk menilai ranah pengetahuan siswa dilakukan dengan memberikan 

soal latihan seperti berikut ini, dengan pemberian skor setiap soal antara 

1–10 
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SOAL 

1. Suatu program perangkat lunak yang menjadi jembatan komunikasi dari 

software dan hardware dan membantu para user mengoperasikan 

komputernya disebut ? 

a.   Sistem Operasi                                  c. Sistem Informasi 

b.   Sistem Digital                                    d. Sistem Pemograman Web 

2. Versi pertama Microsoft Windows, yang disebut dengan Windows 1.0 dirilis 

pada tanggal ? 

a.    20 Januari 1984                                  c. 20 November 1985 

b.    20 Januari 1983                                  d. 20 November  1986 

3. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari empat komponen utama, yaitu …. 

a.       perangkat-keras, program aplikasi, program utility , dan brainware  

b.      perangkat-keras, program aplikasi, sistem-operasi, dan pengguna 

c.       perangkat-keras, program aplikasi, sistem-operasi, dan pengguna 

d.       perangkat-keras, program utility, sistem-operasi, dan pengguna 

4. Sistem operasi juga sering disebut dengan .... 

a. Hardware    c. Utility 

b. Brainware     d. Software 

5. Mang Tobri mengetik surat undangan menggunakan program Microsoft 

Word kemudian di cetak lewat printer, maka tahap-tahap kerja sebuah 

komputer Mang Tobri yang benar adalah... 

a. Input - output – proses   c. Proses - input - output 

b. Output - proses – input  d. Input - proses - output 

6. Sebuah perusahaan yang menyediakan layanan internet adalah .. 

a. ISO     c. ISP 

b. WWW     d. IRC 

7. Berikut adalah fasilitas Windows yang dapat digunakan untuk membantu 

melakukan manajemen file adalah …. 

a. web browser    c. filling cabinet 

b. Windows Explorer   d. search engine 
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8. Berikut ini yang bukan merupakan keunggulan dari Microsoft Word versi 

2007 dibanding dengan Microsoft Word versi sebelumnya adalah …. 

a. penampilan tool pengatur dokumen lebih mudah dijangkau 

b. waktu pengeditan lebih cepat dan efisien 

c. tampilan lebih informatif 

d. menggunakan menu pulldown 

9. Perbedaan yang mendasar di antara Microsoft Word versi 2007 dengan 

Microsoft Word versi sebelumnya adalah pada …. 

a. tampilan menu dari baris berubah menjadi tab 

b. tampilan kursor 

c. menu baris menjadi menu pulldown 

d. tombol menu utama berupa Start 

10. Sebuah komputer yang bertugas memberikan pelayanan kepada komputer 

lainya dalam sebuah jaringan disebut …. 

a. super computer    c. router computer 

b. gateway computer   d. server computer 

11. Satuan yang menyatakan kecepatan transfer data dalam sebuah jaringan 

komputer adalah …. 

a. Bit per second (bps)   c. Giga Hertz (Ghz) 

b. Mega Byte (MB)   d. Frame per second ( fps) 

12. Persyaratan minimal hardware untuk installasi windows 7 kecuali … 

a.    Prosesor Min Dual Core 2.0 GHZ 

b.    RAM 1 Gb 

c.    HardDisk Free Space 40 Gb 

d.    Monitor LCD 

13. Pertama kali instalasi windows XP, first boot device pada BIOS diarahkan ke 

.... 

a.    Harddisk                      c. Control Panel 

b.    CDROM                      d. RAM                                    

14. Licence agreement pada instalasi XP berfungsi untuk .... 

a.    perjanjian antara microsoft dan user 
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b.    pemilihan partisi instalasi 

c.    pengaturan booting 

d.    pengaturan user 

 

15. Plug and play merupakan istilah di windows yang pengertianya adalah .... 

a.    software yang siap pakai 

b.    hardware yang bisa langsung dipakai 

c.    hardware yang memerlukan driver 

d.    software yang up to date 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 

1. A 6. C 11. A 

2. C 7. B 12. D  

3. C 8. D 13. B 

4. D 9. A 14. A 

5. D 10. C 15. B 

 

  Kendal ,                     2014 

Guru mata pelelajaran SOJ 

 

 

(       Latifah Irmajayanti.       ) 

NIM 53024111226 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 2 

Kelas Eksperimen 

 

 

Sekolah  : SMK N 4 KENDAL 

Mata Pelajaran  : SISTEM OPERASI 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : Memahami perkembangan sistem operasi open source 

Kompetensi Dasar : Unix, Linux (Debian, SuSe, Open SuSe, CentOS, Ubuntu 

Indikator   :   1. Mengeksplorasi sistem operasi open source 

2. Menjelaskan perkembangan dari masing-masing 

sistem  

    operasi berbasis open source 

3. Menjelaskan perbandingan dari sistem operasi close  

    source dan sistem operasi open source 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

 

G. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Siswa dapat menjelaskan tentang sistem operasi open source 

 Siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem operasi open source 

 Siswa dapat menjelaskan perbedaan dari masing-masing sistem operasi 

open source 

 Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jensis-jenis sistem operasi 

open source  

 Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan spesifikasi dari masing-masing 

sistem operasi open source 

 Siswa dapat menjelaskan perbedaan dari sistem operasi close source dan 

open source 
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H. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pengertian sistem operasi open source 

 Spesifikasi sistem operasi open source 

 Perkembangan sistem operasi open source 

 Jenis-jenis sistem operasi open source 

 

I. MODEL PEMBELAJARAN 

Model Pembelajaran 3C3R (content, context, connection, researching, 

reasoning, reflecting). 

 

J. SUMBER BELAJAR 

 Buku pegangan 

 Media informasi lain 

 

K. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Pendidikan 

Karakter 

Model 

3C3R 

1 Kegiatan Awal Pembelajaran 

c. Guru mempersiapkan 

perangkat pembelajaran 

di kelas 

d. Apresepsi 

7) Guru mengucap salam 

dan mengajak siswa 

berdoa sebelum 

memulai kegiatan 

belajar atau 

menanyakan kabar  

8) Guru mempresensi 

siswa  

9) Guru memberi motivasi 

kepada siswa agar 

mengikuti pelajaran 

dengan baik  

10 

menit 

 

 

 

 

Religius 

 

 

 

Komunikatif 

Empati 

 

 

Kritis  

 

 

Content  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content  
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10) Guru menggali 

pengetahuan awal siswa 

dengan memberikan 

pertanyaan mengenai 

sistem operasi open 

source 

11) Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan 

kompetensi dasar yang 

hendak dicapai sehingga 

menimbulakan rasa 

ingin tahu siswa 

tentang pembelajaran 

selajutnya 

12) Siswa mengetahui 

informasi cakupan 

materi yang akan 

dipelajari  

 

 

 

 

 

 

Reflecting 

 

 

 

 

 

Context  

2. Kegiatan Inti 

d. Eksplorasi  

3) Guru menanyakan pada 

siswa apakah pernah 

menggunakan sistem 

operasi open source  

4) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

pengertian sistem 

operasi open source, 

jenis-jenis sistem 

operasi open source, 

spesifikasi sistem 

operasi open source 

dengan media 

pembelajaran  

e. Elaborasi  

3) Guru memberikan 

permasalahan mengenai 

materi yang telah 

diajarkan menggunakan 

soal  

4) Siswa yang ditunjuk 

secara acak maju 

kedepan untuk 

menjawab soal yang 

telah diberikan 

f. konfirmasi 

60 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

Reflecting 

 

 

 

 

 

Context  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context  

 

 

 

Connection  
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3) Guru memberikan 

pujian kepada siswa 

yang telah maju ke 

depan untuk 

mengerjakan soal 

4) Guru mengarahkan 

siswa untuk menarik 

kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan  

3 Kegiatan Penutup 

2) Guru mengevaluasi 

dengan memberikan 

pertanyaan tentang 

materi yang telah 

diajarkan 

10 

menit 

  

Reflecting  

 

 

 

L. PENILAIAN 

Pertemuan Indikator Score Keterangan 

2 

1. Menyebutkan sistem operasi close 

source  

4 Jumlah Skor 

Total 25 

Nilai= Skor X 

4 

Nilai Maksimal 

= 25X4 = 100 

2. Menyebutkan Linux 4 

3. Menyebutkan Ubuntu 5 

4. Menyebutkan Debian 3 

5. Menyebutkan Power On Self Test 2 

6. Menyebutkan Redhat 5 

7. Menyebutkan Distro Linux 2 

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75 

 Teknik: 

 Test tertulis 

 Bentuk Instrumen: 

 Pilihan Ganda 

 Untuk menilai ranah pengetahuan siswa dilakukan dengan memberikan 

soal latihan seperti berikut ini, dengan pemberian skor setiap soal antara 

1–10 
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SOAL 

1. Dibawah ini yang termasuk distribusi LINUX, kecuali…… 

 a. Mandrake    c. Debian 

b. Corel     d. RedHat 

2. Salah satu kelebihan dari LINUX adalah dualboot yaitu… 

a. dapat dijalankan bersama system operasi yang lain 

b. dapat dijalankan oleh lebih dari satu pengguna 

c. dapat dijalankan di lebih dari satu computer 

d. dapat melakukan tugas secara bersamaan 

3. Berikut ini kelebihan LINUX dibanding SO yang lain, kecuali… 

a. Kebal Virus    c. Open Source 

b. Freeware    d. Dualchannel 

4. Perhatikan beberapa sifat – sifat system operasi dibawah ini : 

I.   Freeware 

II.  Mutitasking 

III. Berbasis GUI 

IV. Open source 

V.  Mempunyai banyak support hardware 

Dari beberapa pernyataan diatas yang merupakan sifat yang terdapat pada 

LINUX adalah… 

a. I, II, III     c. I, III, V 
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b. II, III ,V    d. I, IV, II 

5. Siapakah yang pertama kali menciptakan sistem operasi LINUX? 

a. Andrew Tanen-Baum           c. Bill Gates 

b. Linus Trovalds                      d.Linus Torvalds                     

6. Saat kita sedang mempartisi harddisk ,pastikankita memilih yang benar. Jika 

kita   memilih forwat apa yang akan terjadi  ? 

a. Data hilang dan tidak bisa kembali lagi 

b. Data hilang dan masih dapat kembali lagi 

c. Data tidak hilang 

d. Data masih ada namun tidak bisa digunakan lagi 

7. Variasi dari sistem operasi linux biasa disebut dengan … 

a.   Distro     c.Open Source 

b.   Aliasd.       d. Resource 

8. Perintah pada dasar linux untuk membuat direktori baru adalah... 

a.     ls     c. cd 

b.     mkdir    d. rd 

9. Perintah dasar linux yang digunakan untuk menghapus direktori adalah…. 

a.    rm     c. rmove 

b.    rmdir     d. rmdel 

10. Sistem operasi Linux menyediakan dua pihak yaitu ... 

a. Unix dan Mode Grafik 

b. Unix dan Linux 
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c. Unix dan Mode Text 

d. Mode Grafik dan Mode Text 

11. Tanda bahwa shell prompt masuk sebagai root adalah... 

a.     @      c. # 

b.     $      d. > 

12. Dalam melakukan upaya pencegahan agar perangkat lunak dapat terlindungi 

hak ciptanya dari pembajakan, maka perusahaan pembuat perangkat lunak 

melengkapi produknya dengan kode tertentu yang biasa disebut …. 

a. Serial number   c. Dial number 

b. Code number    d. Passing number 

13. Bagaimana cara mematikan komputer dengan sistem operasi Linux? 

a. Start – shutdown 

b. tekan tombol power cukup lama sampai fan berhent berputar 

c. ketikkan shutdown -h now 

d. tekan tombol Alt + F4 

14. Kemampuan sistem operasi untuk menjalankan berbagai perintah dalam 

waktu bersamaan disebut... 

a.     Multi user     c.     Threading  

b.     Pipelining     d.     Multitasking  

15. Yang bukan merupakan varian Sistem Operasi berbasis GUI yang 

menggunakan basis Linux adalah.. 

a.     Red HaT    c.     Caldera  

b.     Mandrake     d.     Debian 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. B 6. A 11. C 

2. A 7. A 12. A  

3. D 8. B 13. C 

4. D 9. A 14. D 

5. D 10. D 15. C 

 

  Kendal ,                     2014 

Guru mata pelelajaran SOJ 

 

 

(       Latifah Irmajayanti.       ) 

NIM 53024111226 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 1 

Kelas Kontrol 

 

 

Sekolah  : SMK N 4 KENDAL 

Mata Pelajaran  : SISTEM OPERASI 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : Memahami perkembangan sistem operasi closed source 

Kompetensi Dasar : Windows 9x, 2000, 2003, 2008, Wind 7, Wind 8 

Indikator   :   1. Mengeksplorasi sistem operasi closed source 

2. Menjelaskan perkembangan dari masing-masing 

sistem  

    operasi berbasis closed source 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan tentang sistem operasi close source 

2. Siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem operasi close source 

3. Siswa dapat menjelaskan perbedaan dari masing-masing sistem operasi 

close source 

4. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jensis-jenis sistem operasi 

close source  

5. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan spesifikasi dari masing-

masing sistem operasi close source 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pengertian sistem operasi close source 

 Spesifikasi sistem operasi close source 

 Perkembangan sistem operasi close source 

 Jenis-jenis sistem operasi close source  
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C. MODEL PEMBELAJARAN 

 Pendekatan CTL 

 Metode pembelajaran kooperatif 

 

D. SUMBER BELAJAR 

 Buku pegangan 

 Media informasi lain 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1 Kegiatan Pendahuluan 

a. Apresiasi dan motivasi 

A. Guru meminta siswa untuk 

merapikan tempat duduk dan 

kebersihan kelas(Peduli 

lingkungan) 
B. Guru mengucap salam dan 

mengajak siswa berdoa sebelum 

memulai kegiatan bejar atau 

menanyakan kabar (relegius) 

C. Guru menanyakan keadaan siswa, 

menyiapkan secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses 

pembelajaran (bersahabat) 

D. Guru mempresensi siwa 

(komunikatif) 

E. Guru menggali pengetahuan awal 

siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang pengertian close 

source (Konstuktivisme) 

F. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi dasar 

yang hendak dicapai sehingga 

menimbulakan rasa ingin tahu 

siswa tentang pembelajaran 

selajutnya 

 

 

10 

menit 

Tanya jawab 
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2. Kegiatan Inti 

g. Eksplorsi  

5) Guru menanyakan pengertian 

close source  (tanya jawab) 

6) Guru menyimpulkan pengertian 

close source  dari jawaban 

siswa 

7) Guru memberikan penjelasan 

pengertian close source , jenis 

close source  , spesifikasi 

masing-masing close source  

dengan media pembelajaran 

(Pemodelan/modelling) 
h.  Elaborasi  

1) Guru memberikan permasalahan 

siswa tentang manfaat close 

source , siswa menyimpulkan 

contoh keunggulan close source    

(Inquiry/menemukan) 
2) Guru memberikan permasalahan 

tentang sejarah perkembangan 

sistem operasi close source  , 

siswa menyimpulkan secara 

singkat tentang sejarah 

perkembangan sistem operasi 

close source   

3) Guru memberikan permasalahan 

siswa tentang layanan system 

operasi close source  , siswa 

menyimpulkan contoh layanan 

system operasi close source  

(Inquiry/menemukan) 
i. Konfirmasi 

1) Guru membimbing siswa untuk 

kerja kelompok 

2) Guru membantu menyelesaikan 

problem yang dihadapi siswa 

3) Guru memotivasi siswa yang 

kurang aktif 

4) Guru mengarahkan siswa untuk 

menarik kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan 

(Reflecting/refleksi) 

60 

menit 

Pemodelan/Modelling 

Tanya jawab 

Inquiry 

Diskusi 

Penugasan 
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3 Kegiatan Penutup 

1) Guru mengevaluasi dengan 

memberikan pertanyaan seputar 

indikator 

2) Guru mengarahkan siswa untuk 

menarik kesimpulan dari 

kegiatan praktikum yang telah 

dilakukan (Reflecting/refleksi). 

3) Guru memberikan tugas kepada 

siswa yang akan dikerjakan 

pada pertemuan berikutnya 

10 

menit 

Penugasan 

 

E. EVALUASI 

 Teknik: 

 Test pilihan ganda 

 Bentuk Instrumen: 

 Tertulis 

 Instrumen 

 Soal Posttest 

 

F. PENILAIAN 

Skor Penilaian 

 

           
    

 
    

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75 

     

  Kendal ,                      2014 

Praktikan 

 

Latifah Irmajayanti 

NIM. 5302411226 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 2 

Kelas Kontrol 

 

 

Sekolah  : SMK N 4 KENDAL 

Mata Pelajaran  : SISTEM OPERASI 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu) 

Standar Kompetensi  : Memahami perkembangan sistem operasi open source 

Kompetensi Dasar : Unix, Linux (Debian, SuSe, Open SuSe, CentOS, Ubuntu 

Indikator   :   1. Mengeksplorasi sistem operasi open source 

2. Menjelaskan perkembangan dari masing-masing 

sistem  

    operasi berbasis open source 

3. Menjelaskan perbandingan dari sistem operasi close  

    source dan sistem operasi open source 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

6. Siswa dapat menjelaskan tentang sistem operasi open source 

7. Siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem operasi open source  

8. Siswa dapat menjelaskan perbedaan dari masing-masing sistem operasi 

open source  

9. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jensis-jenis sistem operasi 

open source 

10. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan spesifikasi dari masing-

masing sistem operasi open source 

 

F. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pengertian sistem operasi open source 
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 Spesifikasi sistem operasi open source  

 Perkembangan sistem operasi open source 

 Jenis-jenis sistem operasi open source 

 

G. MODEL PEMBELAJARAN 

 Pendekatan CTL 

 Metode pembelajaran kooperatif 

 

H. SUMBER BELAJAR 

 Buku pegangan 

 Media informasi lain 

 

I. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1 Kegiatan Pendahuluan 

b. Apresiasi dan motivasi 

G. Guru meminta siswa untuk 

merapikan tempat duduk dan 

kebersihan kelas(Peduli 

lingkungan) 
H. Guru mengucap salam dan 

mengajak siswa berdoa sebelum 

memulai kegiatan bejar atau 

menanyakan kabar (relegius) 

I. Guru menanyakan keadaan siswa, 

menyiapkan secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses 

pembelajaran (bersahabat) 

J. Guru mempresensi siwa 

(komunikatif) 

K. Guru menggali pengetahuan awal 

siswa dengan memberikan 

pertanyaan tentang pengertian open 

source (Konstuktivisme) 

L. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi dasar 

yang hendak dicapai sehingga 

menimbulakan rasa ingin tahu 

10 

menit 

Tanya jawab 
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siswa tentang pembelajaran 

selajutnya 

 

2. Kegiatan Inti 

j. Eksplorsi  

8) Guru menanyakan pengertian 

open source (tanya jawab) 

9) Guru menyimpulkan pengertian 

open source dari jawaban siswa 

10) Guru memberikan penjelasan 

pengertian open source, jenis 

open source, spesifikasi masing-

masing open source dengan 

media pembelajaran 

(Pemodelan/modelling) 
k.  Elaborasi  

4) Guru memberikan permasalahan 

siswa tentang open source , 

siswa menyimpulkan contoh 

keunggulan open source 

(Inquiry/menemukan) 
5) Guru memberikan permasalahan 

tentang sejarah perkembangan 

sistem operasi open source, 

siswa menyimpulkan secara 

singkat tentang sejarah 

perkembangan sistem operasi 

open source 

6) Guru memberikan permasalahan 

siswa tentang layanan system 

operasi open source, siswa 

menyimpulkan contoh layanan 

system operasi open source 

(Inquiry/menemukan) 
l. Konfirmasi 

5) Guru membimbing siswa untuk 

kerja kelompok 

6) Guru membantu menyelesaikan 

problem yang dihadapi siswa 

7) Guru memotivasi siswa yang 

kurang aktif 

8) Guru mengarahkan siswa untuk 

menarik kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan 

(Reflecting/refleksi) 

60 

menit 

Pemodelan/Modelling 

Tanya jawab 

Inquiry 

Diskusi 

Penugasan 
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3 Kegiatan Penutup 

4) Guru mengevaluasi dengan 

memberikan pertanyaan seputar 

indikator 

5) Guru mengarahkan siswa untuk 

menarik kesimpulan dari 

kegiatan praktikum yang telah 

dilakukan (Reflecting/refleksi). 

6) Guru memberikan tugas kepada 

siswa yang akan dikerjakan 

pada pertemuan berikutnya 

10 

menit 

Penugasan 

 

G. EVALUASI 

 Teknik: 

 Test pilihan ganda 

 Bentuk Instrumen: 

 Tertulis 

 Instrumen 

 Soal Posttest 

 

H. PENILAIAN 

Skor Penilaian 

 

           
    

 
    

 

Kriteria / Konversi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 75 

Sangat baik >=90, Baik  90 -  80, Sedang 80 – 75, Kurang < 75 

     

  Kendal ,                      2014 

Praktikan 

 

 

Latifah Irmajayanti 

NIM. 5302411226 
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Lampiran 7 

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Variabel Indikator Aspek yang dinilai Jumlah 

Aktivitas 

Belajar Siswa 

Religius  Siswa berdo’a sebelum memulai pembelajaran 

 Siswa berdo’a sesudah pembelajaran selesai 

2 

Disiplin  Siswa berpakaian seragm praktek saat mengikuti pembelajaran 

 Siswa mengikuti proses pembelajaran tepat waktu  

 Siswa membawa buku catatan produktif 

 Siswa memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan guru 

4 

Percaya Diri  Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami 

 Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan kemampuannya sendiri 

2 

Kerjasama  Siswa tetap berada dalam kelompok selama kerja kelompok 

 Siswa aktif pada saat berdiskusi untuk menyelesaikan masalah 

kelompok 

 Siswa memperhatikan penjelasan / pendapat yang disampaikan teman 

kelompok 

 Siswa mampu memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah 

 Siswa menghargai saran dan pendapat yang disampaikan teman 

kelompok 

 Siswa dapat menyelesaikan tugas dalam bentuk kelompok 

 Siswa menunjukkan kekompakan dengan teman kelompok 

7 
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Lampiran 8 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

Nama Siswa : ……………………………… 

Kelas : X TKJ 1 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom 

yang sesuai! 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 

Religius 

1 Siswa berdo’a sebelum memulai pembelajaran     

2 Siswa berdo’a setelah pembelajaran selesai     

Disiplin 

3 Siswa berpakaian seragam praktek saat mengikuti 

pembelajaran 

    

4 Siswa mengikuti proses pembelajaran tepat waktu     

5 Siswa membawa buku catatan produktif     

6 Siswa memperhatikan penjelasan materi yang 

disampaikan guru 

    

Percaya Diri 

7 Siswa bertanya tentang materi yang belum dipahami     

8 Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan 

kemampuannya sendiri 

    

Kerjasama 

9 Siswa tetap berada dalam kelompok selama kerja 

kelompok 

    

10 Siswa aktif berkomunikasi pada saat berdiskusi 

untuk menyelesaikan masalah kelompok 

    

11 Siswa memperhatikan penjelasan / pendapat yang 

disampaikan teman kelompok 
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12 Siswa mampu memberikan masukan untuk 

menyelesaikan masalah 

    

13 Siswa menghargai saran dan pendapat yang 

disampaikan teman kelompok 

    

14 Siswa dapat menyelesaikan tugas dalam bentuk 

kelompok 

    

15 Siswa menunjukkan kekompakan dengan teman 

kelompok 

    

Keterangan : 

Skor 4 : selalu 

Skor 3 : sering 

Skor 2 : kadang-kadang 

Skor 1 : tidak pernah 

Peneliti, 

 

 

Latifah Irmajayanti 

(NIM : 5302411226) 
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Lampiran 9 Uji Validitas Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50 y y^2

1 UC-1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 44 1936

2 UC-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1764

3 UC-28 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 38 1444

4 UC-26 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 38 1444

5 UC-11 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 37 1369

6 UC-9 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1225

7 UC-25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 33 1089

8 UC-23 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 32 1024

9 UC-22 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 32 1024

10 UC-16 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 32 1024

11 UC-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 30 900

12 UC-19 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 27 729

13 UC-20 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 26 676

14 UC-10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 26 676

15 UC-4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 25 625

16 UC-14 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 625

17 UC-5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 23 529

18 UC-8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 484

19 UC-3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 20 400

20 UC-27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 20 400

21 UC-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 361

22 UC-21 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 324

23 UC-13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 289

24 UC-15 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 289

25 UC-12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 256

26 UC-6 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 256

27 UC-7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 256

28 UC-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 225

29 UC-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 169

30 UC-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 121

11 17 8 15 13 16 8 17 8 12 8 10 12 10 10 12 765 21933

jml x^2 121 289 64 225 169 256 64 289 64 144 64 100 144 100 100 144

rxy 0.488496 0.445124 0.477836 0.159407 0.579783 0.46071 0.595199 0.564821 0.494602 0.461597 0.570049 0.581938 0.484298 0.456114 0.519026 0.726448

r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

simp VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID

VARIAN ITEM 0.24023 0.254023 0.202299 0.258621 0.254023 0.257471 0.202299 0.254023 0.202299 0.248276 0.202299 0.229885 0.248276 0.229885 0.229885 0.248276

UJI RELIABILITAS

VARIAN ITEM 0.24023 0.254023 0.202299 0.258621 0.254023 0.257471 0.202299 0.254023 0.202299 0.248276 0.202299 0.229885 0.248276 0.229885 0.229885 0.248276

Tingkat Kesukaran 0.366667 0.566667 0.266667 0.5 0.433333 0.533333 0.266667 0.566667 0.266667 0.4 0.266667 0.333333 0.4 0.333333 0.333333 0.4

Kategori SEDANG SEDANG SUKAR SEDANG SEDANG SEDANG SUKAR SEDANG SUKAR SEDANG SUKAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG

Jml Batas Atas 10 12 7 9 11 12 7 14 8 10 7 9 9 9 10 12

Jml Batas Bawah 2 6 2 7 4 5 1 5 0 4 1 1 3 2 1 0

Daya Beda 0.533333 0.4 0.333333 0.133333 0.466667 0.466667 0.4 0.6 0.533333 0.4 0.4 0.533333 0.4 0.466667 0.6 0.8

Kategori BAIK CUKUP CUKUP JELEK BAIK BAIK CUKUP BAIK BAIK CUKUP CUKUP BAIK CUKUP BAIK BAIK SANGAT BAIK

No Kode
Nomor Soal

jumlah benar
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Lampiran 10 

CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS  BUTIR SOAL NOMOR 1 

Rumus : 

 

Keterangan : 

    = koefisien korelasi suatu butir atau item 

  = jumlah responden 

  = skor suatu butir atau item 

  = skor total 

Kriteria : 

Jika           maka butir soal dikatakan valid 

Perhitungan : 

Perhitungan validitas soal nomor 1 adalah sebagai berikut : 

NO KODE X Y 

 

 

 

 XY 

1 UC-1 1 44 1 1936 44 

2 UC-2 1 42 1 1764 42 

3 UC-28 1 38 1 1444 38 

4 UC-26 1 38 1 1444 38 

5 UC-11 1 37 1 1369 37 

6 UC-9 1 35 1 1225 35 

7 UC-25 1 33 1 1089 33 

8 UC-23 1 32 1 1024 32 

9 UC-22 1 32 1 1024 32 

10 UC-16 1 32 1 1024 32 

11 UC-18 1 30 1 900 30 

12 UC-19 1 27 1 729 27 

13 UC-20 1 26 1 676 26 

14 UC-10 1 26 1 676 26 

15 UC-4 1 25 1 625 25 

16 UC-14 1 25 1 625 25 

𝑋  𝑌  
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17 UC-5 1 23 1 529 23 

18 UC-8 1 22 1 484 22 

19 UC-3 1 20 1 400 20 

20 UC-27 1 20 1 400 20 

21 UC-29 0 19 0 361 0 

22 UC-21 1 18 1 324 18 

23 UC-13 0 17 0 289 0 

24 UC-15 0 17 0 289 0 

25 UC-12 1 16 1 256 16 

26 UC-6 0 16 0 256 0 

27 UC-7 1 16 1 256 16 

28 UC-17 0 15 0 225 0 

29 UC-30 0 13 0 169 0 

30 UC-24 1 11 1 121 11 

JUMLAH 24 765 24 21933 668 

KUADRAT 576 585225 576 481056489 446224 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh : 

 

    
(  )(   )  (  )(   )

√*(  )(  )     +*(  )(     )        +
 

    
           

√*   +*     +
 

    
    

      
        

 

Pada taraf nyata 5% dan N=30  diperoleh rtabel=0,361 

Karena rxy > rtabel maka butir soal nomor 1 valid.
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Lampiran  11 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 
Rumus : 

 
Keterangan : 

    = realibilitas yang dicari 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
   = varians total 

   = banyaknya item 

Dengan rumus varians : 

 

 

Keterangan : 

X = skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir 

N = jumlah peserta tes 

Kriteria : 

Jika r11 > rtabel maka butir soal dikatakan reliabel. 

Perhitungan : 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh : 

 
Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Sehingga diperoleh nilai  ∑  
          

∑  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 
      

      
  

  
 
             

  
        

 

Jadi, 

 
 

Pada taraf nyata 5% dengan N = 30 diperoleh rtabel= 0,361 

Karena            maka butir soal dikatakan reliabel
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Lampiran 12 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN SOAL NOMOR 1 
Rumus : 

  
 

  
 

Keterangan : 

P = Indeks Kesukaran  

 =Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 

  =Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria : 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

0,00<P≤0,30  Soal sukar 

0,30<P≤0,70  Soal sedang 

0,70<P≤1,00  Soal mudah 

 

Perhitungan : 

Berikut ini perhitungan untuk butir soal nomor 1, selanjutnya butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama sebagaimana terlihat pada tabel analisis butir soal. 

  
 

  
 
  

  
     

Jadi butir soal nomor 1 termasuk soal dengan kriteria mudah, karena 0,70<P≤1,00 
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Lampiran 13 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 
Rumus : 

  
  
  
 
  
  
       

Keterangan: 

D = Daya Pembeda. 

  =Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. 

  =Jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. 

  =banyaknya peserta kelompok atas 

  =banyaknya peserta kelompok bawah 

  =proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

  =proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria : 

Interval Kriteria 

D = 0,00 – 0,20 

D = 0,21 – 0, 40 

D = 0,41 – 0,70 

D = 0,71 – 1,00 

D = negatif 

Jelek (poor) 

Cukup (satistifactory) 

Baik (good) 

Baik sekali (excellent) 

Semuanya tidak baik, jadi semua butir soal 

yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya 

diperbaiki 

Perhitungan : 

Berikut ini perhitungan untuk butir soal nomor 1, selanjutnya butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama sebagaimana terlihat pada tabel analisis butir soal. 

  
  
  
 
  
  
       

  
  

  
 
 

  
                 

Jadi butir soal nomor 1 termasuk kategori baik. 
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Lampiran 14 

Nilai Hasil Pretest 

X TKJ 1 (Kelas Eksperimen) X TKJ 2 (Kelas Kontrol) 

Kode Siswa X1 Kode Siswa X2 

A-01 63.00 D-01 70.00 

A-02 40.00 D-02 47.00 

A-03 50.00 D-03 50.00 

A-04 43.00 D-04 50.00 

A-05 60.00 D-05 50.00 

A-06 60.00 D-06 43.00 

A-07 60.00 D-07 47.00 

A-08 47.00 D-08 47.00 

A-09 53.00 D-09 40.00 

A-10 63.00 D-10 40.00 

A-11 43.00 D-11 47.00 

A-12 56.00 D-12 50.00 

A-13 46.00 D-13 80.00 

A-14 50.00 D-14 57.00 

A-15 57.00 D-15 50.00 

A-16 57.00 D-16 47.00 

A-17 47.00 D-17 40.00 

A-18 53.00 D-18 70.00 

A-19 80.00 D-19 67.00 

A-20 50.00 D-20 40.00 

A-21 57.00 D-21 67.00 

A-22 43.00 D-22 70.00 

A-23 63.00 D-23 47.00 

A-24 50.00 D-24 56.00 

A-25 50.00 D-25 60.00 

A-26 40.00 D-26 50.00 

A-27 53.00 D-27 47.00 

A-28 50.00 D-28 47.00 

A-29 60.00 D-29 60.00 

A-30 73.00 D-30 53.00 
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Lampiran 15 

Nilai Hasil Posttest 

X TKJ 1 (Kelas Eksperimen) X TKJ 2 (Kelas Kontrol) 

Kode Siswa X1 Kode Siswa X2 

A-01 90.00 D-01 83.00 

A-02 80.00 D-02 70.00 

A-03 77.00 D-03 67.00 

A-04 77.00 D-04 67.00 

A-05 80.00 D-05 63.00 

A-06 76.00 D-06 67.00 

A-07 80.00 D-07 67.00 

A-08 76.00 D-08 67.00 

A-09 83.00 D-09 63.00 

A-10 80.00 D-10 60.00 

A-11 77.00 D-11 63.00 

A-12 70.00 D-12 77.00 

A-13 80.00 D-13 90.00 

A-14 70.00 D-14 80.00 

A-15 83.00 D-15 70.00 

A-16 97.00 D-16 67.00 

A-17 67.00 D-17 63.00 

A-18 77.00 D-18 93.00 

A-19 100.00 D-19 90.00 

A-20 73.00 D-20 53.00 

A-21 80.00 D-21 83.00 

A-22 80.00 D-22 80.00 

A-23 80.00 D-23 60.00 

A-24 70.00 D-24 57.00 

A-25 80.00 D-25 80.00 

A-26 50.00 D-26 73.00 

A-27 80.00 D-27 60.00 

A-28 83.00 D-28 57.00 

A-29 80.00 D-29 77.00 

A-30 90.00 D-30 70.00 
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Lampiran  16 

 

Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen (X TKJ 1) 

 

  



143 
 

 
 

Lampiran 17 

Uji Normalitas Pretest Kelas Kontrol (X TKJ 2) 
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Lampiran 18 

Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen (X TKJ 1) 
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Lampiran 19 

Uji Normalitas Posttest Kelas Kontrol (X TKJ 2) 
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Lampiran 20 

UJI HOMOGENITAS NILAI PRETEST 

H0 :   
  =   

  

Ha :    
  ≠   

  

Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

  
                

                
 

H0 diterima jika Fhitung < Ftabel 

Dari data diperoleh: 

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 1617 1589 

N 30 30 

Varians (s
2
) 82,36 107,63 

Standar deviasi (s) 9,08 10,37 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:  

  
      

     
      

Pada taraf kesalahan 5% dengan dk pembilang = 30-1= 30-1= 29 dan dk penyebut = n-1= 30-

1= 29 maka Ftabel =1,86 

Karena Fhitung < Ftabel  maka H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut 

dalam keadaan awal yang sama. 
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Lampiran 21 

UJI HIPOTESIS 

Untuk mengetahui keefektifan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol maka 

digunakan uji dua pihak. 

Hipotesis yang diajukan : 

H0: μ1 ≤ μ2 ; hasil belajar kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan kelas kontrol 

 

Ha: μ1 > μ2 ; hasil belajar kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol 

 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 

 

 

Dari data diperoleh : 

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 1630 1475 

N 20 20 

X (rata-rata) 78,87 70,57 

varians (s
2
) 202,89 125,99 

standar deviasi (s) 14,24 11,22 

 

 
 

ttabel  = 2,00172 dengan dk = n1 + n2 – 2 dan taraf kesalahan sebesar 5%  maka didapat thitung > 

ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

  

 ℎ  𝑢  =
 1
̅̅ ̅   2

̅̅ ̅

√(
 1

2

 1
)+ (

 2
2

 2
)  2 (

 1

  1
) (
 2

  2
)
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Lampiran  22 

UJI GAIN  
 

Uji Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan rata-rata hasil belajar siswa kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. 

Rumus Uji Gain : 

( )  
 (      )   (    )

      (    )
 

(    )                            

(     )                                
Kriteria nilai g 

              
                 
           ℎ 

Kelas 
Skor rata-rata(%) 

Nilai awal Nilai posttest 

Eksperimen 53,90% 78,87% 

Kontrol 52,97% 70,57% 

 

UJI GAIN KELAS EKSPERIMEN 

( )  
             

           
      ( )         

UJI GAIN KELAS KONTROL 

( )  
             

           
      ( )         

 

pada kelas eksperimen besarnya faktor gain mencapai 0,54 dengan katagori peningkatan 

sedang dan pada kelas kontrol mencapai 0,37 dengan katagori sedang. 
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Lampiran 23
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Lampiran 24 

SURAT KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING
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Lampiran 27 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 29 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


