
 

 

PENERAPAN MODEL “CTL” BERBANTUAN MEDIA 

VISUAL NOVEL PADA MATERI MENGIDENTIFIKASI 

KEGUNAAN PROGRAM APLIKASI PADA SISWA 

KELAS VII SMP BOEDI OETOMO CILACAP 

 

Skripsi 

diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 

 

 

Oleh 

Hikmatyar Insani NIM. 5302411240 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 

 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Nama   : Hikmatyar Insani 

NIM   : 5302411240 

Program Studi  : S-1 Teknik Informatika dan Komputer 

Judul Skripsi  : PENERAPAN MODEL “CTL” BERBANTUAN MEDIA 

VISUAL NOVEL PADA MATERI MENGIDENTIFIKASI KEGUNAAN 

PROGRAM APLIKASI PADA SISWA KELAS VII SMP BOEDI OETOMO 

CILACAP. 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitian ujian 

skripsi Program Studi S-1 Teknik Elektro FT. UNNES 

 

      Semarang,  Agustus 2015 

      Pembimbing, 

 

      Dr. H. Eko Supraptono, M.Pd 

      NIP. 196109021987021001 

 

  



iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 



iv 
 

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 

akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Semarang (UNNES) maupun di 

perguruan tinggi lain. 

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan masukkan Tim 

Penguji. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dngan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 

diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang 

berlaku di perguruan tinggi ini. 

Semarang, Agustus 2015 

yang membuat pernyataan, 

 

Hikmatyar Insani 

NIM. 5302411240 

 

 

 



v 
 

ABSTRAK 

 

Hikmatyar Insani. 2015. Penerapan Model “CTL” Berbantuan Media Visual Novel 

pada Materi Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi pada Siswa Kelas VII 

SMP Boedi Oetomo Cilacap. Skripsi. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Eko Supraptono, M.Pd. 

 

Kata kunci : Penerpan Model CTL, Visual Novel, TIK, Kompetensi Siswa, Aktivitas 

Siswa, Aktivitas Guru. 

 

Kompetensi siswa atau hasil belajar siswa dalam mengidentifikasi kegunaan 

program aplikasi tergolong rendah. Hal ini dikarenakan dalam penyampaian materi 

guru hanya menggunakan metode ceramah yang hanya berbantuan buku cetak dan 

Lembar Kerja Siswa tanpa adanya bantuan media pembelajaran. Sehingga minat 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran TIK masih sangat rendah. Untuk 

meningkatkan kompetensi dan kualitas proses pembelajaran perlu diadakannya 

inovasi dalam pembelajaran. Model pembelajaran CTL merupakan salah satu model 

dimana siswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran. Ditambah dengan media 

Visual Novel yang berisi materi dengan animasi yang menarik diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi dan kualitas proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini 

siswa berinteraksi langsung dengan komputer. 

Untuk melaksanakan hal tersebut, peneliti akan melakukan sebuah Penelitian 

Tindakan Kelas dimana subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A dan 

guru mata pelajaran TIK SMP Boedi Oetomo Cilacap. Sebelum melakukan 

penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validasi media Visual Novel dan materi yang 

akan digunakan. Sehingga media dan materi yang akan digunakan sudah teruji efektif 

oleh beberapa ahli. Selanjutnya data hasil penelitian diperoleh dengan lembar 

observasi aktivitas baik guru maupun siswa, dokumentasi, dan tes. Dan yang terakhir 

data analisis dengan menggunakan data kuantitatif untuk menghitung kompetensi 

siswa dan data kualitatif untuk menghitung aktivitas guru dan siswa. 

Dalam penelitian disimpulkan bahwa model pembelajaran CTL berbantuan 

media Visual Novel dapat meningkatkan kompetensi siswa, aktivitas siswa, dan 

aktivitas guru dalam pembelajaran materi Mengidentifikasi Kegunaan Program 

Aplikasi. Ditambah dengan media Visual Novel merupakan media yang efektif dalam 

proses pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan bagi sebagian besar orang, berarti berusaha membimbing 

anak untuk menyerupai orang dewasa. Jadi Syaiful Sagala (2010: 3) 

menyimpulkan bahwa pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah 

tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri 

dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu 

itu berada.  Pada umumnya ilmu mendidik tidak hanya mencari pengetahuan 

deskriptif tentang objek pendidikan, melainkan ingin juga mengetahui bagaimana 

cara sebaiknya untuk berfaedah terhadap objek didiknya, jadi dilihat dari maksud 

dan tujuannya, ilmu mendidik boleh disebut dengan “ilmu yang praktis”, sebab 

ditujukan kepada praktik dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak 

didik. 

Berdasarkan hasil observasi pada kelas VII SMP Boedi Oetomo Cilacap, 

guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Sekolah tersebut 

menggunakan model ceramah langsung dan juga rendahnya penggunaan media 

pembelajaran yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas dalam proses 

pembelajaran. Selama proses pembelajaran guru hanya menggunakan Lembar 

Kerja Siswa dan buku mata pelajaran TIK kelas VII sebagai media yang 

digunakan dalam pembelajaran, sehingga siswa hanya tertuju pada guru serta 

buku yang mereka miliki. Rendahnya hasil belajar siswa juga dikarenakan mereka 

baru pertama kali mendapatkan materi mengenai program aplikasi. Jadi 
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pengetahuan siswa masih rendah dan harus ditingkatkan minatnya agar siswa suka 

dengan mata pelajaran TIK. 

Dari hasil observasi menunjukan menunjukkan bahwa pemahaman siswa 

kelas VII dalam mengidentifikasi kegunaan program aplikasi masih kurang. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa  yang masih mendekati KKM. Pada 

tahun ajaran 2010/2011 dan 2011/2012 rata-rata nilai siswa masih jauh dari KKM. 

Nilai rata-rata siswa pada tahun pelajaran 2010 yaitu 72,56, sedangkan pada tahun 

2011/2012 yaitu 71,88. Namun pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 

pelajaran 2012/2013 dan 2013/2014 dimana nilai KKM dinaikan dari 65 menjadi 

75, nilai rata-rata siswa menjadi rendah yaitu diangka 74,90 dan 76,20. Hal ini 

membuktikan bahwa masih banyak siswa yang memiliki nilai dibawah KKM. 

Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik tidak cukup hanya 

menggunakan model ceramah langsung saja, akan tetapi perlu diadakan inovasi  

model pembelajaran dan juga media untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam Mengidentifikasi Kegunaan dari Beberapa Program Aplikasi 

Komputer. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau dapat 

disingkat menjadi CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi di dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Syaiful Sagala, 2010: 

87-88), sehingga ingatan siswa dapat bertahan lama terhadap materi yang telah 

disampaikan oleh guru. Dalam pembelajaran ini siswa harus dapat 
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mengambangkan ketrampilan dan pemahaman konsep TIK untuk menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Belajar dengan model pembelajaran CTL akan mampu mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah serta mengambil 

keputusan secara objektif dan rassional. Disamping itu juga akan mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir logis, kritis, dan analitis. Dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL diharapkan siswa mampu menyelesaikan 

soal-soal TIK. Untuk mendukung proses pembelajaran, maka dibutuhkan media 

atau alat yang dapat mendorong kondusifnya proses pembelajaran yang akan 

berlangsung. 

Pada zaman sekarang ini, pengaruh teknologi sangatlah besar bagi dunia 

pendidikan. Peran media pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan 

keefektifan pembelajaran. Menurut Arsyad (2011: 55) pemanfaatan komputer 

untuk pendidikan yang dikenal sering dinamakan pembelajaran dengan 

berbantuan  komputer (CAI) dikembangkan dalam beberapa format, antara lain 

drill and practice, tutorial, simulasi, permainan, dan discovery. Ada beberapa 

kelebihan penggunaan media komputer dalam pembelajaran. Pembelajaran 

komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan 

kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya animasi grafik, warna, dan 

musik yang dapat menambah realisme. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dalam penelitian ini 

mengambil judul “PENERAPAN MODEL “CTL” BERBANTUAN MEDIA 

VISUAL NOVEL PADA MATERI MENGIDENTIFIKASI KEGUNAAN 
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PROGRAM APLIKASI PADA SISWA KELAS VII SMP BOEDI OETOMO 

CILACAP” 

1.2  IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Siswa belum mengetahui fungsi program aplikasi secara menyeluruh. 

2. Kualitas proses pembelajaran dalam materi Mendidentifikasi 

Kegunaan Program Aplikasi masih sangat rendah. 

3. Minat dan motivasi belajar siswa masih sangat rendah. 

4. Metode pembelajaran yang kurang inovatif dalam proses 

pembelajaran. 

1.3  PEMBATASAN MASALAH 

Agar permasalahan dalam penelitian ini menjadi jelas dan tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka peneliti perlu membatasi 

bebarapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian yaitu: 

1. Penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

dalam proses pembelajaran. 

2. Penerapan media Visual Novel diterapkan dalam mengidentifikasi 

kegunaan dari beberapa program aplikasi. 

3. Siswa yang menjadi obyek penelitian pada skripsi ini adalah siswa 

kelas VII A SMP Boedi Oetomo Cilacap. 
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1.4  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian adalah: 

1. Apakah model pembelajaran CTL berbantuan media Visual Novel 

dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam Mengidentifikasi 

Kegunaan Program Aplikasi? 

2. Apakah penerapan model CTL berbantuan media Visual Novel dapat 

meningkatkan sikap dan minat belajar siswa dalam Mengidentifikasi 

Kegunaan Program Aplikasi? 

1.5  TUJUAN 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Menjadikan model pembelajaran CTL berbantuan media Visual 

Novel efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa dalam 

Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi. 

2. Untuk  mengetahui apakah model CTL berbantuan media Visual 

Novel dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi. 

1.6  MANFAAT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis bagi pendidik, peserta didik, penulis, dan semua 

pihak yang terkait dengan dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diperoleh 

adalah sebagai berikut. 
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1.1.1 Manfaat Teoritis 

Secara teroitis hasil penelitian ini diarapkan dapat memberikan manfaat 

pada perkembangan teori pembelajaran serta menjadi bahan acuan bagi penelitian 

sejenis. 

1.1.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh media Visual 

Novel dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa dan 

hasil belajar baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik. 

3. Bagi Guru 

Memberikan variasi media pembelajaran yang digunakan selama 

proses pebelajaran. 

4. Bagi Sekolah 

Meningkatkan pembelajaran dengan lebih baik melalui penggunaan 

pendekatan inovatif sehingga dapat meningkatkan kualitas output 

sekolah. 

1.7  PENEGASAN ISTILAH 

1. Penerapan 

Penerapan merupakan pemakaian suatu cara atau metode atau suatu 

teori atau sistem. 
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2. Media Visual Novel 

Visual Novel berkembang pesat di Jepang. Visual Novel dalam bahasa 

disebut bijuaru noberu. Visual Novel merupakan salah satu game interaktif 

yang sebagian besar berisikan cerita dan ilustrasi grafis. Kebanyakan 

menggunakan gabar berupa animasi dan kadang ada pula yang menggunakan 

aktor sesungguhnya sebagai ilustrasi (ada pula yang menggunakan video). 

Game Visual Novel biasanya diproduksi untuk platform PC, namun ada pula 

beberapa game yang sangat populer sehingga diproduksi juga untuk platform 

lain semisal SEGA, saturn, Sony Playstation, maupun Microsoft Xbox 360. 

Adakalanya jika sebuah game sudah sangat populer, maka akan diadaptasi ke 

dalam manga, light novel maupun serial animasi. 

3. Mengidentifikasi Kegunaan dari Beberapa Program Aplikasi 

Materi yang ada dalam Visual Novel adalah materi kegunaan program 

aplikasi yang diajarkan pada kelas VII semester 2. Materi ini merupakan 

salah satu materi yang terdapat pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

dengan Standar Kompetensi Mempraktekkan ketrampilan dasar komputer, 

kompetensi dasar mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program aplikasi
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Model Pembelajaran CTL Berbantuan Media Visual Novel 

1. Pengertian Model Pembelajaran CTL 

Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan salah satu model pembelajaran dengan prinsip Konstruktivisme. 

Pendekatan belajar konstruktivisme memiliki  beberapa strategi dalam 

pembelajaran. Stretegi-strategi belajar (Slavin, 1994) tersebut adalah: 

1. Top-down processing, dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa belajar 

dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian 

menemukan ketrampilan yang dibutuhkan. 

2. Cooperative Learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar, 

dimana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-

konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan yang lain tentang 

problem yang dihadapi. 

3. Generative Learning, strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang 

aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh secara skemata. 

Sehingga dengan strategi ini siswa diharapakan menjadi lebih melakukan 

proses adaptasi ketika menghadapi stimulus baru. 

Pembelajaran CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 
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dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari 

(Baharudin dkk, 2007 :137). Dengan konsep itu hasil pembelajaran diharapkan 

lebih bermakna bagi siswa. 

Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa 

mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi 

daripada menyampaikan informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai 

sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi 

anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru (baca: pengetahuan dan ketrampilan) 

datang dari “menemukan sendiri”, bukan dari “apa kata guru”. Begitulah peran 

guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. 

Pendekatan kontekstual memiliki tujuh komponen utama, yaitu 

konstruktivisme (constructivism), menemukan (inquiry), bertanya 

(questioning), masyarakat belajar (learning community), pemodelan 

(modeling), refleksi (reflection), dan penilaian yang sebenarnya (authentic 

assessment). Pendekatan ini dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang 

studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. 

1. Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan 

kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak 

dengan tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, 

atau kaidah yang siap diambil atau diingat. Esensi dari teori 
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konstruktivisme adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila 

dikhendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri.  

2. Menemukan (Inquiry) 

Penemuan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan ketrampilan yang 

diperoleh siswa diharapkan bukan hanya hasil mengingat seperangkat 

fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri. 

3. Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari 

bertanya, karena bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang 

berbasis pendekatan kontekstual. Dalam sebuah pembelajaran yang 

produktif, kegiatan berguna untuk: (1) menggali informasi, baik 

administrasi maupun akademik; (2) mengecek pemahaman siswa; (3) 

membangkitkan respon pada siswa; (4) mengetahui sejauh mana keingin 

tahuan siswa; (5) mengetahui hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa; (6) 

memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikhendaki guru; (7) 

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa; (8) untuk 

menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep Masyarakat Belajar menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh 
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dari sharing antara teman, antar kelompok, dan antara yang tahu ke yang 

belum tahu. 

5. Pemodelan (Modeling) 

Dalam sebuah pembelajaran ketrampilan ada model yang bisa 

ditiru. Model itu, memberi peluang yang besar bagi guru untuk memberi 

contoh cara mengerjakan sesuatu, dengan begitu guru memberi model 

tentang bagaimana cara mengajar. Sebagian guru memberi contoh tentang 

cara bekerja sesuatu, sebelum siswa melaksanakan tugas. 

6. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dalam hal 

belajar di masa yang lalu. Refleksi merupakan respons terhadap kejadian, 

aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. 

Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses belajar. 

Pengetahuan yang dimiliki siswa diperluas melalui konteks pembelajaran, 

yang kemudian diperluas sedikit demi sedikit sehingga semakin 

berkembang. Dengan refleksi, siswa merasa memperoleh sesuatu yang 

berguna bagi dirinya tentang apa yang baru dipelajarinya. 

7. Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran 

perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru agar bisa memastikan 

bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data 
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yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami 

kemacetan dalam belajar, maka guru secara bisa mengambil tindakan yang 

tepat agar siswa terbebas dari kemacetan belajar. Karena gambaran tentang 

kemajuan belajar itu diperlukan disepanjang proses pembelajaran, maka 

assessment tidak dilakukan diakhir periode seperti akhir semester. 

Secara garis besar, penerapan model pembelajaran CTL memiliki 

langkah sebagai berikut: 

1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan ketrampilan barunya; 

2. Langsungkan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik; 

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya; 

4. Cipatakan “masyarakat belajar” (belajar dalam kelompok); 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran; 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan; 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Dalam garis besar pembelajaran model ini menggunakan tanya jawab. 

Dalam tanya jawab ini mengandung unsur kehidupan nyata seorang siswa. 

Dengan menunjuk pertanyaan dari hal yang dialami siswa akan memberikan 

dorongan siswa untuk lebih giat belajar, menumbuhkan kreativitas dalam 

berpikir dan menumbuhkan suasana belajar yang nyaman dari proses interaksi 

dalam pembelajaran ini. Sehingga siswa lebih mudah mengerti menganai 

inofrmasi atau materi yang disampaikan oleh guru. 
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2. Visual Novel 

Novel Visual (ビジュアルノベル bijuaru noberu) atau yang 

terkadang disebut Sound Novel adalah sebuah jenis permainan interaksi fiksi 

yang dapat dimainkan di PC (komputer pribadi) dan sebagian dirilis di game 

console sperti PSP. Game ini berbasis fiksi interaktif yang menampilkan cerita 

novel dalam bentuk gambar-gambar statis (yang digambar dengan gaya anime), 

dan dilengkapi dengan kotak percakapan untuk menyampaikan narasi dan 

ucapan setiap karakter, dan terkadang setiap karakter memiliki sound effect 

sehingga setiap karakter yang ada dalam novel visual seolah hidup dan dapat 

berbicara. 

3. Renpy 

Renpy merupakan salah satu software yang digunakan untuk membuat 

Visual Novel. Jenis permainan yang dibuat dalam Renpy menggunakan bahasa 

pemrograman Python. Renpy merupakan Free Software sehingga kita dapat 

mendapatkannya secara gratis. 

2.1.2 Media Pembelajaran 

AECT (Association of Education and Communication Technology, 

1977) dalam Arsyad (2013: 3) memberi batasan tentang media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

Sedangkan kata media itu sendiri berasal dari bahasa Latin Medius yang secra 

harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. 
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Media pembelajaran bisa juga disebut dengan Teknologi 

Pembelajaran. Dimana AECT mengembangkan definisi mutakhir pada tahun 

2008, sebagai berikut: 

Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik etis untuk 

memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan 

menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan 

sumber-sumber teknologi yang sesuai (Januszewski dan 

Moelanda, 2008:1) 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran yang dipandang sebagai bentuk peralatan fisik komunikasi 

berupa hardware dan software merupakan bagian kecil dari teknologi 

pembelajaran yang harus diciptakan (didesain dan dikembangkan), digunakan, 

dan dikelola (dievaluasi) untuk kebutuhan pembelajaran dengan maksud untuk 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran (Arsyad, 2013: 

7-8). 

Beberapa ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis komputer baik 

hardware maupun software adalah sebagai berikut: 

1. Mereka dapat digunakan secara acak, non sekuensial, atau secara 

linear. 

2. Mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau 

berdasarkan keinginan perancang sebagaimana direncanakannya. 

3. Biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan 

kata, simbol, atau grafik. 

4. Prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. 



15 
 

5. Pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkan 

interaktivitas siswa yang tinggi. 

Seperti yang sudah disampaikan diatas, pembelajaran berbantuan 

komputer terbagi kedalam 5 format. Yaitu: 

1. Drill and Practice 

Model drill and practice merupakan suatu cara mengajar yang 

baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga sebagai sarana 

untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan 

ketrampilan. Metode ini pada umumnya digunakan unutk memperoleh 

suatu ketrampilan dari apa yang telah dipelajari.  

2. Tutorial 

Program pembelajaran tutorial dengan berbantuan komputer 

meniru sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi 

atau pesan berupa suatu konsep disajikan di layar komputer dengan teks, 

gambar, atau grafik. Dengan demikian peserta didik diperkirakan telah 

menyerap konsep itu. 

3. Simulasi 

Program simulasi berbantuan komputer mencoba untuk 

menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Dengan metode ini 

diharapkan peserta didik berkesempatan mengembangkan kemampuan 

mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam proses serta dapat 

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan. Dalam simulasi 

diharapkan setap langkah pembelajaran dari hal-hal yang disimulasikan itu 
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dapat dilihat dengan mudah oleh murid dan melalui prosedur yang benar 

dan dapat pula dimengerti materi yang diajarkan. 

4. Permainan 

Program permainan yang dirancang dengan baik dapat 

memotivasi siswa dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. 

Dalam model permainan komputer harus merespon input yang diberikan 

oleh peserta didik dan langsung memberikan hasil atau outout yang 

disebabkan oleh input peserta didik tadi. 

5. Discovery 

Suryosubroto (2009: 178) menyatakan bahwa metode discovery 

diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan 

pengajaran, perseorangan, manipulasi objek dan lain-lain percobaan, 

sebelum sampai pada generalisasi. Sebelum siswa sadar akan pengertian, 

guru tidak menjelaskan dengan kata-kata. Penggunaan metode discovery 

dalam proses belajar mengajar, memperkenalkan siswa-siswanya 

menemukan sendiri informasi yang secara tradisional biasa diberitahukan 

atau diceramahkan saja. 

Arsyad (2013: 55-56) mengemukakan beberapa kekuatan komputer 

yang digunakan untuk tujuan-ujuan pendidikan. Diantaranya yaitu: 

1. Komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima 

pelajaran, karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat 

afektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak 
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pernah bosan, sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang 

diinginkan program yang digunakan. 

2. Komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, 

melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya 

animasi grafik, warna, dan musik yang dapat menambah realisme. 

3. Kendali berada di tangan siswa sehingga tingkat kecepatan belajar 

siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Dengan kata 

lain, komputer dapat berinteraksi dengan siswa secara perorangan 

misalnya dengan bertanya dan menilai jawaban. 

4. Kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan suatu 

program pembelajaran memberi kesempatan lebih baik untuk 

pembelajaran secara perorangan dan perkembangan setiap siswa 

selalu dapat dipantau. 

5. Dapat berhubungan dengan, dan mengendalikan peralatan lain seperti 

compact disc, video tape, dan lain-lain dengan program pengendali 

dari komputer. 

Dengan mengenal media pembelajaran dan memahami cara-cara 

penggunaanya akan sangat membantu tugas para guru dalam meningkatkan 

efektivitas proses pembelajaran. Jerome Bruner (1960) membagi alat 

instruksional dalam empat macam menurut fungsinya yaitu: 

1. Alat untuk menyampaikan pengalaman “vicarious”, yaitu 

menyajikan bahan kepada siswa yang sedianya tidak dapat mereka 

peroleh dengan pengalaman langsung yang lazim di sekolah. 
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2. Alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau 

prinsip suatu gejala. 

3. Alat dramatisasi, yakni yang mendramatisasikan sejarah suatu 

peristiwa atau tokoh. 

4. Alat automatisasi seperti “teaching mechine” atau pelajaran 

berprogram. Menyajikan masalah dalam urutan yang teratur dan 

memberi balikan atau feedback tentang respons siswa. Alat ini dapat 

meringankan beban guru, alat ini tidak dapat menggantikannya 

seperti halnya buku. Selain itu alat ini segera memberikan feedback 

dan memberi jalan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat siswa. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara eimologis belajar 

memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini 

memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah keinginan untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu. Menurut Baharuddin dkk (2010: 15) ada beberapa ciri 

belajar, yaitu : 

1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti, bahwa 

hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku. 

2. Peruahan perilaku relative permanent. Ini berarti, bahwa perubahan 

tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap 

atau tidak berubah-ubah. Tetapi, perubahan tingah laku tersebut tidak akan 

terpancang seumur hidup. 
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3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses 

belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 

4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

5. Pengalaman atau latihan tu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk 

mengubah tingkah laku. 

Menurut Achmad Rifa‟i dkk (2009: 85) hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada 

apa yang dipelajari oleh peserta didik. 

2.1.4 Materi Kegunaan Dari Beberapa Program Aplikasi 

Materi pokok dalam penelitian ini adalah materi Kegunaan program 

aplikasi dengan sub materi program aplikasi pengolah angka, program aplikasi 

pengolah kata, program aplikasi pengolah grafis, dan program aplikasi 

multimedia. 

A. Program Aplikasi Pengolah Angka 

Program Pengolah Angka (Spreadsheet) merupakan suatu program 

aplikasi yang digunakan untuk pengolah angka. Sejak diperkenalkan pada 

tahun 1978, program pengolah angka sangat membantu terutama bagi kalangan 

perusahaan untuk menghitung rugi dan laba, gaji karyawan, stock barang, dan 

pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan akutansi. Pengolah angka 

biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan tabel. 



20 
 

Contoh penggunaan pengolah angka yaitu ada dalam Program 

Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel, file disebut juga workbook. Secara 

default, Microsoft Excel akan memberi nama workbook dengan nama Book1. 

File akan disimpan dalam format .xls. 

B. Program Aplikasi Pengolah Kata 

Program Aplikasi Pengolah Kata (Word Processor) merupakan suatu 

program aplikasi untuk mengolah dokumen yang berbasis teks. Pengolah angka 

dapat diartikan sebagai bentuk elektroik dari kertas, pena, mesin ketik, dan 

penghapus. Word Processor dapat melakukan pengolah kata dari yang 

sederhana (mengetik dan menghapus) sampai yang kompleks (mengedit dan 

menyisipkan gambar). Word Processor dapat menampilkan dokumen dengan 

berbagai bentuk dan gaya teks, seperti penebalan huruf, memberi garis bawah, 

mencetak miring, dan mewarnai. Banyak program pengolah kata dapat juga 

memeriksa ejaan, sinonim, menyisipkan grafis, menuliskan rumus matematika, 

dan lain sebagainya. Program pengolah kata yang paling populer pada saat ini 

adalah membuat brosur, nota, surat lamaran, surat penawaran, dan lain 

sebagainya.  

C. Program Aplikasi Pengolah Grafis 

Program aplikasi pengolah grafis banyak digunakan untuk keperluan 

desain grafis, misalnya untuk membuat poster, ilustrasi, undangan, dan masih 

banyak lagi. Dalam dunia desain grafis, aplikasi pengolah gambar dibagi atas 

dua jenis, yaitu aplikasi pengolah gambar berbasis vektor dan berbasis bitmap. 

a. Bitmap 
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Desain bitmap dibentuk dengan raster/pixel/dot/titik/point koordinat. 

Semakin banyak titik yang terdapat dalam gambar berarti semakin tinggi 

kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus gambar maka kapasitas 

filenya semakin besar. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan 

gambar bergantung pada banyaknya piksel warna atau resolusi yang 

membentuk gambar tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan 

monitor dan VGA (Video Graphic Array) yang digunakan. 

Beberapa grafis bitmap dapat anda temui di file komputer, yakni file 

komputer yang berekstensi .bmp, .jpg, .tid, .gif. Program grafis bitmap yang 

banyak digunakan antara lain Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor, 

Adobe Fireworks, Gimp. Semuanya menawarkan kemudahan dan kelengkapan 

fiturnya. 

b. Vektor 

Selain grafis bitmap, ada grafis berjenis vektor yang merupakan 

pengembangan dari grafis jenis bitmap (digital). Vektor ini tidak bergantung 

dari banyaknya piksel atau titik dan kondisi monitor. Ini dikarenakan grafis 

jenis vektor tersusun dari garis-garis. Dan tampilan akan tetap jelas meskipun 

dilakukan pembesaran. Penggunaan titik koordinat dan rumus-rumus tertentu 

dapat menciptakan bermacam-macam bentuk grafis, seperti lingkaran, poligon, 

persegi, dan segitiga. Dengan demikian, pemakaian grafis vektor akan lebih irit 

dari segi ukuran file tetapi dari segi pemakaian prosesor akan memakai banyak 

memori. 
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Program aplikasi grafis jenis vektor antara lain, Corel Draw, Adobe 

Freehand, Adobe Illustrator, dan AutoCad. 

D. Program Aplikasi Multimedia 

Aplikasi multimedia pada saat ini sangat banyak dan beragam. 

Multimedia merupakan kombinasi dari teks, gambar, animasi, video, dan suara. 

Dengan aplikasi multimedia, kita dapat menjadikan komputer sebagai pemutar 

musik dan film, membuat video atau merekam berbagai peralatan musik 

layaknya sebuah studio recording. 

Program media persentasi digunakan dengan tujuan agar audiens atau 

pembaca dapat lebih mudah menangkap informasi yang disampaikan. Setiap 

aplikasi memiliki keunggulan dalam penggunaan dan fasilitas yang disediakan. 

Untuk kebutuhan persentasi yang sederhana kita dapat menggunakan Microsoft 

Power Point, namun untuk membuat media persentasi yang kompleks dan 

membutuhkan banyak animasi, kita dapat menggunakan program persentasi 

Adobe Flash. 

2.2 PENELITIAN YANG RELEVAN 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman Hikam tahun 

2012 dengan judul “Pengembangan Game Edukasi Visual Novel Berbasis 

Pembangunan Karakter Pada Materi Pelestarian Lingkungan” menghasilkan 

kesimpulan bahwa multimedia game Visual Novel layak dan dapat diterapkan 

sebagai media pembelajaran pada materi pelestarian lingkungan untuk SMA. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herlina Avrilliyanti, Sri 

Budiawati, dan Jamzuri tahun 2012 dengan judul “Penerapan Media Komik untuk 
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Pembelajaran Fisika Model Kooperatif dengan Metode Diskusi Pada Siswa SMP 

Negeri 5 Surakarta Kelas VII Tahun Ajaran 2011/2012 Materi Gerak” yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan media komik pada pembelajaran 

Fisika dengan model pembelajaran kooperatif melalui metode diskusi lebih baik 

daripada penggunaan media buku teks pada pembelajaran Fisika dengan model 

pembelajaran kooperatif melalui metode diskusi. Siswa yang diberi pembelajaran 

menggunakan media komik dengan pembelajaran kooperatif melalui metode 

diskusi  memiliki kemampuan kognitif Fisika yang lebih baik daripada 

pembelajaran dengan menggunakan buku teks. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yan Amal Abdillah tahun 

2013 yang berjudul “Keefektifan Pembelajaran Berbantuan Komputer Model 

Tutorial Dengan Media Visual Novel Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta 

Didik” menghasilkan kesimpulan bahwa (1) hasil belajar matematika peserta didik 

pada kelas yang menerapkan Pembelajaran Berbantuan Komputer Model Tutorial 

dengan media Visual Novel mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal. (2) rata-rata 

nilai hasil belajar matematika peserta didik pada kelas yang menerapkan 

Pembelajaran Berbantuan Komputer Model Tutorial dengan media Visual Novel 

lebih baik dibandingkan dengan peserta didik pada kelas yang menerapkan Direct 

Instruction. 

2.3 KERANGKA PIKIR 

Hasil belajar merupakan indikator keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar, diantaranya 

faktor intern dan ekstern. Salah satu pendukung hasil belajar yaitu dengan 
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menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang 

dapat merangsang semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Guru menjadi sosok yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Untuk membuat aktivitas dalam pembelajaran yang kondusif, guru harus mampu 

berinovasi dalam memilih metode pembelajaran dan juga dalam memilih alat 

bantu yang dapat digunakan. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih 

hidup dan masing-masing siswa menjadi terfokus untuk lebih mendalami materi 

pelajaran guna menyelesaikan permasalahan yang guru berikan. 

Peneliti beranggapan bahwa metode Contextual Teaching and Learning 

cocok pada Kompetensi dasar Mengidentifikasi Kegunaan dari Beberapa Program 

Aplikasi. Kompetensi dasar tersebut merupakan pengenalan siswa pada program 

aplikasi. Jadi pada kompetensi ini siswa lebih banyak diberi pemahaman teori. 

Dalam metode CTL, guru lebih banyak memberi pertanyaan kepada siswa dan 

juga dapat mengaitkannya dengan kehidupan yang pernah dialami oleh siswanya 

sendiri. 

Berikut ini bagan atau skema kerangka berfikir yang digunakan dalam 

penelitian: 
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Kondisi Awal 

Minat dan motivasi 

belajar rendah 

siswa belum 

mengetahui fungsi 

program aplikasi 

Metode pembelajaran 

kurang inovatif 

Kemampuan mengidentifikasi fungsi 

program aplikasi rendah. 

Pembelajaran kegunaan program 

aplikasi menggunakan metode CTL 

berbantuan Visual Novel. 

Kualitas proses dan hasil 

meningkat 

Motivasi 

belajar 

meningkat 

Sikap 

menjadi 

baik 

Minat 

belajar 

meningkat 

Pengawasan/ 

bimbingan  guru.  

Efektif berfikir Long memorize 

Kemampuan mengidentifikasi 

kegunaan program aplikasi 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berfikir 
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2.4 HIPOTESIS 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran CTL 

berbantuan Visual Novel dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif yang 

dapat meningkatkan kompetensi siswa dan juga dapat meningkatkan sikap dan 

minat siswa dalam pembelajaran materi Kegunaan dari Beberapa Program 

Aplikasi.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Menurut Suyadi (2011: 18), Penelitian Tindakan kelas adalah 

pencernaan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebah kelas secara bersamaan. 

Arikunto (dalam Suyadi (2011: 49) menjelaskan bahwa terdapat empat 

langkah dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut harus terencana 

sebaik mungkin agar penelitian dapat terlaksana dan mendapatkan hasil sesuai 

dengan keinginan peneliti. Berikut ini adalah gambaran keempat langkah tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur PTK 
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Keempat langkah tersebut merupakan satu siklus atau lingkaran. Artinya 

setelah melakukan refleksi pada siklus pertama, maka akan kembali melakukan 

perencanaan pada siklus kedua dan seterusnya. Penelitian ini direncanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklusnya, pada tahap perencanaan peneliti menentukan titik 

atau fokus masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dicermati, 

kemudian membuat RPP, instrumen, serta mempersiapkan sarana dan prasarana 

pembelajaran yang dibutuhkan dan selanjutnya perencanaan tersebut dilaksanakan 

dalam tahap pelaksanaan. 

Selanjutnya adalah tahap pengamatan atau observasi. Tahap ini dilakukan 

bersamaan dengan tahap pelaksanaan yaitu dilaksanakan pengamatan terhadap 

proses pembelajaran untuk mencari kelebihan dan kekurangan saat pembelajaran 

berlangsung. Kelebihan dan kelemahan inilah yang nantinya diidentifikasi dan 

dimasukan dalam refleksi. Tahap refleksi merupakan evaluasi dari kegiatan 

pembalajaran yang dilaksanakan. Hasil dari refleksi inilah yang nantinya sebagai 

bahan masukan dalam tahap perencanaan pada siklus berikutnya. 

Perencanaan penelitian (judul) dijelaskan dalam bagan berikut: 
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Gambar 3.2. Bagan Alur Penelitian 

Observasi Awal 

1. Identifikasi masalah  

2. Analisis penyebab masalah 

3. Pengembangan alternatif pemecahan 

masalah 

Perencanaan 

1. Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

2. Membuat Modul Pembelajaran 

3. Membuat Instrumen 

 

SIKLUS 

I 

Pelaksanaan Tindakan 

1. Melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar sesuai RPP yang telah 

dibuat dengan menerapkan 

metode CTL berbantuan media 

Visual Novel 

2. Pemberian tes pada siswa 

setelah pembelajaran selesai 

Observasi 

Mengamati jalannya proses pembelajaran 

untuk mencari kelebihan dan kelemahan 

Refleksi 

1. Mengolah dan 

menganalisis data yang 

telah diperoleh  untuk 

mengetahui hasil yang 

dicapai 

2. Mengidentifikasi 

kelemahan dan 

kelebihan sebagai bahan 

masukan perbaikan 

untuk siklus selanjutnya 

  

Hasil yang dicapai belum 

memenuhi kriteria penelitian 

Perencanaan 

1. Membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sesuai dengan masukan 

dari siklus I 

2. Mempersiapkan  modul 

Pembelajaran 

Pelaksanaan Tindakan 

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

sesuai RPP yang telah dibuat dengan 

menerapkan metode CTL berbantuan media 

Visual Novel 

2. Pemberian tes pada siswa setelah 

pembelajaran selesai 

 

Observasi 

Mengamati jalannya proses 

pembelajaran untuk mencari kelebihan 

dan kelemahan 

Refleksi 

Data yang didapat dianalisis untuk 

mengetahui hasil yang diperoleh sudah 

mengetahui kriteria keberhasilan atau 

belum 

Hasil yang diperoleh sudah 

memenuhi kriteria keberhasilan 
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3.2  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei pada 

tahun ajaran 2014/2015. Tempat pelaksanaan dilakukan di SMP Boedi 

Oetomo Cilacap Jl. Bali Timur No. 1A, Cilacap. 

3.3 Subjek dan Variabel Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah (a) siswa kelas VII A SMP 

Boedi Oetomo Cilacap dan (b) guru mata pelajaran TIK dengan fokus 

penelitian pada penerapan metode CTL berbantuan media Visual Novel 

dalam mengidentifikasi fungsi dari program aplikasi. 

2. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2007: 38) variabel penelitian adalah 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. Dalam penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel 

bebas (Independent Variable) dan variabel terikat (Dependent Variable). 

a. Variabel bebas (Independent Variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media Virtual 

Novel. 

b. Variabel terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 



31 
 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kegunaan dari beberapa 

program aplikasi. 

3.4  Tahap Pengembangan Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Alur Pengembangan Media 
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3.5  Uji Validasi Instrumen 

Uji validasi instrumen baik itu Uji Validasi Media dan Uji Validasi 

Materi dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

 

 

Keterangan : A = Prosentase penilaian ahli media/materi 1  

    B = Prosentase penilaian ahli media/materi 2 

Tabel 3.1 Tabel Prosentase Kelayakan Media 

Prosentase Kualifikasi Keterangan 

0-20% Sangat Kurang Direvisi 

21-40% Kurang Direvisi 

41-60% Cukup  Direvisi 

61-80% Baik Tidak perlu direvisi 

81-100% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 

(Riduwan dalam Pradana, 2015:92) 

1. Uji Validasi Media 

Media merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang memiliki 

peran sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan media 

merupakan penghubung antara siswa dengan materi yang diajarkan oleh guru. 

Oleh karena itu kelayakan media sangat diperlukan agar diterima oleh peserta 

didik. Untuk uji kelayakan media, peneliti melakukan uji kelayakan untuk 

meminta penilaian, saran, dan masukan kepada pakar media untuk menguji 

kelayakan media pembelajaran yang akan digunakan selama penelitian. 

Sebelum membuat angket uji kelayakan media, peneliti membuat 

kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi uji kelayakan media adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Uji Kelayakan Media 

No Indikator Aspek/Butir Penilaian Jumlah 

1 Desain Media Tata Letak 4 

  Huruf yang digunakan 2 

  Ilustrasi 2 

2 Desain Isi Konsistensi Tata Letak 3 

  Ilustrasi Isi 3 

Jumlah 14 

Setelah melakukan uji kelayakan media oleh 3 orang validator yaitu 

Bapak Drs. H. Said Sunardiyo, M.T , Ibu Muthiatun, S.Kom, dan Bapak 

Muhammad Ahimsa, S.pd maka diperoleh skor sebagai berikut: 

Ahli Media 1 : 46/56 x 100% = 82,14% 

Ahli Media 2 : 46/56 x 100% = 82,14% 

Ahli Media 3 : 42/56 x 100% = 75% 

Kelayakan : 44,67/56 x 100% = 79,76% 

Berdasarkan skor diatas, uji kelayakan media Visual Novel 

dinyatakan baik yaitu dengan prosentase kelayakan sebesar 79,67%. Sehingga 

media Visual Novel dapat digunakan untuk pembelajaran dalam materi 

Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi. 

2. Uji Validasi Materi 

Materi merupakan inti dari proses pembelajaran. Ini dikarenakan 

metri merupakan informasi yang harus disampaikan kepada siswa dalam 
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proses pembelajaran. Materi yang baik hendaknya harus sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ada. Oleh karena itu untuk menilai materi yang 

disampaikan dalam proses pembelajaran, peneliti melakukan uji kelayakan 

materi dengan tujuan untuk meminta penilaian, saran, dan masukan dari ahli 

materi. 

Sebelum membuat lembar uji kelayakan materi, peneliti membuat 

kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi lembar uji kelayakan materi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Uji Kelayakan Materi 

No Aspek 

Penilaian 

Indikator Jumlah 

1 Kelayakan Isi Kesesuaian materi dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

2 

  Keakuratan Materi 3 

  Pendukung Materi 3 

2 Kelayakan 

Penyajian 

Teknik Penyajian 1 

  Pendukung Penyajian 2 

  Penyajian Pembelajaran 1 

  Kelengkapan Penyajian 3 

3 Bahasa Lugas 2 

  Komunikatif 1 

  Dialogis dan Interaktif 2 

  Keseuaian dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

1 

  Keruntutan dan keterpaduan alur pikir. 1 

Jumlah 23 
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Setelah melakukan uji kelayakan materi oleh 3 orang validator yaitu 

Bapak Khoirur Rozak, S.Pd, Bapak Yugo Dwi Apriyadi, S,Pd, dan Bapak 

Abar Ramadhan, S.Pd maka diperoleh skor sebagai berikut: 

Ahli Media 1 : 69/88 x 100% = 78,40% 

Ahli Media 2 : 70/88 x 100% = 79,54% 

Ahli Media 3 : 63/88 x 100% = 71,59% 

Kelayakan : 67,33/88 x 100% = 76,51% 

Berdasarkan skor diatas, uji kelayakan media Visual Novel 

dinyatakan baik yaitu dengan prosentase kelayakan sebesar 76,51%. Sehingga 

materi dapat digunakan untuk pembelajaran dalam materi Mengidentifikasi 

Kegunaan Program Aplikasi. 

3. Uji Validasi Soal Test 

Soal test merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Oleh karena itu, soal yang digunakan 

harus diuji kualitasnya. Seperti halnya media yang digunakan dan materi 

yang akan diajarkan, soal test juga dilakukan proses judgement untuk 

mengetahui kualitas setiap butir soal yang digunakan. Untuk proses 

judgement, peneliti bekerjasama dengan guru mata pelajaran TIK yang sudah 

berpengalaman dalam menulis atau membuat soal TIK yang diberikan kepada 

siswa. Hasil judgement ini digunakan sebagai valid atau tidaknya soal yang 

akan digunakan dalam proses penelitian. 

Sebelum membuat butir soal yang akan diuji, peneliti membuat kisi-

kisi soal yang akan digunakan. Kisi-kisi soal test digunakan untuk 
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menjabarkan soal sesuai dengan indikator yang ada dalam kompetensi dasar 

yang diajarkan. Berikut kisi-kisi soal test: 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Soal Test 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Aspek Penilaian Nomor Butir Soal 

3.3. Mengidentifikasi kegunaan 

dari beberapa program apikasi. 

Kegunaan 

program aplikasi 

pengolah kata. 

1. Siswa dapat mengetahui jenis 

program aplikasi pengolah 

kata. 

Pemahaman Konsep 1,2,3,12 

2. Siswa mengetahui kegunaan 

dari program aplikasi 

pengolah kata. 

Penalaran 5,6,7,9,15, 

17,18,20 

Kegunaan 

program aplikasi 

pengolah angka 

1. Siswa dapat mengetahui jenis 

program aplikasi pengolah 

angka. 

Pemahaman Konsep 4,16,19 

2. Siswa mengetahui kegunaan 

dari program aplikasi 

pengolah angka. 

Penalaran 8,10,11,13,14 

Kegunaan 

program aplikasi 

pengolah grafis. 

1. Siswa mengetahui jenis 

program aplikasi pengolah 

grafis. 

Pemahaman Konsep 8,16 

2. Siswa mengetahui kegunaan Penalaran 1,2,3,5,9,12,13,17 
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dari program pengolah grafis. 

Kegunaan 

program aplikasi 

multimedia. 

1. Siswa mengetahui jenis 

program aplikasi multimedia 

Pemahaman Konsep 6,14,15,18,20 

2. Siswa mengetahui kegunaan 

dari program aplikasi 

multimedia. 

Penalaran 4,8,10,11,19 
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3.6  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh 

keterangan atau kenyataan yang benar mengenai objek yang diteliti sehingga 

data dapat dipertanggung jawabakan. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, yang mempunyai tujuan 

untuk memantau guru serta mengukur kualitas proses kegiatan belajar 

mengajar. Sehingga hasilnya akan tampak kekurangan dan kelebihan guru 

dalam menerapkan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Adapun yang 

diamati dalam lembar observasi guru adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menunjang minat dan prestasi belajar dalam Mengidentifikasi Kegunaan 

dari Beberapa Program Aplikasi. 

Kisi-kisi lembar observasi aktivitas guru merupakan pedoman yang berisi 

informasi untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan lembar observasi. Kisi-

kisi lembar observasi aktivitas guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Aspek yang Dinilai No Butir 

1 Kegiatan Pra Pembelajaran 1,2 

2 Kegiatan Inti Pembelajaran  

 A. Penguasaan materi pelajaran 4,11 

 B. Penggunaan media Visual Novel dalam 3,5,13 
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pembelajaran. 

 C. Memelihara keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

6,7,8,9,10,14 

3 Penutup 12,15 

Jumlah Butir 15 

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi siswa. 

Lembar observasi kegiatan siswa ini digunakan untuk memperoleh informasi 

bagaimana sikap siswa selama kegiatan belajar. 

Kisi-kisi lembar observasi aktivitas siswa merupakan pedoman yang 

berisi informasi untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan lembar observasi. 

Kisi-kisi lembar observasi aktivitas siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No Aspek yang Dinilai No Butir 

1 Religius 1,12 

2 Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. 2 

3 Keaktifan siswa baik dalam memperhatikan media 

maupun menggunakan media. 

3,6 

4 Komunikatif 7,10 

5 Kemauan dalam memecahkan masalah 8,9 

6 Memperhatikan penjelasan guru 4,5,11 

Jumlah 12 
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Dalam melaksanakan observasi, peneliti dibantu oleh beberapa guru yang 

ada di sekolah sebagai observer. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 

observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa nama siswa, 

data awal hasil evaluasi kemampuan siswa, dan foto yang diambil pada saat 

penelitian berlangsung. 

4. Angket Validasi 

Menurut Sugiyono (2007: 142) Kuesiuoner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner/angket digunakan untuk mengetahui penilaian atau pendapat ahli 

dan pendidik terhadap produk atau media Virtual Novel yang digunakan dalam 

penelitian. 

5. Metode Tes 

Menurut Arikunto (2010: 193) tesadalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok. 
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Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

dasar dan pencapaian hasil belajar. Tes diberikan kepada siswa secara individu 

pada akhir pembelajaran siklus I dan II untuk mengetahui peningkatan nilai 

yang terjadi. Jenis tes yang digunakan dalam penelitian adalah tes tertulis. Jenis 

soal yang digunakan dalam tes tertulis adalah soal-soal pilihan ganda. 

3.7  Metode Analisis Data 

1. Data Kuantitatif 

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara menghitung skor, rata-rata nilai 

dan ketuntasan belajar klasikal. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

1. Menentukan Skor Berdasarkan Proporsi  

                                                                                          

 

Keterangan: 

B =   Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) 

atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal pada tes 

bentuk penguraian). 

St  =    Skor teoritis  (Poerwanti, 2008: 6.15) 

2. Mencari Nilai Rerata (Mean) 

Aqib (2010:40), menyatakan bahwa untuk mencari nilai rata-rata satu 

kelas, yaitu dengan rumus sebagai berikut. 

 

  

Skor   = _B_ x 100 (rumus bila menggunakan skala 0-100) 

          St 
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Keterangan: 

x  = Nilai rata-rata 

∑X  = Jumlah semua nilai siswa 

∑N = Jumlah siswa (Aqib, 2010: 40) 

3. Menentukan ketuntasan klasikal 

Aqib (2010: 41), menyatakan bahwa untuk mengetahui persentase 

ketuntasan belajar klasikal, menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

(Aqib, 2010: 41) 

Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan tabel kriteria tingkat 

keberhasilan belajar siswa yang dikelompokkan dalam empat kategori yaitu 

sangat baik, baik, cukup, dan kurang sebagai berikut. 

Tabel 3.7 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 

Kualifikasi Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% 

65-84% 

55-64% 

0-54% 

Sangat Baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang (K) 

Berhasil 

Berhasil 

Tidak Berhasil 

Tidak Berhasil 

(Aqib, dkk., 2008: 161) 
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2. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan perhitungan yang digunakan untuk data hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Data hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa dapat dianalisis secara kualitatif menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

   
           

             
        

 

Tabel 3.8 Kriteria Taraf Keberhasilan Tindakan 

Persentase Kriteria 

90% ≤ SR ≤ 100% Sangat Baik 

80% ≤ SR ≤ 90% Baik 

70% ≤ SR ≤ 80% Cukup 

60% ≤ SR ≤ 70% Kurang 

SR < 60% Sangat Kurang 

  Sumber : Hakim dan Mara (2013:36) 

3.8  Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa kelas VII A SMP Boedi Oetomo Cilacap pada kompetensi dasar 

mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program aplikasi dengan kriteria yaitu:  

1. Nilai rata-rata yang dihasilkan lebih dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal 

= 80) dan siswa yang mendapat nilai > 80 minimal sejumlah 70% dari 

keseluruhan jumlah siswa yang dijadikan subjek penelitian. Rentang 

penilaian yang menjadi acuan adalah sebagai berikut. 



45 
 

Tabel 3.9 Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa Individual 

Rentang Nilai Kategori 

≥ 80 Tuntas 

< 80 Tidak Tuntas 

 

2. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran TIK kompetensi dasar 

Mengidentifikasi Fungsi Dari Beberapa Program Aplikasi berbantuan Media 

Visual Novel meningkat dengan kriteria baik.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

A. Deskripsi Proses 

1. Kondisi Awal (Pra Siklus) 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi atau survei awal dengan cara melihat langsung proses pembelajaran 

dan wawancara langsung dengan guru TIK di SMP Boedi Oetomo dengan 

tujuan untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam kelas dan melihat 

hasil belajar baik dari materi sebelumnya ataupun rata-rata nilai kelas untuk 

tiap tahunnya. Sehingga peneliti dapat merencanakan dengan matang apa 

yang harus dilakukan untuk menutupi kekurangan dalam proses pembelajaran 

yang sudah ada. Setelah melakukan observasi atau pengamatan maka 

diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Hasil belajar siswa rendah dikarenakan sebagian besar siswa banyak 

yang belum pernah mendapat materi tentang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

2. Minat siswa terhadap pembelajaran sangat rendah yang diakibatkan oleh 

metode guru dalam mengajar adalah metode ceramah. 

Dalam tahap ini peneliti berdiskusi dengan guru mata pelajaran TIK 

yaitu Bapak Khoirur Rozaq, S.pd bahwa peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
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Dimana penelitian direncanakan akan dilakukan dalam 2 siklus dimana untuk 

satu siklus dilakukan dalam 2 kali pertemuan. 

2. Siklus I 

Pelaksanaan penelitian pada siklus I dilakukan dalam dua pertemuan 

atau 4 x 45 menit. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Setelah melakukan pengamatan pra siklus maka peneliti dan guru 

TIK berdiskusi mengenai instrumen yang akan digunakan untuk pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I diantaranya: 

1. Membuat rancangan pembelajaran dengan metode CTL berbantuan 

media Visual Novel. 

2. Menyusun RPP Siklus I 

Setelah guru menyetujui menggunakan metode CTL 

berbantuan media Visual Novel maka peneliti dan guru berdiskusi 

RPP yang sudah dibuat oleh peneliti. Setelah mendapat masukan dari 

guru maka RPP yang akan digunakan dalam tahap pelaksanaan 

(tercantum dalam lampiran 9). 

3. Memperkenalkan media Visual Novel. 

Media Visual Novel merupakan salah satu media yang 

masih jarang didengar dalam media pembelajaran. Oleh karena itu 

guru perlu mengetahui penggunaan dari media ini. Dalam kegiatan 

ini peneliti memperkenalkan media Visual Novel agar guru tidak 

canggung saat menggunakan dalam proses pemmbelajaran nantinya. 
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Media Visual Novel sebelumnya sudah dibuat oleh peneliti dengan 

tampilan sebagai berikut: 

a. Tampilan Awal 

Tampilan awal terdapat gambar gerbang utama dari 

Universitas Negeri Semarang dimana gambar ini bertujuan untuk 

memperkenalkan tempat peneliti menempuh pendidikan. Setelah 

masuk ke dalam aplikasi, maka akan ada apersepsi mengenai materi 

kegunaan dari beberapa aplikasi komputer. Berikut visualisasinya: 

Gambar 4.1 Tampilan Awal pada Siklus I 
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Gambar 4.2 Tampilan Apersepsi pada Siklus I 

 

b. Tampilan Isi 

Tampilan ini berisi mengenai materi yang akan disampaikan 

kepada siswa. Berikut ini tampilan dari isi: 

Gambar 4.3 Tampilan Isi pada Siklus I 

 

4. Menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 
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Kegiatan terakhir dalam tahap perencanaan adalah 

menyusun lembar observasi aktivitas guru dan murid. Namun 

sebelumnya peneliti sudah memilih observer yang akan membantu 

dalam proses penelitian. Observer dipilih Bapak Luqmanul Hakim, 

S.pd yang juga guru mata pelajaran TIK. Dalam menyusun lembar 

observasi peneliti berdiskusi dengan observer mengenai tata cara 

pengisian lembar aktivitas guru dan siswa. Lembar observasi 

kegiatan guru dan siswa (tercantum dalam lampiran11 dan 20). 

5. Menyusun soal test siklus I 

Soal test dapat digunakan untuk menghitung tingkat 

ketuntasan hasil belajar siswa. Soal yang digunakan sebelumnya 

sudah divalidasi oleh guru TIK dan soal yang digunakan dalam 

penelitian (tercantum dalam lampiran 13). 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Pertemuan 1 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 21 April 2015 dan 

dilaksanakan pada kelas VII A dengan jumlah siswa sebanyak 25 siswa. 

Berikut tahap pelaksanaan dalam siklus I: 

1. Kegiatan Awal 

a. Pembelajaran dimulai dengan salam dan do‟a. 

b. Guru mengabsensi siswa serta mengecek kesiapan siswa. 

2. Kegiatan Inti 
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a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pendekatan CTL. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik 

dapat mengetahui fungsi dari beberapa program aplikasi yang 

ada dalam komputer. 

c. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok. Dalam 

pelaksanaan kali ini siswa dibagi berdasarkan baris poisis 

duduknya. 

d. Guru memberikan materi dalam pertemuan ini guru menjelaskan 

mengenai fungsi dari program aplikasi pengolah kata kepada 

siswa. 

e. Guru memberikan pertanyaan mengenai materi kegunaan 

aplikasi pengolah kata yang telah disampaikan kepada setiap 

kelompok dan memberi kesempatan pada kelompok tersebut 

untuk menyusun jawaban. 

f. Guru memberikan waktu kepada kelompok lain untuk memberi 

tanggapan. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru menjelaskan bahwa materi selanjutnya adalah kegunaan 

dari program pengolah angka dengan tambahan kegiatan yaitu 

test siklus I. 

b. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan do‟a dan salam. 
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2. Pertemuan II 

Dalam pertemuan kedua siklus I dilakukan pada tanggal 28 

April 2015, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tidak jauh 

berbeda dengan pertemuan pertama. Namun dalam pertemuan kali ini 

guru menambahkan kegiatan ujian siklus 1 kepada siswa yang dilakukan 

pada akhir jam pelajaran. Berikut tahap pelaksanaan pada pertemuan 

kedua: 

1. Kegiatan Awal 

a. Pembelajaran dimulai dengan salam dan do‟a. 

b. Guru mengabsensi siswa serta mengecek kesiapan siswa. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan pengertian dari program aplikasi pengolah 

angka berupa fungsi dan contoh program yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Guru kembali mambuat kelompok seperti pada pertemuan 

pertama dan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. 

c. Memberikan kelompok lain untuk menanggapai jawaban dari 

kelompok yang diberikan kesempatan untuk menjawab. 

d. Menanyakan kepada siswa bagian yang sulit dalam materi yang 

telah disampaikan. 

e. Mengulang materi yang dianggap sulit oleh siswa. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Memberikan kesimpulan. 
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b. Memberikan test Siklus I. 

c. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan do‟a dan salam. 

c.  Tahap Observasi 

Dalam melaksanakan observasi, peneliti dibantu oleh seorang 

guru mata pelajaran lainnya sebagai observer yaitu Bapak Luqmanul 

Hakim, S.Pd. obeserver bertugas melakukan pengamatan terhadapa 

aktivitas guru dan juga siswa ketika ada dalam proses penelitan. Observer 

melakukan observasi berdasarkan kepada lembar observasi yang telah 

dibuat oleh peneliti. Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran, 

yaitu pada pertemuan pertama pada tanggal 21 April 2015 dan pertemuan 

kedua pada tanggal 28 April 2015 dalam siklus I. Dan selanjutnya data 

akan digunakan untuk refleksi siklus I dan merancang rencana 

pembelajaran pada siklus II.  

d.  Tahap Refleksi 

Dalam tahap refleksi peneliti memberikan kesimpulan bahwa 

dalam pelaksanaan siklus I terjadi banyak kekurangan yaitu: 

a. Guru kurang menguasai media Visual Novel sehingga banyak waktu 

yang terbuang dalam penyampaian materi. 

b. Kurangnya perangkat tambahan yang dapat mendukung jalannya 

media Visual Novel. Sehingga guru jarang berpindah posisi dalam 

mengajar. 

c. Guru tidak menyampaikan materi secara bertahap dari materi yang 

ringan menuju materi yang berat. 
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d. Motivasi siswa sangat kurang. 

Hal ini menunjukan adanya kekurang dalam proses pelaksanaan 

penelitian pada siklus I. Sehingga perlu adanya inovasi kepada guru dan 

siswa agar meningkatkan kualitas proses pembelajaran.  

3. Siklus II 

Seperti halnya siklus I, siklus II dalam penelitan juga dilakukan 

kedalam 2 pertemuan dengan alokasi waktu 4 x 45 menit. Berikut tahapan 

yang dilaksanakan dalam siklus II: 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dalam siklus II ini berdasarkan dari refleksi 

yang ada pada siklus I. Perencanaan pada siklus II ini diharapkan 

mampu menghilangkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahap 

tindakan siklus I. Berikut kegiatan yang dilakukan pada tahap 

perencanaan ini: 

1. Menyusun RPP Siklus II 

Kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan menyusun RPP pada tahap 

perencanaan siklus I. RPP disusun oelh peneliti dengan menambah 

masukan  dari guru TIK. RPP untuk proses pembelajaran dalam 

siklus II (tercantum dalam lampiran 10). 

2. Inovasi Media Pembelajaran. 

Dalam tahap ini peneliti menambahkan tampilan menu untuk 

mempermudah guru dalam memilih materi yang akan disampaikan 

tanpa mengubah tampilan awal yang berisi beckground gerbang 
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utama Universitas Negeri Semarang dan apersepsi materi kegunaan 

dari program aplikasi. Dan juga terdapat tambahan animasi dan suara 

yang digunakan. Berikut tampilan media Visual Novel yang 

digunakan dalam proses pembelajaran siklus II: 

a. Tampilan Awal 

Tampilan awal media Visual Novel tidak ada perubahan dari 

silkus I. 

Gambar 4.4 Tampilan Awal pada Siklus II 

 

b. Tampilan Menu 

Tampilan menu digunakan untuk mempermudah guru dalam 

memilih materi yang akan digunakan. Berikut tampilan menu dari 

media Visual Novel: 
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Gambar 4.5 Tampilan Menu pada Siklus II 

 

c. Tampilan Isi 

Dalam tampilan ini terdapat materi dan juga beberapa 

pertanyaan tentang kegunaan dari beberapa program aplikasi. 

Berikut tampilannya: 

Gambar 4.6 Tampilan Isi pada Siklus II 

 

d. Tampilan Akhir 
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Tampilan akhir berfungsi sebagai identitas dari peneliti 

yang membuat media Visual Novel dan juga orang-orang terkait 

yang membantu dalam pembuatan media ini. 

Gambar 4.7 Tampilan Akhir pada Siklus I 

 

Selain melakukan perubahan tampilan, untuk mendukung media 

Visual Novel juga digunkan mouse wireless dan speaker. 

e. Menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

Dalam menyusun lembar observasi tidak jauh berbeda dengan siklus 

I. observer sudah paham dengan tata cara pengisian lembar aktivitas 

baik guru maupun siswa. 

f. Menyusun soal test Siklus II 

Soal test siklus II telah dibuat oleh peneliti dengan tambahan validasi 

soal. Sehingga soal sudah dapat digunakan dalam test siklus II. 
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2.   Tahap Pelaksanaan 

1. Pertemuan I 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memulai pembelajaran dengan salam dan do‟a. 

b) Guru melakukan absensi kepada siswa serta mengecek 

kesiapan siswa. 

2) Kegiatan Inti 

a) Menjelaskan mengenai tujuan dari materi yang akan 

disampaikan. 

b) Menjelaskan manfaat dari program aplikasi pengolah grafis. 

c) Membagi siswa kedalam kelompok. 

d) Memberikan contoh-contoh program dan gambar yang ada 

dalam materi pengolah grafis. 

e) Memberikan materi dengan menambahkan audio dan juga 

memperbanyak anime dalam media pembelajaran. 

f) Memberikan pertanyaan kepada siswa dan menunjuk siswa 

yang paling cepat angkat tangan untuk menjawab dengan 

memberikan reward jika berhasil menjawab denghan benar. 

g) Memberikan pertanyaan kepada tiap kelompok dan 

memberikan kepada kelompok lain untuk menanggapi. 

h) Menanyakan kepada siswa materi yang dianggap sulit dan 

mengulanginya. 

3) Kegiatan Penutup 
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a) Guru memberikan kesimpulan tentang materi yang telah 

disampaikan. 

b) Guru mempersiapkan siswa untuk melaksanakan test siklus II 

pada pertemuan selanjutnya. 

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan do‟a dan salam. 

2. Pertemuan 2 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan salam dan 

do‟a. 

b) Guru mengabsensi siswa dan mengecek kesiapan siswa. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok. 

b) Guru memberikan pengertian program aplikasi multimedia. 

c) Guru menjelaskan fungsi dan contoh yang biasa digunakan 

dalam program aplikasi multimedia. 

d) Memberikan pertanyaan kepada kelompok dan memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya. 

e) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 

menanyakan materi yang sulit.  

f) Mengulangi materi yang sulit. 

g) Menanyakan kembali kepada siswa apakah masih ada materi 

yang belum jelas baik materi tentang kegunaan program 

pengolah grafis maupun multimedia. 
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h) Mempersiapkan siswa untuk melakukan test siklus II 

3) Kegiatan penutup 

a) Memberikan kesimpulan. 

b) Memberikan test siklus II 

c) Menutup kegiatan pembelajaran dengan do‟a dan salam. 

3. Tahap Observasi 

Dalam melaksanakan observasi, peneliti dibantu oleh seorang 

guru mata pelajaran lainnya sebagai observer yaitu Bapak Luqmanul 

Hakim, S.Pd. obeserver bertugas melakukan pengamatan terhadapa 

aktivitas guru dan juga siswa ketika ada dalam proses penelitan. 

Observer melakukan observasi berdasarkan kepada lembar observasi 

yang telah dibuat oleh peneliti. Observasi dilakukan pada saat proses 

pembelajaran, yaitu pada pertemuan pertama tanggal 5 Mei 2015 dan 

pertemuan kedua pada tanggal 12 Mei 2015. Dan selanjutnya data akan 

digunakan untuk refleksi siklus II. 

4. Tahap Refleksi 

Dari pengamatan observasi diperoleh kesimpulan bahwa 

kekurangan pada siklus I dapat dikurangi. Hal ini ditunjukan dengan 

adanya minat siswa kepada media Virtual Novel yang digunakan. Dan 

juga guru dapat memberikan materi dari yang ringan karena materi 

sudah tersusun dalam media Virtual Novel. 
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B. Deskripsi Kompetensi Siswa 

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari pelaksanaan penelitian 

pada siklus I dan siklus II dihasilkan grafik peningkatan kompetensi dan 

motivasi siswa terhadap pembelajaran TIK dalam mengidentifikasi kegunaan 

dari beberapa program aplikasi. Data kompetensi siswa didapatkan dari hasil 

test yang dilakukan oleh siswa baik test siklus I dan test siklus II. Dari 

refleksi yang dihasilkan terdapat adanya peningkatan hasil belajar dari siklus 

I ke siklus II. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Dalam siklus I, data kompetensi siswa dihasilkan dari test siklus I. 

dimana siswa secara individu mengerjakan soal. Hasil lengkap dari 

perhitungan kompetensi siswa pada siklus I (tercantum dalam lampiran 15) 

Berikut ini merupakan hasil akhir perhitungan kompetensi siswa pada siklus 

I: 

Tabel 4.1 Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

<80 15 60 % 

80-85 7 28 % 

86-90 1 4 % 

91-95 2 8 % 

96-100 0 0 % 

Jumlah 25 100% 

Rata-rata 1785/25 = 71,4 
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Ketuntasan Belajar Klasikal 10/25 x 100% = 40 % 

2. Siklus II 

Sedangkan untuk hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh dari 

hasil test individu siswa pada siklus II. Hasil lengkap kompetensi siswa 

(tercantum dalam lampiran 16). Berikut ini hasil akhir perhitungan 

kompetensi siswa pada siklus II:  

Tabel 4.2 Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

Rentang Nilai Frekuensi Prosentase 

<80 7 28 % 

80-85 11 44 % 

86-90 5 20 % 

91-95 2 8 % 

96-100 0 0 % 

Jumlah 25 100% 

Rata-rata 2030/25 = 81,2 

Ketuntasan Belajar Klasikal 18/25 x 100% = 72 % 

 

C. Deskripsi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama proses penelitian didapat dari lembar 

aktivitas yang dicatat oleh observer. Observer mencatat hasil dari tiap siswa 

selama proses pembelajaran. Dari hasil tersebut peneliti memperoleh hasil 

dimana terjadi peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II. Hal ini 
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terlihat dari perhitungan kualitatif aktivitas siswa. Berikut hasil pengamatan 

observer selama pelaksanaan penelitian: 

1. Siklus I 

Hasil lengkap perhitungan aktivitas siswa pada siklus I 

(tercantum dalam lampiran 18). Berikut ini hasil akhir dari perhitungan 

aktivitas siswa dalam siklus I: 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Aktivitas Siswa Siklus I 

Rentang Skor Kriteria Frekuensi Prosentase 

90% ≤ SR ≤ 100% Sangat Baik 5 12% 

80% ≤ SR ≤ 90% Baik 2 4% 

70% ≤ SR ≤ 80% Cukup 3 4% 

60% ≤ SR ≤ 70% Kurang 5 8% 

SR < 60% Sangat Kurang 10 72% 

Jumlah 25 100% 

Rata-rata  68% 

 

2. Siklus II 

Hasil lengkap perhitungan aktivitas siswa pada siklus II 

(tercantum dalam lampiran 19). Berikut ini hasil akhir dari perhitungan 

aktivitas siswa dalam siklus II: 

Tabel 4.4 Perhitungan Aktivitas Siswa Siklus II 

Rentang Skor Kriteria Frekuensi Prosentase 

90% ≤ SR ≤ 100% Sangat Baik 6 24% 
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80% ≤ SR ≤ 90% Baik 7 28% 

70% ≤ SR ≤ 80% Cukup 8 32% 

60% ≤ SR ≤ 70% Kurang 3 12% 

SR < 60% Sangat Kurang 1 4% 

Jumlah 25 100% 

Rata-rata  79,7% 

D. Deskripsi Aktivitas Guru 

Guru merupakan kunci utama dari proses pembelajaran. Diamana 

tugas guru adalah sebagai mediator antara siswa dan materi, sehingga guru 

sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Untuk menilai 

aktivitas guru, peneliti dibantu oleh observer yang bertugas melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas guru selama penelitian. Lembar penilian 

dilakukan berdasarkan lembar aktivitas yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil 

pengamatan aktivitas guru pada siklus I dan siklus II (tercantum dalam 

lampiran 21 dan 22). Berikut hasil akhir pengamatan yang dilakukan pada 

siklus I dan II: 

SR = 
           

             
        

Siklus 1 = 8/15 x 100%  = 53,3% 

Siklus II = 13/15 x 100% = 86,7% 

4.2 Pembahasan 

1. Kompetensi Siswa 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode CTL berbantuan media Virtual Novel dapat 
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meningkatkan kompetensi siswa. Hal ini bisa kita lihat adanya peningkatan 

hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dengan nilai minimum ketuntasan 

yaitu 80. 

Pada siklus I nilai klasikal ketuntasan siswa kelas VII A hanya 

berada pada angka 40% dengan rata-rata 71,4. Data tersebut hasil penjabaran 

dari jumlah siswa yang tuntas yaitu sebanyak 10 siswa dan jumlah siswa yang 

tidak tuntas sebanyak 15 siswa. Sehingga kualifikasi atau kriterianya adalah 

kurang dan tidak berhasil. 

Sedangkan pada siklus II terdapat peningkatan ketuntasan hasil 

belajar siswa yaitu pada angka 72% dengan rata-rata nilai 81,2. Hasil tersebut 

diperoleh dari jumlah siswa yang tuntas yaitu sebanyak 18 siswa dan jumlah 

siswa yang tidak tuntas adalah sebanyak 7 siswa. Dari hasil tersebut maka 

kulifikasinya adalah baik dan dinyatakan berhasil. Berikut grafik ketuntasan 

klasikal siswa kelas VII A. 

Gambar 4.8 Grafik Ketuntasan Siswa 
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Gambar 4.9 Grafik Prosentase Ketuntasan Siswa 

 

Dari peningkatan prosentase dari siklus I ke siklus II membuktikan 

bahwa metode CTL dapat meningkatkan kompetensi siswa karena metode ini 

dapat masuk kedalam karakter siswa yang berbeda. Karena metode CTL 

memiliki konsep bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari memahami 

dan mentransformasi pengalaman (Kolb, 1984). Media Virtual Novel juga 

ikut berperan dalam membantu guru dalam menyampaikan materi. Guru 

dapat menyampaikan materi dengan urut berdasarkan yang ada dalam media. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dngan 

menggunakan metode CTL berbantuan media Virtual Novel terbukti 

meningkatkan kompetensi siswa kelas VII A SMP Boedi Oetomo Cilacap 

dalam mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program aplikasi. 

2. Aktivitas Siswa 

Dampak aktivitas siswa dengan menggunakan metode CTL 

berbantuan media Virtual Novel membuktikan adanya peningkatan dari 68% 

pada siklus I ke 79,7 % pada siklus II.  
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Gambar 4.10 Grafik Prosentase Aktivitas Siswa 

 

Media Virtual Novel merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi minat siswa dalam proses pembelajaran. Ini dikarenakan 

adanya penambahan anime atau tokoh kartun dan juga sound pada siklus II. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yan Amal 

Abdilah pada tahun 2013 yaitu media Virtual Novel layak dan dapat sebgai 

media pembelajaran. 

3. Aktivitas Guru 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terdapat peningkatan 

aktivitas guru. Hal ini dapat mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Berikut grafik aktivitas guru: 
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Gambar 4.11 Grafik Prosentase Aktivitas Guru 

 

Berdasarkan grafik terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Ini 

dikarenakan adanya media Visual Novel yang membantu guru dalam 

menyampaikan materi. Sehingga guru mendpatkan strategi positif untuk 

meningkatkan minat siswa selaa]ma proses pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Nurhadi (dalam Burhanuddin, 

2010:137)  bahwa strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Model CTL Berbantuan Media 

Visual Novel pada Materi Mengidentifikasi Kegunaan Program Aplikasi pada Siswa 

Kelas VII SMP Boedi Oetomo Cilacap tahun ajaran 2014/2015 diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1) Model pembelajaran CTL berbantuan media Visual Novel dapat 

meningkatkan kompetensi siswa pada materi Mengidentifikasi Kegunaan 

Progream Aplikasi. 

2) Metode CTL berbantuan media Visual Novel dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran dengan meningkatkan minat siswa terhadap proses 

pembelajaran. 

5.2   Saran 

Berdasarkan Hasil Penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran antara 

lain: 

1) Bagi Kepala Sekolah dapat memiliki alternatif untuk meningkatkan 

pembelajaran menggunakan pendekatan inovatif. 

2) Bagi guru media Visual Novel bisa menggunakan media pembelajaran 

dengan baik sehingga kualitas proses pembelajaran dapat meningkat. 
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3) Media Visual Novel yang dibuat dalam penelitian masih memiliki banyak 

kekuarangan. Sehingga perlu banyak fitur tambahan jika ada peneliti 

berikutnya yang akan menggunkan media Visual Novel. 

 



71 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdilah, Y. A. 2013. Keefektifan Pembelajaran Berbantuan Komputer Model 

Tutorial dengan Media Visual Novel Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Peserta Didik. Skripsi. Semarang: Unnes 

 

Anni. C. T. 2007. Psikologi Belajar. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Semarang: 

UPT UNNES Press 

 

Arends, R. I. 2008. Learning to Teach: Belajar untuk Mengajar. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

 

Arikunto, S. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara 

 

______. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta 

 

______. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara 

 

Arsyad, A. 2013. Media Pembelajaran. Edisi Revisi. Cetakan 16. Depok: PT. 

RajaGrafindo Persada. 

 

Avriliyanti. H, Budiawanti. S, dan Jamzuri. 2013. Penerapan Media Komik Untuk 

Pembelajaran Fisika Model Kooperatif dngan Metode Diskusi pada Siswa 

SMP Negeri 5 Surakarta Kelas VII Tahun Ajaran 2011/2012 Materi Gerak. 

Jurnal Pendidikan Fisika: 156 

 

Baharuddin dan Wahyuni, E. N. 2010. Teori Belajar dan Pembelajaran. Cetakan 

V. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 

 

Estidiati. B. R dan Lakoro. R. 2014. Perancangan karakter Game Visual Novel 

“Tikta Kavya” dengan Konsep Visual Bishonen. Jurnal Sains dan Seni 

Pomits : No.2. 

 

Hidayat. R. 2011. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Erlangga. Jakarta 

 

Hikam, A. R. 2013. Pengembangan Game Edukasi Visual Novel Berbasis 

Pembangunan Karakter Pada Materi Pelestarian Lingkungan. Skripsi. 

Semarang: Unnes 

 

Mardapi, D. 2012. Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan. Cetakan I. 

Yogyakarta: Nuha Medika 

 

Mashadi, Rizal, A, dan Syarifudin. 2006. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

untuk SMP/MTs Kelas VII. Semarang: CV Aneka Ilmu 



72 
 

 

Munib Achmad dkk. 2011. Pengantar Ilmu Pendidikan. Edisi Revisi. Cetakan 

Kedelapan. Semarang: UPT UNNES Press 

 

Pathmasari, V. 2008. Keefektifan Media Pembelajaran Komik Dalam Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Akuntansi.Skripsi. Bandung:UPI 

 

Renpy. What’s Ren’Py. Tersedia: http//www.renpy.org/. Ditelusuri tanggal [3 

Maret 2015]. 

 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan 

Keempat. Bandung: Alfabeta 

 

Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta 

 

Wikipedia. Visual Novel. Tersedia: http//en.wikipedia.org/wiki/Visual_novel. 

Ditelusuri tanggal [3 Maret 2015]. 

 

Wiriaatmaja, R. 2012. Metode Penelitian Tindakan Kelas: Meningkatkan Kinerja 

Guru dan Dosen. Bandung: Remaja Rosdakarya.



73 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Lampiran1. Data Siswa Kelas VII A SMP Boedi Oetomo Cilacap 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Ahmad Syafi‟i L 

2 Ari Purnama Firdaus L 

3 Aris Daryoko L 

4 Diksy Indah Cahyani P 

5 Dila Susanti P 

6 Dwiki Yulia Ananta P 

7 Eka Arya Purnamasari P 

8 Fatin Nur Syafika P 

9 Haryati Utami P 

10 Muhammad Abdani L 

11 Muhammad Fikri L 

12 Naif M. L 

13 Noviko Dony Ma‟ruf L 

14 Putri Kirani P 

15 Putri Mulyani P 

16 Rahmat Firdaus L 

17 Ramadhana Fahrizal L 

18 Renaldi Abdul Mubaroq L 

19 Rena Retno Pratiwi P 

20 Risky Nugroho L 

21 Rizal Galih Putra L 

22 Rommy Firdaus L 

23 Tomi Henanda L 

24 Yoga Prastyo L 

25 Zanuar Ahad Maulana L 
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Lampiran 2. Lembar Uji Kelayakan Media 

Indikator 

Penilaian 
Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

4 3 2 1 

A. Desain 

Media 

Tata letak 

 1. Penampilan unsur tata letak 

secara harmonis dan 

kesatuan serta konsistensi. 

    

 2. Menampilkan center point 

yang baik. 

    

 3. Komposisi dan ukuran 

unsur tata letak 

proporsional. 

    

 4. Warna unsur memperjelas 

fungsi.  

    

 Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca. 

 5. Ukuran huruf proporsional.     

 6. Tidak terlalu banyak 

menggunakan kombinasi 

jenis huruf 

    

 Ilustrasi 

 7. Menggambarkan isi/materi 

ajar dan mengungkapkan 

karakter objek. 

    

 8. Bentuk, warna, ukuran, 

proporsi obyek sesuai 

realita. 
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B. Desain Isi Konsistensi Tata Letak. 

 9. Penempatan unsur tata 

letak sesuai pola. 

    

 10. Penempatan ilustrasi tidak 

mengganggu pemahaman. 

    

 11. Penempatan 

hiasan/ilustrasi sebagai 

latar belakang tidak 

mengganggu isi materi. 

    

 Ilustrasi Isi     

 12. Mampu mengungkap 

makna/arti dari objek. 

    

 13. Penyajian keseluruhan 

ilustrasi serasi. 

    

 14. Kreatif dan dinamis.     

 

Komentar : 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................... 
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Lampiran 3. Hasil Uji Kelayakan Media
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80 
 

 



81 
 



82 
 



83 
 



84 
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Lampiran 4. Analisis Uji Kelayakan Media 

No Validator Media Rata-rata 

Kelayakan 

Media 

I II III 

1 3 3 3  

2 3 4 3 

3 3 3 3 

4 4 4 3 

5 3 3 3 

6 4 3 4 

7 3 2 2 

8 3 3 3 

9 4 3 3 

10 4 4 4 

11 3 4 3 

12 2 3 2 

13 3 3 3 

14 4 4 3 

∑ 46 46 42 

Rata-

rata 

82,14% 82,14% 75% 79,76% 

 

Keterangan : 

Skor Maksimum : 56 
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Lampiran 5. Lembar Uji Kelayakan Materi 

I. Aspek Kelayakan Isi 

INDIKATOR 

PENILAIAN 

BUTIR PENILAIAN ALTERNATIF PILIHAN 

4 3 2 1 

A. Kesesuaian materi 

dengan SK dan KD 

1. Kelengkapan materi     

2. Keluasan materi.     

B. Keakuratan Materi 3. Keakuratan konsep dan 

definisi. 

    

4. Keakuratan contoh     

5. Keakuratan gambar     

C. Pendukung Materi 6. Penalaran     

7. Keterkaitan     

8. Komunikasi     

 

II. Aspek Kelayakan Penyajian 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
BUTIR PENILAIAN 

ALTERNATIF PILIHAN 

4 3 2 1 

A. Teknik Penyajian 1. Keruntutan penyajian.     

B. Pendukung 

Penyajian 

2. Pengantar     

3. Rangkuman     

C. Penyajian 

Pembelajran 

4. Keterlibatan peserta 

didik. 

    

D. Kelengkapan 

Penyajian 

5. Bagian pendahuluan     

6. Bagian isi     

7. Bagian penutup     
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III. Penilaian Bahasa 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
BUTIR PENILAIAN 

ALTERNATIF PILIHAN 

4 3 2 1 

A. Lugas 1. Ketepatan struktur 

kalimat 

    

2. Keefektifan kalimat     

B. Komunikatif 3. Ketepatan 

penggunaan kaidah 

bahasa. 

    

C. Dialogis dan 

Interaktif 

4. Kemampuan 

memotivasi pesan 

atau informasi 

    

5. Kemampuan 

mendorong berpikir 

kritis. 

    

D. Kesesuaian 

dengan  tingkat 

perkembangan 

peserta didik. 

6. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

emosional peserta 

didik. 

    

E. Keruntutan dan 

keterpaduan alur 

pikir. 

7. Keruntutan dan 

keterpaduan antar 

kegiatan belajar. 

    

 

 

Komentar : 

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
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Lampiran 6. Hasil Uji Kelayakan Materi
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90 
 



91 
 



92 
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94 
 



95 
 



96 
 



97 
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99 
 



100 
 



101 
 



102 
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Lampiran 7. Analisis Hasil Uji Kelayakan Materi 

No Validator Rata-rata 

I II III 

I A 1 3 3 2  

  2 3 4 3 

 B 3 4 4 4 

  4 3 2 2 

  5 3 4 4 

 C 6 3 3 3 

  7 3 3 3 

  8 4 4 3 

II A 9 4 3 3 

 B 10 2 3 2 

  11 3 2 3 

 C 12 3 4 2 

 D 13 3 3 3 

  14 3 3 4 

  15 2 3 3 

III A 16 2 3 3 

  17 3 3 3 

 B 18 3 2 3 

 C 19 4 3 4 

  20 4 3 3 

 D 21 4 4 4 

 E 22 3 4 3 

Jumlah 69 70 63 

Rata-rata 78,40 79,54 71,59 76,51 
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Keterangan: 

Skor Maksimum = 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Lampiran 8. Silabus pembelajaran 

 

Sekolah :  ................................ 

Kelas :  VII (tujuh) 

Mata Pelajaran :  Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Semester :  2 (dua) 

Standar Kompetensi :  3. Mempraktekkan keterampilan dasar komputer 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Pembelajaran * 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

3. 1. Mengidentifikasi 

berbagai 

komponen 

perangkat keras 

komputer 

 

Perangkat keras 

(hardware) 

 Alat input 
 Alat Proses 
 Alat Output 
 Alat penyim 

pan data 

 Melihat visualisasi 
tentang perangkat 
keras 

 Mengamati 
perangkat keras 
yang berfungsi 
sebagai alat input, 
proses dan output. 

 Mengidentifikasi  
perangkat keras 
yang berfungsi 
sebagai alat input, 
proses dan output. 

 Mengamati alat-alat 

 Mengidentifikasi 
perangkat keras 
yang berfungsi 
sebagai alat input 

 

 

 Mengidentifikasi 
perangkat keras 
yang berfungsi 
sebagai alat 
proses 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

 

Tes praktik 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

 

 

Tunjukkanlah 

perangkat 

komputer yang 

berfungsi 

sebagai alat 

input! 

 

Tunjukkanlah 

perangkat 

komputer yang 

2 x 40 Perangkat 

komputer, buku 

paket, lembar 

kerja, media 

penyimpanan 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Pembelajaran * 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

yang dapat 
digunakan untuk 
menyimpan data 
melalui gambar atau 
benda konkrit. 

 

 

 Mengidentifikasi 
perangkat keras 
yang berfungsi 
sebagai alat 
output. 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi 
media penyimpan 
data. 

(kinerja) 

 

 

 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

 

 

Tes 

berfungsi 

sebagai alat 

proses! 

 

Tunjukkanlah 

perangkat 

komputer yang 

berfungsi 

sebagai alat 

output! 

 

Tunjukkanlah 

perangkat 

komputer yang 

berfungsi 

sebagai media 

penyimpanan! 

 



107 
 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Pembelajaran * 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

identifikasi 

 

3.2. Mengidentifikasi 

berbagai 

perangkat lunak 

program aplikasi 

 

Perangkat lunak 

aplikasi (Application 

Software ) 

 Mengamati program 
aplikasi yang ter-
install di komputer 

 

 Menemukan 
berbagai perangkat 
lunak program 
aplikasi berbasis 
pengolah kata 

 

 Menemukan 
berbagai perangkat 
lunak program 
aplikasi berbasis 
pengolah angka 

 

 

 

 Menemukan 
berbagai perangkat 

 Mengidentifikasi 
berbagai 
perangkat lunak 
program aplikasi 
berbasis 
pengolah kata 

 

 

 

 Mengidentifikasi 
berbagai 
perangkat lunak 
program aplikasi 
berbasis 
pengolah angka 

 

 

 

 Mengidentifikasi 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

 

 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

Tunjukkanlah 

perangkat  lunak 

program aplikasi 

berbasis 

pengolah kata 

yang terinstal di 

komputer! 

 

Tunjukkanlah 

perangkat  lunak 

program aplikasi 

berbasis 

pengolah angka 

yang terinstal di 

komputer! 

 

 

Tunjukkanlah 

2 x 40 Perangkat 

komputer, buku 

paket, lembar 

kerja 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Pembelajaran * 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

lunak program 
aplikasi berbasis 
pengolah grafis 

 

 Menemukan 
berbagai perangkat 
lunak program 
aplikasi berbasis  
presentasi/multi-
media 

 

 Melakukan studi 
pustaka tentang 
perangkat lunak 

 

berbagai 
perangkat lunak 
program aplikasi 
berbasis 
pengolah grafis 

 

 

 

 Mengidentifikasi 
berbagai 
perangkat lunak 
program aplikasi 
berbasis 
presentasi/multi-
media 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

 

 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

perangkat  lunak 

program aplikasi 

berbasis 

pengolah grafis 

yang terinstal di 

komputer! 

 

Tunjukkanlah 

perangkat  lunak 

program aplikasi 

berbasis 

presentasi/multi 

media yang ter-

install di 

komputer! 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Pembelajaran * 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

3.3. Mengidentifikasi 

kegunaan dari 

beberapa program 

aplikasi 

Kegunaan program 

aplikasi 

 Melakukan studi 
pustaka tentang 
kegunaan program 
aplikasi  

 

 

 

 

 Mengamati tayangan 
hasil produk 
penggunaan 
perangkat lunak 
aplikasi melalui 
media visual 

 

 Mengamati contoh-
contoh hasil karya 
program aplikasi 

 

 Menyebutkan 
berbagai 
kegunaan 
perangkat lunak 
program aplikasi 
berbasis 
pengolah kata 

 

 Menyebutkan 
berbagai 
kegunaan 
perangkat lunak 
program aplikasi 
berbasis 
pengolah angka 

 

 Menyebutkan  
berbagai 
kegunaan 
perangkat lunak 
program aplikasi  
pengolah grafis 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

Uraian/  

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Sebutkanlah 

kegunaan 

program 

pengolah kata! 

 

 

 

Sebutkanlah 

kegunaan 

program 

pengolah angka! 

 

 

 

Program aplikasi 

yang dapat 

digunakan untuk 

membuat poster 

merupakan 

2 x 40 Perangkat 

komputer, buku 

paket, lembar 

kerja, multi media 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Pembelajaran * 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

 

 

 

 

 Menyebutkan 
berbagai 
kegunaan 
perangkat lunak 
program aplikasi  
presentasi/ 
multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

program 

pengolah .... 

a. kata 
b. angka 
c. grafis 
d. presentasi 

 

Sebutkanlah 

kegunaan 

program 

presentasi! 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Pembelajaran * 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 

3.4. Mempraktikan satu 

program aplikasi 

 

Menu dan shortcut 

program aplikasi 

 

 Menemukan menu 
dan shortcut program 
aplikasi pada taskbar 
dan desktop 

 Menampilkan shortcut 
program aplikasi 
pada taskbar dan 
desktop 

 

 Mempraktikan  satu 
program aplikasi  

 

 Mengidentifkasi 
menu dan shortcut 
program aplikasi 
pada taskbar dan 
desktop 

 

 

 Mempraktikkan  
satu program 
aplikasi 

 

Tes praktik 

(kinerja) 

 

 

 

 

 

Tes 

Unjuk 

kerja 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

 

 

 

Tes uji 

kerja 

 

Tunjukkanlah 

menu dan 

shortcut program 

aplikasi pada 

taksbar dan 

desktop! 

 

Aktifkanlah salah 

satu program 

aplikasi yang 

terinstall di 

komputer! 

 

2 x 40 

 

Perangkat 

komputer, buku 

paket, lembar 

kerja 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Pembelajaran * 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 
Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 
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Lampiran 8 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 1 

 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komputer 

Kelas / Semester : VII / 2 

Standar Kompetensi : 3. Mempraktekkan ketrampilan dasar komputer 

Kompatensi Dasar      : 3.3 Mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program 

aplikasi. 

Indikator                    : 1. Menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak 

program aplikasi berbasis pengolah kata. 

 2. Menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak 

program aplikasi berbasis pengolah angka. 

 3. Menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak 

program aplikasi berbasis pengolah grafis. 

 4. Menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak 

program aplikasi presentasi/multimedia. 

Alokasi Waktu         : 4X40 menit. 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu memberikan contoh menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata. 
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2. Peserta didik mampu memberikan contoh menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka. 

3. Peserta didik memberikan contoh dan menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah grafis. 

4. Peserta didik mampu memberikan contoh dan menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi presentasi / multimedia. 

 

II. Materi Ajar 

1. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer 

2. Program aplikasi pengolah angka, pengolah kata, pengolah grafis, dan 

program aplikasi presentasi/multimedia. 

 

III. Metode Pembelajaran 

Direct Instruction berbantuan media Visual Novel. 

IV. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran. 

Pertemuan pertama: (2 x 40 menit) 

Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru memberi salam dan 

mempimpin doa kepada peserta 

didik. 

b. Guru mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

c. Guru menanyakan kepada siswa 

apa yang siswa ketahui mengenai 

program aplikasi pengolah kata. 

d. Guru menyampaikan tujuan 
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pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

a. Guru memperkenalkan media 

virtual novel yang digunakan 

dalam proses pembelajaran dan 

tokoh yang ada didalamnya. 

b. Guru menyampaikan materi 

tentang program aplikasi pengolah 

kata yang ada dalam media virtual 

novel. 

c. Siswa mengamati contoh-contoh 

fungsi dari program pengolah kata 

yang ada dalam media. 

d. Guru memberi kesempatan pada 

peserta didik untuk bertanya. 

  

Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk 

belajar program aplikasi pengolah 

angka. 

c. Guru menutup pembelajaran 

dengan do‟a. 

  

  

Pertemuan Kedua : (2 x 40 menit) 

Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendidikan 

Karakter 
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Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru memberi salam dan 

mempimpin doa kepada peserta 

didik. 

b. Guru mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

c. Guru menanyakan kepada siswa 

apa yang siswa ketahui mengenai 

program aplikasi pengolah angka. 

d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

  

Kegiatan Inti 

a. Guru memperkenalkan media 

virtual novel yang digunakan 

dalam proses pembelajaran dan 

tokoh yang ada didalamnya. 

b. Guru menyampaikan materi 

tentang program aplikasi pengolah 

angka yang ada dalam media 

virtual novel. 

c. Siswa mengamati contoh-contoh 

fungsi dari program pengolah kata 

yang ada dalam media. 

d. Guru memberi kesempatan pada 

peserta didik untuk bertanya.Guru 

memberi kesempatan pada peserta 

didik untuk bertanya. 

  

Kegiatan Penutup 
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a. Guru memberikan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk 

tes di pertemuan berikutnya. 

c. Guru menutup pembelajaran 

dengan do‟a. 

  

 

V. Sumber / Alat Pembelajaran 

1. Sumber 

a. Buku Paket Teknik Informatika dan Komputer dan Buku Serial 

Elektronik. 

2. Media 

a. Laptop / Perangkat Komputer 

b. Media Virtual Novel 

VI. Penilaian : 

Jenis Tagihan : Latihan Soal 

Bentuk Instrumen : Soal Objektif 
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Lampiran 9 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus 2 

 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komputer 

Kelas / Semester : VII / 2 

Standar Kompetensi : 3. Mempraktekkan ketrampilan dasar komputer 

Kompatensi Dasar      : 3.3 Mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program 

aplikasi. 

Indikator                    :  

1.  Peserta didik mampu memberikan contoh menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata. 

2. Peserta didik mampu memberikan contoh menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka. 

3. Peserta didik memberikan contoh dan menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah grafis. 

4. Peserta didik mampu memberikan contoh dan menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi presentasi / multimedia. 

Alokasi Waktu         : 4X40 menit. 

 

VII. Tujuan Pembelajaran 
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1. Peserta didik mampu menggunakan dan menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata. 

2. Peserta didik mampu menggunakan dan menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka. 

3. Peserta didik mampu menggunakan dan menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah grafis. 

4. Peserta didik mampu menggunakan dan menjelaskan kegunaan 

perangkat lunak program aplikasi presentasi / multimedia. 

 

VIII. Materi Ajar 

1. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer 

2. Program aplikasi pengolah angka, pengolah kata, pengolah grafis, dan 

program aplikasi presentasi/multimedia. 

 

IX. Metode Pembelajaran 

Direct Instruction berbantuan media Visual Novel. 

X. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran. 

Pertemuan pertama: (2 x 40 menit) 

Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru memberi salam dan 

mempimpin doa kepada peserta 

didik. 

b. Guru mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

c. Guru menanyakan kepada siswa 

apa yang siswa ketahui mengenai 
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program aplikasi pengolah grafis. 

d. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

a. Guru menunjuk beberapa siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang 

ada dalam media Visual Novel. 

b. Siswa berdialog menceritakan 

materi yang berhubungan dengan 

materi. 

c. Guru memberi penjelasan 

mengenai materi yang sedang 

disamoaikan oleh siswa. 

d. Guru memberi kesempatan pada 

peserta didik untuk bertanya. 

  

Kegiatan Penutup 

a. Guru memberikan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

b. Guru mempersiapkan siswa untuk 

belajar program aplikasi presentasi 

atau multimedia. 

c. Guru menutup pembelajaran 

dengan do‟a. 

  

  

Pertemuan Kedua : (2 x 40 menit) 

Kegiatan Pembelajaran Waktu Pendidikan 

Karakter 
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Kegiatan Pendahuluan 

e. Guru memberi salam dan 

mempimpin doa kepada peserta 

didik. 

f. Guru mengabsen kehadiran peserta 

didik. 

g. Guru menanyakan kepada siswa 

apa yang siswa ketahui mengenai 

program aplikasi pengolah 

multimedia. 

h. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

  

Kegiatan Inti 

a. Guru menunjuk beberapa siswa 

untuk menjadi karakter yang ada 

pada media Visual Novel. 

b. Siswa berdialog menceritakan 

materi yang berhubungan dengan 

materi. 

c. Guru memberi penjelasan mengenai 

materi yang sedang disamoaikan 

oleh siswa. 

d. Guru memberi kesempatan pada 

peserta didik untuk bertanya 

  

Kegiatan Penutup 

d. Guru memberikan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

e. Guru mempersiapkan siswa untuk 
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tes di pertemuan berikutnya. 

f. Guru menutup pembelajaran 

dengan do‟a. 

 

XI. Sumber / Alat Pembelajaran 

3. Sumber 

b. Buku Paket Teknik Informatika dan Komputer dan Buku Serial 

Elektronik. 

4. Media 

c. Laptop / Perangkat Komputer 

d. Media Virtual Novel 

XII. Penilaian : 

Jenis Tagihan : Latihan Soal 

Bentuk Instrumen : Soal Objektif 
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Lampiran 11. Angket Validasi Soal Siklus I 
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Lampiran 13. Soal Siklus I 

 

Soal Tes Siklus I 

  Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

  Kelas   : VII 

  Materi Pokok  : Kegunaan program aplikasi 

  Waktu   : 25 Menit 

  Jumlah Soal  : 20 Soal 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama dan nomor induk dalam 

lembar jawab. 

3. Kerjakan soal-soal dalam lembar jawab yang tersedia dengan memberi tanda 

silang pada jawaban yang dianggap benar. 

4. Kerjakan soal dengan teliti, jujur, dan percaya diri. 

5. Gunkana waktu yang disediakan dengan sebaik-baiknya. 

6. Periksalah kembali jawaban kalian sebelum dikumpulkan. 
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1. Berikut ini salah satu manfaat dari aplikasi komputer adalah, kecuali… 

a. Meringankan pekerjaan. 

b. Membuat laporan. 

c. Menghitung hasil penjualan. 

d. Membuka situs dewasa. 

2. Dibawah ini yang tidak termasuk program aplikasi adalah… 

a. Ms. Word 

b. Ms. Excel 

c. Random Acces Memory 

d. Corel Draw 

3. Salah satu contoh aplikasi pengola kata adalah… 

a. Ms. Word 

b. Ms. Excel 

c. Internet Explorer 

d. Ms. Power Point 

4. Salah satu aplikasi yang terdiri dari banyak baris dan tabel adalah… 

a. Ms. Word 

b. Ms. Excel 

c. Ms. Power Point 

d. Corel Draw 

5. Program aplikasi yang digunakan untuk mengetik suatu naskah adalah… 

a. Ms. Word 

b. Ms. Excel 

c. Ms. Power Point 

d. Corel Draw 

6. Ketika kita akan membuka naskah yang sudah tersimpan, biasanya menggunakan 

fasilitas… 
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a. Save 

b. Open 

c. Copy 

d. Undo 

7. Fasilitas Save As berfungsi untuk… 

a. Menyimpan dokumen. 

b. Membatalkan perintah sebelumnya. 

c. Membuka dokumen baru. 

d. Menyimpan dokumen dengan nama baru. 

8. Spreadsheet/worksheet merupakan nama lain dari… 

a. Program pengolah kata. 

b. Program pengolah angka 

c. Program pengolah grafis 

d. Program pengolah multimedia. 

9. Nama lain dari program pengolah kata adalah… 

a. Word processor 

b. Presentation tools 

c. Spreadsheet. 

d. Worksheet. 

10. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan program Ms. Excel 

adalah… 

a. Klik Start, pilih Microsoft Office, pilih Ms. Excel 

b. Klik Starat, Kik Program, Pilih Ms. Word 

c. Double Klik pada tombol start 

d. Double klik pada menu program. 

11. Pengetikan tombol Ctrl+S dalam microsoft excel berfungsi untuk… 

a. Menyiman naskah 

b. Membuka dokumen 

c. Membuat halaman baru 
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d. Menyalin suatu huruf atau kalimat. 

12. Dibawah ini yang bukan merupakan pengolah kata dengan sistem DOS adalah… 

a. Word star 

b. Chiwriter 

c. Wordpad 

d. Word perfect 

13. Keuntungan menggunakan program pngolah angka adalah… 

a. Membantu mebuat naskah laporan. 

b. Membantu menghitung laba dan rugi. 

c. Membuat video animasi. 

d. Memtar musik dan film. 

14. Berikut ini data yang banyak dimasukan dalam program engolah angka adaah, 

kecuali.. 

a. Label 

b. Tanggal 

c. Rumus 

d. Gambar 

15. Memanfaatkan program pengolah kata mempunyai keuntungan… 

a. Tidak banyak perintah. 

b. Hasil ketikan tidak rapih. 

c. Mudah melakukan editing. 

d. Tidak perlu mencetak lagi. 

16. Kita dapat memproses data numeric dengan program… 

a. Spreadsheet 

b. Worksheet 

c. Corel darw 

d. Microsoft Power Point 

17. Dibawah ini merupakan kegiatan pengeditan dokumen kecuali… 

a. Menghapus 
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b. Menambah 

c. Menyisipi 

d. Membuat tabel 

18. Di bawah ini yang tidak termasuk program aplikasi yang ada dalam miscrosft 

office adalah… 

a. Microsoft word 

b. Microsoft excel 

c. Microsoft acces 

d. Microsoft visual basic. 

19. Microsoft excel adalah proram aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh… 

a. Linux 

b. Macintosh 

c. Microsoft 

d. Windows 

20. Jika ingi keluar dari program baik pengolah angka maupun pengolah kata adalah 

menggunakan cara… 

a. Klik file, save 

b. Klik view, exit 

c. Klik file, exit 

d. Klik insert, exit 
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Lampiran 14. Soal Tes Siklus II 

 

Soal Tes Siklus II 

  Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

  Kelas   : VII 

  Materi Pokok  : Kegunaan program aplikasi 

  Waktu   : 25 Menit 

  Jumlah Soal  : 20 Soal 

 

Petunjuk: 

7. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

8. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nama dan nomor induk dalam 

lembar jawab. 

9. Kerjakan soal-soal dalam lembar jawab yang tersedia dengan memberi tanda 

silang pada jawaban yang dianggap benar. 

10. Kerjakan soal dengan teliti, jujur, dan percaya diri. 

11. Gunakan waktu yang disediakan dengan sebaik-baiknya. 

12. Periksalah kembali jawaban kalian sebelum dikumpulkan. 
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1. Pengertian desai grafis adalah... 

a. Desain komunikasi yag terdiri dari huruf dan anka. 

b. Desain komunikasi yang digunakan untuk menghitng. 

c. Desain komunikasi menggunakan video. 

d. Desain komunikasi yang menggunakan gambar untuk menyampaikan 

informasi. 

2. Desain grafis terbagi menjadi dua kelompok, yaitu... 

a. Vektor dan invektor 

b. Vektor dan bitmap 

c. Bitmap dan byte 

d. Vektor dan byte 

e. Vektor dan flash. 

3. Grafis yang dibentuk dengan raster atau piksel adalah... 

a. Bitmap 

b. Vektor 

c. Byte 

d. Cad 

e. Word 

4. Program yang menggabungkan kemampuan teks, gambar, suara, animasi, dan 

video disebut... 

a. Pengolah kata 

b. Pengolah grafis 

c. Pengolah angka 

d. Pengolah multimedia 

5. Grafis yang tersusun atas garis dan rumus-rumus adalah... 

a. Digital 

b. Vektor 
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c. Bitmap 

d. Byte 

6. Dibawah ini merupakan program aplikasi mutimedia adalah... 

a. Corel draw 

b. Winamp 

c. Paint 

d. Microsoft excel 

7. Yang tidak termasuk keunggulan dari microsoft power point adalah... 

a. Dapat dictak dalam bentuk slide, outline maupun notepage. 

b. Mudah dalam membuat diagram. 

c. Modifikasi animasi yang terbatas 

d. Mudah dalam menentukan animasi dan format lainnya sendiri. 

8. Aplikasi penglah grafis berikut berbasis vektor, kecuali... 

a. Adobe freehand 

b. Adobe illustrator 

c. Microsoft photo paint 

d. Corel draw 

9. Apa yang dimaksud dari desain grafis berbasis vektor... 

a. Grafis yang terbenuk dari berbagai warna 

b. Grafis yang terbentuk dari raster atau piksel 

c. Grafis yang terbentuk dari garis 

d. Grafis yang terbentuk dari gabungan beberapa gambar atau lebih. 

10. Berikut ini merupakan manfaat dari aplikasi multimedia adalah... 

a. Media persentasi 

b. Pemutar musik 

c. Membuat poster 

d. Pemutar film atau video 

11. Berikut ini yang bukan komponen aplikasi multimedia adalah... 

a. Grafik 
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b. Teks 

c. Animasi 

d. Rumus 

12. Keunggulan dari grafis berbasis vektor adalah... 

a. Ukuran file yang dihasilkan lebih besar 

b. Memori yang digunakan lebih sedikit 

c. Ukuran file yang digunakan lebih sedikit. 

d. Jika gambar diperbesar menjadi tidak jelas 

13. Kehalusan grafis yang bergantung pada output device adalah... 

a. Bitmap 

b. Vektor 

c. Raster 

d. Pixel 

14. Dilihat dari fungsi perangkat lunak multimedia terdapat banyak jenis dari 

aplikasi multimedia, dibawah ini merupakan jenis dari aplikasi multimedia. 

Kecuali... 

a. Media player 

b. Audio/video editor 

c. Graphic 

d. Formula 

15. Dibawah ini merupakan aplikasi multimedia yang digunakan untuk mengedit 

audio maupun video adalah... 

a. Corel draw 

b. Winamp 

c. Widows movie maker 

d. ACDsee 

16. Adobe photoshop merupakan aplikasi pengolah grafis berbasis... 

a. Bitmap 

b. Vektor 
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c. Byte 

d. Gambar 

17. Berikut ini tidk termasuk kedalam file ekstensi grafis bitmap adalah... 

a. .bmp 

b. .jpg 

c. .gif 

d. .cdr 

18. Dalam pembuatan media persentasi yang membutuhkan banyak animasi dan 

waktu yang lam sebaiknya menggunakan program... 

a. Corel draw 

b. Adobe flash 

c. Microsoft power point 

d. Adobe page maker 

19. Halaman dalam microsoft power point disebut... 

a. Sheet 

b. Slide 

c. Page 

d. Document 

20. Macromedia flash, houdini aimation software, dan power animtor adalah 

beberapa program aplikasi yang digunakan untuk mengedit... 

a. Gambar 

b. Animasi 

c. Naskah 

d. Angka 

 



143 
 

Lampiran 15. Hasil Tes Siklus I 

No 

Ab

se

n 

Jawaban Soal No- Nilai 

Tes 

Keteran

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

1 v v v v v v v x x v v v v v v x v v x v 80 T 

2 x v v v v v v x x v v v v v v v x v v v 80 T 

3 x v v v v x v x x v v v x v v x v x x v 60 TT 

4 v x v x v x v x x v v v x v v x v v x v 60 TT 

5 x v v x v v v x v v x v x v v x v v x x 60 TT 

6 v v v x v v v v x v v v x v v x v v v v 80 T 

7 v v v x v v v x x v v v v v v x v v x x 70 TT 

8 v x v v x x v x x v v v v v v x v v x v 65 TT 

9 x x v v v x v x v v v x v v v x v x v v 65 TT 

10 v x x v v v v v x v v v x v v x v v x x 65 TT 

11 v v v v v v v x x v v v v v v x v x x v 75 TT 

12 x x v v v v v x x v v x x v v x v v x v 60 TT 

13 v v v v v v v x v v v v v v v v v v v v 95 T 

14 x x v x v v v x x v v v x v v x v x x x 50 TT 
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15 x v x v v v v x x v v v v v v x v x x x 60 TT 

16 v v v v v v v x x v v v v v v x v v x v 80 T 

17 v v v v v v v x v v v x v v v x v v v v 85 T 

18 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 95 T 

19 v v v v v v v x v v x v v v x v v v v x 80 T 

20 x v v v v v v x v v v v v v x v v x v v 80 T 

21 x v x v v v v x x v x v v v x x v v x x 55 TT 

22 x x v v v v x x x v v v v v v x v x x v 60 TT 

23 v v v v v v v x v v v v v v v v v v x v 90 T 

24 v x v x v v v x v v v v x v v x v x v v 70 TT 

25 x x v v v v v x x v v x v v v x v v x v 65 TT 

 

Keterangan : 

v    = Jawaban Benar 

x    = Jawaban Salah 

T    = Tuntas 

TT    = Tidak Tuntas 

Jumlah Siswa Tuntas  = 10 
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Lampiran 16. Hasil Tes Siklus II 

No 

Ab

se

n 

Jawaban Soal No- Nilai 

Tes 

Keteran

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

1 x v v x v v x v v v v v v v v v v v v v 85 T 

2 v v v x v v v v v v v v x v v v v v v v 90 T 

3 v v x x v v x v v v v v x v v v v v v v 80 T 

4 v v v v v x v v x v v v v x v v x v x v 75 TT 

5 v x v v v x v v x v v x v v v v v v v v 80 T 

6 v v v v v v v v v v v v v v v v x v v v 95 T 

7 v v v v v v x v v x v v x v v x v v x v 70 TT 

8 x v v x v v v x v v v x v v v v v v v v 80 T 

9 x v x v v v v v v v v v v v x v v v x v 80 T 

10 v v v v v v v v v x v v x v v v v x x v 80 T 

11 v v x v v v x v v x v v v v v v v v v v 85 T 

12 v v x v v v x v v x v v v v x v v v x v 75 TT 

13 v v v v v v v v v x v v v v v v v v x v 90 T 

14 x v x x v v v v v v v v v v v v v v v x 80 T 
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15 x v v x v v x x v v x v v x v v x v v v 65 TT 

16 v v v v v v x v v v x v v x v v x v v v 80 T 

17 v v v v v v v v v v v v v v v v v x v x 90 T 

18 v v v v v v v v v x v v x v v v v v v v 90 T 

19 v v v v v v v v v x v x v v v v v x v v 85 T 

20 v v v x v v v v v v v v v v v v v v v v 95 T 

21 x x v x v v v x v x v v x v v v v x v v 65 TT 

22 v v v v v v v x v x v v v v v v v x v v 80 T 

23 v v v v v v v v v v v v v v v v v v x x 90 T 

24 v v v x v v v v v x x v x v v v v x v x 70 TT 

25 x v v x v v v x v v x v x v v v v v v v 75 TT 

 

Keterangan : 

v    = Jawaban Benar 

x    = Jawaban Salah 

T    = Tuntas 

TT    = Tidak Tuntas 

Jumlah Siswa Tuntas  = 18 
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Lampiran 17. Lembar Obserasi Aktivitas Siswa 

NO Kegiatan Siswa Ada Tidak 

1 Menjawab salam dari guru kemudian berdoa sesuai 

bimbingan guru. 

  

2 Menyiapkan buku pelajaran.   

3 Mendengarkan penjelasan guru mengenai media 

pembelajaran yang akan digunakan. 

  

4 Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan oleh guru. 

  

5 Memperhatikan penyampaian materi dan menanggapi 

pertanyaan dari guru. 

  

6 Memperagakan tokoh yang ada dalam media.   

7 Menanyakan permasalahan yang belum dipahami.   

8 Semangat dalam mengerjakan soal.   

9 Mengerjakan lembar soal secara individu.   

10 Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri. 

  

11 Membuat catatan atau rangkuman materi.   

12 Mengakhiri pembelajaran dengan do‟a   

 

Keterangan : 

1 = Ada 

0 = Tidak Ada 
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Lampiran 18. Hasil Perhitungan Aktivitas Siswa Siklus I 

Absen Poin Lembar Observasi Jumlah Prosentase 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6 50 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 91,7 

3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 66,7 

4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 66,7 

5 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 66,7 

6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10 83,3 

7 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 7 58,3 

8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 83,3 

9 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 75 

10 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7 58,3 

11 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 75 

12 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 41,7 

13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 91,7 

14 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 41,7 

15 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6 50 

16 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 50 
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17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 91,7 

18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 91,7 

19 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6 50 

20 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8 66,7 

21 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 75 

22 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8 66,7 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 91,7 

24 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7 58,3 

25 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7 58,3 
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Lampiran 19. Hasil Perhitungan Aktivitas Siswa Siklus II 

Absen Poin Lembar Observasi Jumlah Prosentase 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 83,3 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 91,7 

3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9 75 

4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9 75 

5 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 8 66,7 

6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10 83,3 

7 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 66,7 

8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 91,7 

9 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9 75 

10 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83,3 

11 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9 75 

12 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 58,3 

13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 83,3 

14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 75 

15 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 8 66,7 

16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 83,3 
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17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 91,7 

18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 91,7 

19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 91,7 

20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 83,3 

21 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9 75 

22 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 75 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 91,7 

24 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9 75 

25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10 83,3 
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Lampiran 20. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Hal yang perlu diamati guru Ada Tidak 

1 Mempersiapkan media Visual Novel   

2. Mengucapkan salam dan memimpin doa   

3 Memperkenalkan media Virtual Novel yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

  

4. Melakukan apersepsi mengenai materi yang akan 

disampaikan. 

  

5 Memperkenalkan karakter atau tokoh yang ada dalam 

media. 

  

6 Guru sebagai mediator antara peserta didik dan media.   

7 Menunjuk siswa untuk berperan sebagai karakter atau 

tokoh yang ada dalam Virtual Novel. 

  

8 Memberi kesempatan bertanya kepada siswa.   

9 Memberi pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang 

disampaikan. 

  

10 Membimbing siswa agar fokus kepada media (Visual 

Novel) pembelajaran. 

  

11 Memberikan penguatan materi.   

12 Memberikan evaluasi diakhir pertemuan.   

13 Efektif dalam menggunakan media pembelajaran   

14 Selama proses pembelajaran guru tidak hanya berada 

dalam satu posisi. 

  

15 Mengakhiri pembelajaran dengan do,a dan salam   
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Lampiran 21. Hasil Perhitungan Aktivitas Guru Siklus I 

Poin Nilai 

1 0 

2 1 

3 1 

4 0 

5 0 

6 1 

7 1 

8 0 

9 1 

10 0 

11 1 

12 0 

13 0 

14 1 

15 1 

Jumlah 8 
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Lampiran 22. Hasil Perhitungan Aktivitas Guru Siklus II 

Poin Nilai 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 0 

6 1 

7 0 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

Jumlah 13 
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Lampiran 26. Dokumentasi 
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