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ABSTRAK 
 
Widhiyanto, Arie. 2010. Penggunaan Program Livewire Sebagai Media 

Pembelajaran Teori Listrik Dan Elektronika Program Keahlian Teknik 

Pendingin SMK Negeri 2 Kendal. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.  

 

Kata Kunci: Program Livewire, Media Pembelajaran, Teori listrik dan Elektronika 

 

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya penggunaan model 

pembelajaran Teacher Center Learning (TCL) yang dari awal sampai akhir 

sebagian besar dari proses pembelajaran dikendalikan guru, sehingga kegiatan 

belajar mengajar kurang efektif karena adanya pemaksaan untuk pemahaman 

materi. Suatu variasi pembelajaran terprogram adalah dengan menggunakan 

komputer untuk menyajikan bahan-bahan pelajarannya disebut pembelajaran 

dengan bantuan komputer (Computer Assisted Instruction = CAI) dapat dilakukan 

sebagai salah satu solusi. Penggunaan Program Livewire sebagai media 

pembelajaran dengan pendekatan PAKEM adalah konsep model Pembelajaran 

yang membuat siswa dan guru aktif, dengan begitu berkembanglah kreativitas 

baik siswa maupun guru sehingga proses itu berjalan dengan efektif, dan akhirnya 

menyenangkan bagi semua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan Penggunaan Program Livewire Sebagai Media Pembelajaran 

Teori Listrik Dan Elektronika pada siswa kelas X  Program Keahlian Teknik 

Pendingin SMK Negeri 2 Kendal Tahun Ajaran 2009/2010.  

Desain penelitian yang digunakan adalah desain Quasi experiment  dengan 

metode One Shot Case Study yang di dalamnya terdapat 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, observasi dan refleksi. Penelitian 

berlangsung dengan model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan 

data pada penelitian kasus ini yang diperkirakan sudah mempunyai pengaruh. 

Metode yang di terapkan yaitu metode dokumentasi, observasi, dan angket.  

Hasil penelitian berupa hasil belajar kognitif yang diperoleh menunjukkan 

nilai tertinggi adalah 89 dan nilai terendah 69 dengan nilai rata rata 82,228. dilihat 

dari ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 85,71 %. Secara klasikal 

ketuntasan belajar telah  mencapai 85 %. Hasil belajar afektif siswa diperoleh 

presentase 66% masuk dalam kriteria tinggi. Sedangkan hasil belajar 

psikomotorik diperoleh presentase 83% masuk dalam kriteria tinggi. Kemudian 

tanggapan siswa yang menunjukkan bahwa tanggapan siswa terhadap penggunaan 

media pembelajaran program Livewire pada mata diklat Teori Listrik dan 

Elektronika secara umum termasuk kategori sangat positif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran program Livewire pada mata diklat Teori Listrik dan Elektronika  

terjadi keberhasilan pada hasil belajar (kognitif, afektif dan psikomotorik) siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan pada proses pembelajaran 

berkelanjutan guru dapat menggunakan Program Livewire Sebagai Media 

Pembelajaran dengan pendekatan PAKEM, sehingga menumbuhkan ketertarikan 

dan kreatifitas terhadap kegiatan belajar mengajar.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

� “Tiada kekayaan yang lebih utama dari pada akal, tiada kemiskinan yang lebih 

menyedihkan dari pada kebodohan, tiada warisan lebih baik dari pada pendidikan, dan 

tiada pembantu yang lebih baik dari pada musyawarah”(Imam Ali, RA)  

 

� “Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya.  

Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya”(Johan Wolfgang Von goethe) 

 

� “Bertanya adalah kunci utama untuk membuka pintu gerbang ilmu pengetahuan dan 

teknologi”(Gazali) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai jenjang pendidikan yang 

berada menengah atas sesudah program pendidikan dasar sembilan tahun, 

dalam hierarki sistem pendidikan di Indonesia selain berfungsi menanamkan 

kemampuan dan keterampilan agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi juga berfungsi untuk memberi bekal yang cukup kepada siswa dalam 

mengembangkan diri sesuai dengan potensi diri dan lingkungan yang ada. 

Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran dalam jenjang pendidikan 

kejuruan sangat menentukan keberhasilan di jenjang dunia kerja. Hal ini 

berlaku pada semua mata diklat tidak terkecuali kompetensi dasar teori listrik 

dan elektronika dalam program keahlian teknik pendingin. Oleh karena itu, 

penguasaan materi teori listrik dan elektronika di tingkat dasar materi kejuruan 

juga akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kompetensi kejuruan di 

tingkat selanjutnya. 

Dimulainya penerapan Kurikulum 2004 menuntut siswa untuk lebih 

aktif dalam pembelajaran. Posisi siswa yang sebelumnya menjadi objek 

pembelajaran kini beralih menjadi subjek pembelajaran. Dengan adanya 

perubahan posisi ini menyebabkan terjadinya perubahan pola pembelajaran 

dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pendekatan dalam kegiatan belajar 

mengajar yang mengutamakan keaktifan siswa dalam proses pembelajarannya. 

1 
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Dengan demikian siswa akan merasa benar-benar ikut ambil bagian dan 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Suatu variasi pembelajaran terprogram adalah dengan menggunakan 

komputer untuk menyajikan bahan-bahan pelajarannya disebut pembelajaran 

dengan bantuan komputer (Computer Assisted Instruction = CAI) Atkinson 

(1968) meneliti pengajaran membaca yang diberikan yang diberikan dengan 

memakai terminal komputer selama 20 menit perhari bagi siswa kelas 1. 

Hasilnya menunjukan bahwa 0 dari 10 perbandingan mencapai hasil yang 

lebih baik secara signifikan pada tes akhir yang telah distandarkan daripada 

mereka yang tidak menggunakan komputer (Wilkinson, 1984: 26). 

Program Livewire dapat digunakan sebagai salah satu perangkat lunak 

pembelajaran berbantuan komputer. CAI adalah suatu model instruksional 

yang melibatkan siswa dengan komputer secara langsung. Sehingga dalam 

tugas nantinya diberikan Job Sheet, yaitu bagaimana membuat rancangan, 

simulasi dan menganalisis didalam suatu rangkaian yang diberikan sehingga 

pembuktian terhadap teori rangkaian listrik dapat dipahami secara langsung 

oleh siswa. 

Berangkat dari hal itulah penulis menyampaikan gagasan untuk 

menggunakan program  Livewire sebagai media pembelajaran kompetensi 

dasar teori listrik dan elektronika sebagai sarana untuk menyajikan simulasi 

dan analisis bagi siswa program keahlian teknik pendingin secara lebih 

variatif. Variatif disini bukan hanya dalam hal ranah pembelajaran yang 

menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotor tetapi juga dalam hal jenis 
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kegiatan pembelajaran dan keselarasannya dengan tujuan pembelajaran 

program keahlian teknik pendingin. 

Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk menerapkan media 

pembelajaran berbasis penggunaan program livewire untuk kompetensi dasar 

teori listrik dan elektronika, sekaligus juga untuk menyelesaikan tugas akhir 

sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata satu. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas diadakan penelitian dengan judul 

”PENGGUNAAN PROGRAM LIVEWIRE SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN TEORI LISTRIK DAN ELEKTRONIKA 

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PENDINGIN SMK NEGERI 2 

KENDAL” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1.  Apakah pembelajaran Program Keahlian Teknik Pendingin Kompetensi 

Dasar Teori Listrik dan Elektronika menggunakan media pembelajaran 

penggunaan program Livewire dapat memberikan kemudahan bagi siswa? 

2.  Apakah penggunaan media pembelajaran program Livewire dapat 

membantu  siswa dalam menganalisis rangkaian listrik dan elektronika? 

3.  Apakah penggunaan media pembelajaran program Livewire dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran Program Keahlian Teknik 

Pendingin Kompetensi Dasar Teori Listrik dan Elektronika? 
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C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji pada skripsi ini adalah: 

1.   Materi pelajaran dalam media pembelajaran Kompetensi Dasar Teori 

Listrik dan Elektronika yang akan dikembangkan hanya menyangkut 

pokok bahasan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan 

dalam penguasaan Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff.  

2.  Penggunaan perangkat lunak yang digunakan merupakan program 

Livewire-Professional Edition versi 1.11, hanya meliputi pengujian 

program, diuji penggunaannya terhadap pemahaman terhadap materi atau 

minat belajar siswa. 

3.  Jenis perangkat lunak yang akan digunakan merupakan jenis program 

elektronika, yaitu penyajian simulasi dan analisis rangkaian pembelajaran 

dalam bentuk multimedia interaktif. 

 

D. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam skripsi ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

salah penafsiran terhadap judul skripsi dan memberikan gambaran yang lebih 

jelas kepada para pembaca. Dari judul skripsi ”PENGGUNAAN 

PROGRAM LIVEWIRE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN TEORI 

LISTRIK DAN ELEKTRONIKA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK 

PENDINGIN SMK NEGERI 2 KENDAL”. Maka Istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 
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1.  Penggunaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan 

penggunaan berarti proses, perbuatan, cara mempergunakan sesuatu. 

Dalam penelitian penggunaan, peneliti berusaha mencari daya guna dan 

hasil kegunaan, selanjutnya mencari arti atau manfaat dari adanya daya 

guna dan hasil yang ada. 

2.  Livewire 

Livewire adalah suatu program yang merupakan suatu simulasi 

elektronika yang digunakan untuk merancang hingga menganalisis, 

ditampilkan dalam bentuk animasi untuk mempertunjukan fungsi atau 

prinsip dasar dari rangkaian elektronika.  

3.  Media 

Media pendidikan dalam arti yang sempit terutama hanya 

memperhatikan dua unsur dari model kawasan keseluruhan, yakni bahan 

dan alat. Padahal persoalan yang dihadapi di sekolah-sekolah bukan cuma 

menyangkut bahan dan alat, tetapi juga juga orang-orang yang 

menyediakannya dan mengoperasikannya; masalah rancangan, produksi, 

logistik, pemanfaatan, pengorganisasian dan pengelolaan, dan 

bagaimanakah bahan dan alat itu sendiri berinteraksi dengan siswa 

(Wilkinson, 1984: 4). 

4.  Pembelajaran 

Pembelajaran diartikan sebagai proses, cara menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar (KBBI, 1995:14), pembelajaran yang dimaksud 
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dalam penelitian ini adalah cara atau proses yang bertujuan agar siswa 

mampu memiliki kompetensi atau keahlian khusus di bidang komputer. 

5.  SMK 

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) adalah bentuk satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun 

sesudah program pendidikan dasar sembilan tahun. SMK setingkat atau 

sederajat dengan SMA, MA, dan Kejar Paket C. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dari judul skripsi diatas adalah Pengaruh tentang suatu 

usaha atau tindakan yaitu keberhasilan suatu variasi pembelajaran terprogram 

adalah dengan menggunakan media pembelajaran berupa program Livewire 

untuk menyajikan bahan pelajaran teori listrik dan elektronika. Harapannya 

hasil nantinya dapat memberikan nilai positif dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan Program Keahlian Teknik Pendingin SMK Negeri 2 Kendal. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menerapkan 

penggunaan program Livewire sebagai media pembelajaran bagi siswa dalam 

memahami materi teori listrik dan elektronika pada siswa SMK Negeri 2 

Kendal kelas X Program Keahlian Teknik Pendingin.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
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1. Untuk Sekolah : 

Pembinaan dan pengembangan strategi pembelajaran yang tepat. 

2. Untuk guru : 

a.  Memudahkan guru dalam penyampaian materi kepada siswa dengan 

baik dalam teori maupun praktik. 

b.  Meningkatkan semangat guru dalam mengajar. 

3. Untuk Siswa : 

a.  Meningkatkan kemampuan belajar Pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang dibutuhkan dalam penguasaan Kompetensi Dasar Teori 

Listrik dan Elektronika yang akan dikembangkan hanya menyangkut 

pokok bahasan Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff  yang selama ini 

kurang dikuasai. 

b.  Mempermudah siswa dalam memahami materi teori listrik dan 

elektronika dan pembelajaran yang berkelanjutan. 

4. Untuk Penulis : 

Menambah wawasan pengetahuan bahwa belajar akan lebih bermakna 

apabila kita mengalami apa yang dipelajari bukan hanya sekedar 

mengetahuinya. 
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G. Sistematika Skripsi 

Untuk memperjelas garis besar dalam penyusunan skripsi ini maka 

dicantumkan sistematikanya. Adapun susunan sistematikanya terdiri dari 

bagian awal, isi dan akhir. 

1. Bagian awal berisi : 

Halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, 

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

2. Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu : 

BAB I :  Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, penegasan istilah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II :  Landasan Teori 

BAB III :  Bab ini berisi tentang Metode Penelitian 

BAB IV :  Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V :  Penutup berisi Simpulan dan Saran 

3. Bagian akhir berisi :  

Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Model Pembelajaran 

Belajar menurut Slavin dalam Tri Anni (2004:2) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Sedangkan pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang 

memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Dengan demikian proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri 

individu siswa, sedang proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja 

direncanakan dan bersifat rekayasa pelaku. 

Peristiwa belajar disertai dengan proses pembelajaran akan lebih 

terarah dan sistematik dari pada belajar yang hanya semata-mata dari 

pengalaman dalam kehidupan sosial masyarakat. Belajar dengan proses 

pembelajaran ada peran guru, bahan belajar, dan lingkungan kondusif yang 

sengaja diciptakan. 

Model pembelajaran merupakan konsep mewujudkan proses belajar 

mengajar, yang berarti rencana yang akan atau dapat dilaksanakan. Sedangkan 

model pembelajaran menurut Yoice dan Marsha dalam Sugandi (2006:103) 

adalah suatu rencana pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, 

mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas 

dalam setting pembelajaran ataupun setting lainnya. Dikatakan suatu pola 

berarti model mengajar dalam pengembangannya di kelas, membutuhkan 

unsur metode, teknik-teknik mengajar dan media sebagai penunjang. 

9 
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Berdasarkan definisi tersebut, model pembelajaran merupakan pola 

interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam 

pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas yang berfungsi sebagai pedoman 

dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola 

lingkungan pembelajaran dan mengelola kelas. Dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran diperlukan perangkat pembelajaran yang dapat 

disusun dan dikembangkan oleh guru. Perangkat-perangkat itu meliputi buku 

guru, buku siswa (modul), lembar tugas/kerja, media bantu seperti komputer, 

transparansi, pedoman pelaksanaan pembelajaran seperti kurikulum dan lain-

lain. 

 

B. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut Tri Anni (2004: 2) adalah suatu proses 

penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan. Perubahan sebagai hasil dari suatu proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pengalaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek yang lain yang ada 

pada individu yang belajar. Dengan demikian belajar pada dasarnya adalah 

perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Perubahan tingkah 

laku itu meliputi keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, 
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pemahaman, dan apresiasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengalaman 

dalam proses belajar adalah interaksi antara individu dengan lingkungan. 

Dari pengertian-pengertian di atas, tampak bahwa konsep belajar 

mengandung tiga unsur utama, yaitu : 

a. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku 

b. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman 

c. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen, lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar untuk 

diukur. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. (Tri Anni, 2004: 4) 

Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kecakapan 

serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

Benyamin Bloom mengklasifikasikan hasil belajar yang secara garis 

besar menjadi tiga ranah, sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 
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b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu pengenalan, 

pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, 

pengamalan. 

c. Ranah Psikomotorik 

Berkenaan dangan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa 

hasil belajar adalah nilai yang dicapai seseorang dengan kemampuan 

maksimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Tri 

Anni (2004: 11) mengemukakan bahwa hasil belajar yang dicapai 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dalam diri siswa 

dan faktor yang datang dari luar diri siswa (faktor lingkungan). 

1. Faktor dalam diri siswa 

Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama adalah 

kemampuan siswa. Faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan 

perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial, ekonomi, 

faktor fisik dan psikis. Makin luas motivasi seseorang dalam 

belajar makin optimal seseorang dalam melakukan aktivitas 

belajar. 
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2. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan mempengaruhi diri siswa dalam menentukan 

atau mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor lingkungan tersebut 

antara lain : 

a. Kompetensi guru 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran 

adalah guru. Guru yang memiliki kompetensi tinggi tentu 

dalam melaksanakan perannya sebagai pengelola kelas, sebagai 

fasilitator, dan sebagai evaluator dapat terlaksana secara 

maksimal.   

b. Karakteristik kelas  

Variabel karakteristik kelas yang mempengaruhi hasil balajar 

siswa antara lain besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas, dan 

sumber belajar yang tersedia,serta adanya media yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 

 

3. Penilaian 

Penilaian adalah upaya yang dilakukan untuk menentukan apakah 

tujuan pendidikan dan tujuan pengajaran telah tercapai atau tidak (Nana 

Sudjana, 1987:8). Penilaian pada saat praktek sama dengan menilai 

keterampilan murid. Penilaian keterampilan lebih tepat menggunakan 

metode observasi secara langsung. Yaitu seorang guru mengadakan 

penilaian berdasarkan pengamatan kepada murid saat kegiatan praktek 
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(Nana Sudjana, 1987:114). Nilai pelajaran produktif pada siwa SMK 

dikatakan tuntas apabila diatas 75 (KKM 2009-2010 SMK N 2 Kendal). 

 

C. Pembelajaran Inovatif dengan Pendekatan PAKEM 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menyenangkan, 

menantang, mengembangkan keterampilan berpikir, mendorong siswa untuk 

bereksplorasi, memberikan kesempatan untuk sukses, menumbuhkan rasa 

percaya diri, dan memberikan umpan balik. Untuk itu diperlukan adanya 

sejumlah karakteristik yang diterapkan pada proses pembelajaran yang 

dipandang baik untuk keberhasilan peserta didik dan harusnya dituangkan ke 

dalam program pembelajaran di berbagai satuan pendidikan. Upaya untuk 

merealisasikan pembelajaran yang baik dan berpusat pada siswa bisa melalui 

pengembangan pembelajaran dengan pendekatan baru. 

Dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan strategi pembelajaran 

yang sangat baik dan cocok untuk situasi dan kondisi siswa. Strategi yang 

sangat cocok dan menarik peserta didik dalam pembelajaran sekarang ini 

dikenal dengan nama PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (Suparlan, 2008: 70). Pembelajaran yang 

membuat siswa dan guru aktif, dengan begitu berkembanglah kreativitas baik 

siswa maupun guru sehingga proses itu berjalan dengan efektif, dan akhirnya 

menyenangkan bagi semua. 

Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus 

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta dididik aktif 
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mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari data dan 

informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah.  

Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 

Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses 

pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai 

siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki 

sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya 

aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut 

seperti halnya bermain biasa. 

Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang menyenagkan 

sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga 

waktu curah perhatiannya tinggi. Menurut hasil penelitian, tinnginya waktu 

curah terbukti meningkatkan hasil belajar. 

Pembelajaran aktif (active learning) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang melahirkan PAKEM. Model pembelajaran aktif dinilai 

memang dapat (1) menciptakan ketertarikan bagi siswa (creating excitement in 

the classroom), (2) memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat berfikir 

dan bekerja (getting students to think and work). Jadi pembelajaran aktif 

disarankan untuk digunakan dalam proses pembelajaran untuk membuat siswa 

lebih banyak melakukan sesuatu daripada hanya sekedar mendengarkan 

(student must do more than just listen). Siswa harus membaca, menulis, 

mendiskusikan, atau terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. Lebih 
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dari itu, siswa dilibatkan secara aktif dalam proses berfikir tingkat tinggi sperti 

untuk kegiatan analisis, sistesis, dan penilaian (Chikering dan Gamson dalam 

Suparlan, 2008: 7). 

Dalam pembelajaran Model Pakem, seorang guru harus berperan aktif, 

proaktif dan kreatif untuk mencari dan merancang media/bahan ajar alternatif 

yang mudah, murah dan sederhana. Tetapi tetap memiliki relevansi dengan 

tema mata pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Penggunaan perangkat 

multimedia seperti ICT (information and communication  technology) 

sungguh sangat ideal, tetapi tidak semua sekolah mampu mengaksesnya. 

Tanpa merendahkan sifat dan nilai multimedia elektronik, para guru dapat 

memilih dan merancang media pembelajaran alternatif dengan menggunakan 

berbagai sumber lainnya, seperti bahan baku yang murah dan mudah di dapat 

guna memotivasi dan merangsang proses pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan.   

Berdasarkan UNESCO (United Nation for Educational, Scientific, and 

Cultural Organization) dalam Suparlan (2008: 38) mengingatkan tentang 

empat pilar pendidikan: 

1. Learning to know, belajar dimaknai sebagai upaya hanya sebatas untuk 

mengetahui. 

2. Learning to do, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta 

didik bukan hanya mengetahui, tetapi lebih kepada dapat melakukan atau 

mengerjakan kegiatan tertentu. 
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3. Learning to be, belajar dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan peserta 

didik sebagai dirinya sendiri. 

4. Learning how to live together, belajar sebagai upaya agar peserta didik 

dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai. 

 

Secara garis besar, gambaran PAKEM adalah sebagai berikut: 

5. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman 

dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. 

6. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenagkan, dan cocok bagi 

siswa. 

7. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang 

lebih menarik dan menyediakan ”pojok baca”. 

8. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk cara belajar kelompok. 

9. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkan dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 
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D. Program Livewire 

1. Pengertian  

 Livewire adalah suatu program yang merupakan suatu simulasi 

elektronika yang digunakan untuk merancang hingga menganalisis, 

ditampilkan dalam bentuk animasi dan dapat mengeluarkan bunyi untuk 

mempertunjukan fungsi atau prinsip dasar dari rangkaian elektronika. 

Program Livewire termasuk Perangkat lunak aplikasi yang merupakan 

suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan 

komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan 

pengguna.  

 

2.  Kegunaan 

Penggunaan perangkat lunak yang digunakan adalah program 

Livewire-Professional Edition versi 1.11, dapat dilihat di http://www.new-

wave-concepts.com merupakan program yang berlisensi (License-Ware), 

perangkat lunak yang dilindungi oleh hukum hak cipta. 

Kemampuan program Livewire membantu siswa dalam 

memberikan kemudahan perancangan rangkaian elektronika, analisis dan 

simulasi rangkaian elektronika dengan bentuk animasi yang terlihat 

menarik dalam memberikan gambaran kinerja rangkaian elektronika. 

Perancangan PCB (Printed Circuit Board) dari program Livewire bisa 

langsung diterapkan ke program PCB Wizard dengan cara Convert. Dalam 

hal ini siswa dapat jauh lebih mudah, murah dan cepat dalam 

menyelesaikan pelajaran teori listrik dan elektronika. 
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Untuk dijalankan di PC dibutuhkan spesifikasi  minimum 

• PC dengan processor Pentium 2 

• 16 MB (RAM) memori 

• Microsoft Windows 95, 98, ME, 2000 atau XP 

• Hard disk 10 GB 

• CD-ROM 

 

Kemampuan dari tombol, transistor, dioda, IC (Integrated Circuit) 

dan beratus komponen lain yang semuanya dapat dihubungkan bersama-

sama untuk menyelidiki konsep tersembunyi atau fungsi yang belum 

diketahui seperti tegangan, arus dan beban. Tidak ada kesalahan seperti 

yang biasa terjadi pada realisasi rancangan sebenarnya dan tidak ada 

koneksi lepas atau komponen salah/cacat. juga tidak seperti dikhawatirkan 

terjadi kelebihan beban maksimum yang melewati komponen hingga 

menyebabkan komponen terbakar atau meletus. 

Program Livewire dapat digunakan sebagai salah satu perangkat 

lunak pembelajaran berbantuan komputer (Computer Assisted Instruction). 

CAI adalah suatu model instruksional yang melibatkan siswa dengan 

komputer secara langsung. Sehingga dalam tugas nantinya diberikan Job 

Sheet, yaitu bagaimana membuat rancangan, simulasi dan menganalisis 

didalam suatu rangkaian yang diberikan sehingga pembuktian terhadap 

teori rangkaian listrik dapat dipahami secara langsung oleh siswa.  

 

3. Perbedaan 

Dalam penerapan di lapangan banyak teknisi yang menggunakan 

Livewire versi 1.11 dalam merancang sutu rangkaian, selain Electronics 

Workbench (EWB) yang yang memiliki kemampuan menyerupai yaitu 
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versi 5.12. Kedua program sama-sama dilindungi oleh hak cipta (License 

Ware) dan memiliki karakter hampir sama dalam menganalisis. 

Perbandingan antara kedua program dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Dari segi memori EWB memerlukan memori komputer lebih besar 

karena program ini harus diinstal terlebih dahulu. Berbeda dalam 

penggunaan Livewire yang merupakan program portable yang bisa 

langsung digunakan tanpa harus instalasi. 

b. Pada segi tampilan pada EWB terlihat kurang nyaman atau masih 

membingungkan bagi pengguna pemula karena tampilan toolbar yang 

terlihat rumit. Tampilan Livewire lebih ringkas karena seluruh 

komponen terdapat pada satu toolbar yaitu gallery yang didalamnya 

sudah ada pengelompokan pada jenis-jenis komponen itu sendiri, 

sehingga memudahkan bagi pengguna pemula. 

c. Untuk segi simulasi Livewire terlihat lebih dinamis karena memiliki 

fitur suara pada fungsi komponen dan animasi yang sesuai kinerja dari 

rangkaian seperti voltage levels, current flow, logic levels dan 

membuat simulasi lebih menarik dalam proses pembelajaran untuk 

siswa lebih mudah dalam pemahaman terhadap materi dan tidak 

membosankan, berbeda pada EWB yang tidak memiliki kemampuan 

sama halnya pada Livewire. 

d. Untuk analisis lebih cepat dalam menggunakan Livewire karena untuk 

mengetes suatu rangkaian, langsung dapat diketahui arus maupun 

tegangannya dengan cara menunjuk kursor pada rangkaian yang ingin 
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diketahui, berbeda dengan EWB untuk mengetahui arus atau tegangan 

harus menggabungkan alat ukur amperemeter dan voltmeter pada 

rangkaian. 

 

4. Fungsi Menu 

Jalankan program Livewire-Professional Edition versi 1.11, untuk 

membuat skematik rangkaian elektronika. Setelah dijalankan, akan muncul 

window Livewire – Professional Edition. 

 

Gambar 1. Tampilan Livewire saat awal dibuka 

Pada Program Livewire terdapat beberapa menu pilihan mulai dari 

menu file, edit, view, insert, tools, window maupun help.  Menu-menu ini 

memiliki kemiripan dengan aplikasi lain yang dibuat seperti Microsoft 

yang sudah dahulu dipahami, dengan beberapa diantaranya merupakan 

menu khusus yang didesain untuk Livewire itu sendiri. Menu file hampir 

sama dengan format menu pada program-program rancangan Microsoft 
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Gambar 2. Tampilan Toolbar 

atau rancangan program lain, yang terdiri dari sub menu New, Open, 

Close, Save, Save as, Protect Document, Preview in Browser, Page Setup, 

Print, Sent..., Properties dan Exit. 

 

5. Fungsi Toolbar 

 

 

 

 

 

 

a. Open – perintah ini digunakan untuk membuka dokumen atau data 

dengan ekstensi *.lvw atau Livewire Document.  

b. Save – perintah ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang berada 

di lembar kerja. Dalam penyimpanan capture akan menciptakan 

backup dengan ekstensi *.lvw atau Livewire Document.   

c. Print – perintah ini digunakan untuk mulai mencetak halaman skematik 

yang aktif atau item-item yang telah dipilih dalam project manager. 

d. Cut – perintah ini digunakan untuk menghapus objek yang dipilh dari 

window dan menempatkannya di Clipboard. Perintah ini hanya aktif 

bila ada objek yang dipilih. 

e. Copy – perintah ini digunakan untuk menduplikasikan objek yang 

dipilih dan mengirimnya ke Clipboard. Hanya aktif bila ada objek yang 

dipilih. 
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f. Paste – perintah ini digunakan untuk memindahkan objek yang 

disimpan di Clipboard ke window yang aktif. Perintah ini tidak 

berfungsi bila Clipboard dalam keadaan kosong. 

g. Undo – perintah ini digunakan untuk membatalkan efek perintah 

sebelumnya bila mungkin.  

h. Redo – perintah ini digunakan untuk membatalkan efek perintah Undo. 

i. Run – perintah ini digunakan untuk menjalankan simulasi rangkaian 

yang telah jadi pada Clipboard.  

j. Pause – perintah ini digunakan untuk menghentikan atau menunda 

sementara pada proses rangkaian yang sudah dijalankan. Perintah ini 

masih menunjukan hasil analisis pada rangkaian saat terakhir perintah 

ini dijalankan.  

k. Stop – perintah ini digunakan untuk menghentikan secara permanen 

pada proses rangkaian. 

l. Select Tool – perintah ini digunakan untuk memilih objek. 

m. Pan Tool – perintah ini digunakan untuk menggeser Clipboard. 

n. Zoom Tool – perintah ini digunakan untuk mengubah tampilan 

menjadi besar dan kecil pada  objek.  

o. Delete Tool – perintah ini digunakan untuk menghapus objek yang 

dipilih. 

p. Graph – perintah ini digunakan untuk menampilkan grafik. 

q. Rotate Left – perintah ini digunakan untuk memutar ke kiri objek yang 

dipilih dengan kenaikan 90 derajat. 
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r. Rotate Right - perintah ini digunakan untuk memutar ke kanan objek 

yang dipilih dengan kenaikan 90 derajat. 

s. Gallery – perintah ini digunakan untuk memunculkan jendela Gallery 

dengan berbagai macam komponen yang tersedia. 

 

6. Proses Pembuatan 

a. Dari menu Gallery, dapat memilih jenis komponen yang akan 

ditempatkan pada lembar kerja Livewire atau stage. Klik Gallery 

(CTRL+F2) dan pilih jenis komponen yang diinginkan dan klik sambil 

tahan shortcut atau simbol dari komponen tarik ke stage. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan pemilihan komponen 

b. Dari simbol komponen dapat dirubah nilai, nama, no tergantung dari 

jenis komponen. Klik 2 kali pada komponen dan muncul jendela ”Cell 

Properties” tergantung dari jenis komponen yang dipilih.  
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Gambar 4. Tampilan jendela properties 

c. Komponen-komponen yang disusun dapat saling dihubungkan 

menggunakan Wire. Klik di ujung simbol komponen yang diinginkan 

untuk memulai pengawatan (berubahnya cursor menjadi empat yang 

menunuk ke Pin) tarik mouse hingga ke kaki komponen yang 

diinginkan. 

 

 

Gambar 5. Tampilan penyambungan antar komponen 

d. Untuk menjalankan rangkaian yang sudah jadi klik Run (F9) dan 

mengakhiri Stop (CTRL+F9). 

 

E. Tinjauan tentang Teori Listrik dan Elektronika 

1.  Rangkaian listrik  

Rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen 

listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu, dan saling 

sedikit mempunyai satu lintasan tertutup, satu lintasan tertutup adalah satu 

lintasan arus yang mengalir dari kutub positif sumber tegangan menuju 

kebeban kemudian kembali lagi menuju kutub negative sumber tegangan. 

Interkoneksi dari dua atau lebih elemen-elemen rangkaian sederhana akan 
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membentuk sebuah jaringan listrik. Jika jaringan mengandung sedikitnya 

mengandung sedikitnya satu buah lintasan tertutup maka jaringan tersebut 

juga merupakan sebuah rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan gambar 

6b. Dengan demikian setiap rangkaian merupakan sebuah jaringan, tetapi 

tidak semua jaringan merupakan rangkaian listrik seperti gambar 6a.  

 

 

 

 

 

(a)      (b) 

Gambar 6. Jaringan dan rangkaian listrik 

2. Molekul dan Atom 

Benda padat, cair dan gas terdiri dari molekul-molekul. Molekul  

merupakan bagian yang terkecil dari bahan dan masih mempunyai sifat-

sifat yang sama dengan bahannya. Molekul itu sendiri tersusun dari atom 

dan atom tersusun dari sebuah inti (nukleus) yang dikitari oleh elektron 

dengan kecepatan yang amat tinggi. Gambar 7 merupakan ilustrasi dari 

sebuah atom. Elektron-elektron yang bermuatan negatif mengitari inti 

yang bermuatan positif. Dilintasan yang terluar terdapat elektron bebas. 

Vs Vs 
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Gambar 7. Perjalanan elektron mengelilingi inti atom 

Elektron merupakan suatu partikel listrik yang mengandung muatan 

negatif (-). Karena kecepatannya dalam mengitari inti, maka elektron 

mempunyai tenaga (energi) yang amat besar. Inti atom terdiri ari proton 

dan elektron. Proton memiliki massa ± 1836 kali massa elektron dan 

mempunyai muatan listrik positip (+) yang sama besarnya dengan muatan 

litrik seluruh elektron yang mengitarinya, tetapi arahnya berlawanan 

sifatnya. Neutron tidak bermuatan listrik (netral). 

Muatan listrik yang senama (positif dan positif atau negatif dan 

negatif) mempunyai sifat tolak menolak. Muatan listrik yang tidak senama 

(positif dan negatif) mempunyai sifat tarik menarik. Proton di dalam inti 

saling menolak, tetapi dengan elektron saling tarik menarik. Karena gaya 

tarikan yang kuat inilah elektron tidak terlepas dari lintasannya. Tetapi 

pada lintasan terluar yang terjauh jaraknya dari inti, tarikan antara elektron 

dan proton kurang kuat. Elektron pada lintasan terluar dapat keluar dari 

ikatan atomnya bila terpengaruh oleh suatu energi. Elektron yang keluar 

dari ikatan atomnya disebut elektron bebas. Jumlah proton di dalam atom 
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sama dengan jumlah elektron yang mengitari inti, maka atom itu netral 

(tidak bermuatan). Susunan atom disegala macam zat itu sama. 

Perbedaannya hanya di dalam jumlah proton, neutron dan elektronnya. 

Misalnya atom zat air mempunyai satu proton dan tidak ada neutron 

didalam intinya. Hanya ada satu elektron yang mengitari inti (Gambar 8). 

Atom Helium mempunyai dua proton dan dua neutron didalam intinya, 

dikelilingi oleh dua elektron (Gambar 9). Sedangkan inti atom Lithium 

tersusun dari tiga proton dan empat neutron dikelilingi oleh tiga elektron 

(Gambar 4). Jumlah protonnya dan elektronnya menunjukkan urutan 

nomor atau zat. Jadi zat air mempunyai nomor atom satu, Helium dua, 

Lithium tiga, begitu seterusnya dengan zat lainnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Atom Zat Air, Satu Proton, Satu Elektron 
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Gambar 9. Atom Helium, dua proton, dua neutron, dan dua elektron 

                      

Gambar 10. Atom Lithium, tiga proton, empat neutron, tiga elektron 

 

3. Pengertian Tegangan (Beda Potensial) Listrik 

Benda yang bermuatan listrik bila dihubungkan dengan tanah (bumi) 

akan menjadi netral kembali, karena memberikan kelebihan elektronnya 

kepada bumi atau mengambil elektron dari bumi untuk menutup 

kekurangan elektronnya. Jadi benda yang bermuatan itu dalam keadaan 

tidak seimbang muatannya atau tegang, maka benda yang bermuatan 

tersebut juga bertegangan atau berpotensial. Dua benda yang tidak sama 

muatannya mempunyai tegangan yang tidak sama. Antara dua benda yang 

tidak sama besar muatannya atau tidak sama sifat muatannya terdapat beda 

potensial listrik (biasa sebagai tegangan listrik). 
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4. Pengertian Arus Listrik 

Perpindahan elektron bebas dalam suatu penghantar yang 

dihubungkan pada kutub positif (kekurangan elektron) sebuah batery dan 

kutub negatif (kelebihan elektron) sebuah baterai disebut arus elektron. 

Gambar 11 menunjukkan jalannya elektron bebas yang berpindah dari 

atom ke atom di dalam penghantar. Atom no 2 yang kekurangan elektron 

menarik elektron Bebas dari atom pertama. Atom no 3 yang kekurangan 

elektron menarik elektron bebas tadi dari atom no 2, begitu seterusnya 

elektron bebas berpindah dari atom ke atom sepanjang penghantar, 

merupakan arus elektron. 

 

Gambar 11.  Arah gerakan elektron 

Jadi arus elektron terjadi bila ada proses perpindahan elektron. Arus 

listrik mengalir dari titik positif ke titik negatif. Arah arus listrik 

berlawanan dengan arah perpindahan elektron. Kuat arus listrik tergantung 

pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu 

penampang dalam satu satuan waktu. Satuan untuk banyaknya elektron 
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ialah coulomb. Satu coulomb sama dengan 6,28x10
18 

elektron. Kuat arus 

listrik mempunyai satuan amper (coulomb/second). 

 

5. Pengertian hambatan listrik 

Perjalanan elektron dalam penghantar (kawat penghantar) amat 

berliku-liku di antara berjuta-juta atom. Dalam perjalanannya elektron 

bertumbukan satu dengan yang lainnya dan juga bertumbukan dengan 

atom. Rintangan yang terdapat di dalam penghantar disebut tahanan 

penghantar. Satuan tahanan penghantar ialah ohm diberi lambang Ω 

(omega). Satu ohm ialah satu kolom air raksa yang panjangnya 1,063 m 

dan berpenampang 1 mm
2
 pada suhu 0

o
 celcius.  

Penghantar yang mempunyai tahanan kecil amat mudah dialiri arus 

listrik, karena mempunyai daya hantar listrik yang besar. Penghantar yang 

mempunyai tahanan besar, sulit dialiri arus listrik, dan dikatakan 

mempunyai daya hantar listrik yang kecil. Jadi bahwa besarnya nilai 

tahanan berbanding terbalik dengan besarnya nilai arus yang mengalir. 

Tahanan suatu penghantar dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

R = 
q

Lxρ
 

Dimana :  R = tahanan dalam satuan ohm 

L = panjang penghantar dalam satuan meter 

ρ = tahanan jenis penghantar dalam satuan ohm-mm
2
/m 

q = luas penampang penghantar dalam satuan mm
2 
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6. Hukum Ohm 

Dua kutub positif dan kutub negatif dari sebuah sumber tegangan dan 

selanjutnya dihubungkan dengan sepotong kawat penghantar, maka akan 

mengalir arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Arus ini mendapat 

hambatan dalam penghantar itu. Dari peristiwa tersebut dapat diketahui 

bahwa ada hubungan antara arus yang mengalir dalam hambatan kawat 

dan adanya sumber tegangan. Besarnya arus listrik yang mengalir 

tergantung dari besarnya hambatan kawat. Semakin besar hambatan kawat, 

maka semakin kecil arus yang mengalir. 

Antara tegangan listrik, kuat arus, dan hambatan listrik mempunyai 

hubungan yang Sangat erat, yang mempunyai pengaruh satu sama lain. 

Sehingga bila tegangan dinaikkan arus akan naik, bila tegangan diturunkan 

arusnya akan turun. Begitu pula bila hambatan listriknya diperbesar 

arusnya akan turun, bila hambatan diperkecil arusnya pun akan naik. 

Sehingga didapatlah hukum Ohm yang berbunyi “pada kawat penghantar, 

kuat arus sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan 

hambatannya”. 

Bila teganngan disingkat V (Voltage), kuat arus disingkat I 

(Intensity) dan hambatan disingkat R (Resistance) maka hukum Ohm 

dapat ditulis sebagai berikut: 
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7.  Hukum Kirchoff  

Hukum Kirchoff yang diambil dari seorang profesor di Jerman, 

Gustav Robert Kirchoff, yang lahir pada waktu Ohm melakukan 

eksperimen ilmiahnya. Hukum Kirchoff dibagi menjadi dua yaitu hukum 

kirchoff 1 yang membahas tentang arus listrik atau KCL (Kirchoff Current 

Law), dan hukum kirchoff 2 yang membahas tentang tegangan listrik atau 

disebut KVL (Kirchoff Voltage Law). 

Hukum Kircoff 1 menyatakan bahwa jumlah aljabar arus yang 

menuju kesatu titik cabang ádalah nol (∑i=0). Dalam perjanjian arus yang 

arahnya masuk kesatu titik diberi tanda positif (+), sedang yang keluar 

diberi tanda negatif (-).   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Loop arus ”Kirchoff” 

 Dimana :  i1-i2-i3+i4-i5=0 

  i1+ i4 = i2+ i3 +i5 

Hukum Kirchoff 2 menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan pada 

statu rangkaian tertutup adalah nol (∑V=0). Dalam menggunakan hukum 
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kirchoff 2 ini untuk memberikan tanda positif (+) pada tahanan diarah 

datangnya arus. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Rangkaian 

Tegangan jatuh adalah V1, V2 dan V3. Hasil dari penjumlahan ketiga 

tegangan jatuh tersebut merupakan nilai dari VT yang melewati cell 

(battery). 

 

F. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dikemukakan kerangka berfikir dalam penelitian ini. Bahwa pemahaman 

belajar siswa dalam mata diklat teori listrik dan elektronika dipengaruhi oleh 

kemampuan, keaktifan dan kualitas antar komponen pendidikan, diantaranya 

adalah faktor model pembelajaran. Suatu strategi belajar mengajar merupakan 

penunjang dari model pembelajaran. Semakin baik guru menguasai dan 

menggunakan strateginya, maka semakin efektif pencapaian tujuan belajar. 
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Guru dalam proses belajar selalu bertujuan agar materi yang diajarkan 

dapat dikuasai siswa dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pada kenyataannya 

harapan itu belum dapat diwujudkan seutuhnya. Dengan ini model 

pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran teori listrik dan elektronika 

adalah penggunaan program Livewire dengan pendekatan PAKEM, dimana 

dengan model ini siswa di tuntut lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa tidak pasif dan dapat membantu siswa mengatasi kesulitan 

belajarnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Kendal yang beralamat di Jalan 

Raya Sukarno-Hatta, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten 

Kendal - Jawa Tengah 51315. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas X 

jurusan Teknik Pendingin SMK Negeri 2 Kendal tahun pelajaran 2009/2010 

yang berjumlah 37 siswa. 

 

B. Faktor yang Diamati 

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

(aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik) yang diperoleh siswa 

pada proses pembelajaran, serta kuesioner tentang pemanfaatan program 

Livewire sebagai media pembelajaran pada mata diklat Teori Listrik dan 

Elektronika. Dalam aspek kognitif, yang diamati adalah pemahaman konsep 

Teori Listrik dan Elektronika pokok bahasan Hukum Ohm dan Hukum 

Kirchoff. Aspek psikomotorik dalam penelitian ini meliputi aspek 

mempersiapkan alat, tekun dalam bekerja, menggunakan waktu sangat efektif, 

membaca hasil pengukuran, melakukan percobaan dan mengkomunikasikan 

data hasil pengamatan. Adapun dalam aspek afektif, yang diamati meliputi 

aspek sikap, minat dan nilai. 
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C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Pre Experimental Design 

seringkali dipandang sebagai ekperimen yang tidak sebenarnya dan disebut 

juga dengan istilah Quasi experiment atau eksperimen semu (Arikunto, 2002 : 

84). Jadi dalam penelitian ini menggunakan seluruh subyek dalam kelompok 

belajar (intact group) untuk diberi perlakuan (treatment). 

Rancangan yang dimasukan ke dalam kategori Desain One Shot Case 

Study, model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada 

penelitian kasus ini yang diperkirakan sudah mempunyai pengaruh (Arikunto, 

2002 : 84). 

 

 

X adalah treatment atau perlakuan. 

O adalah hasil observasi sesudah treatment. 

Kemudian diadakan uji praktek. Dari hasil uji praktek diambil 

kesimpulan dengan  cara melihat rata-rata hasil dan membandingkan dengan 

standar yang diinginkan.  

 

 

 

X O 
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D. Instrumen Penelitian 

Langkah-langkah penyusunan instrumen adalah sebagai berikut. 

1.  Observasi awal tentang kemampuan pemahaman terhadap mata pelajaran 

ini, observasi input siswa, kesiapan siswa, pendekatan atau metode yang 

digunakan. 

2. Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) . 

3.  Membuat materi teori listrik dan elektronika bahasan hukum Ohm dan 

hukum Kirchoff. 

4. Merancang materi teori listrik dan elektronika bahasan hukum Ohm dan 

hukum Kirchoff pada program Livewire dalam proses pembelajaran. 

5. Membuat instrumen penelitian meliputi: 

a. menyusun Jobsheet atau petunjuk kerja 

b. lembar observasi ranah kognitif 

c. lembar observasi ranah afektif 

d. lembar observasi ranah psikomotorik 

e. lembar angket  

f. Persiapan penggunaan program Livewire yang digunakan dalam 

penelitian. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data diperoleh melalui: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan daftar nama siswa yang akan 

menjadi objek penelitian dan daftar nama siswa yang akan menjadi 

responden dalam uji coba instrument. Data inilah yang dimanfaatkan 

untuk dijadikan dokumentasi sebelum melakukan Penggunaan Program 

Livewire Sebagai Media Pembelajaran Teori Listrik Dan Elektronika. 

Dengan model ini kita mendapatkan data awal siswa. 

2.  Metode Pengamatan (Observation) 

 Dalam pengamatan atau observasi, peneliti mengambil data dari 

mengamati dan mencatat kegiatan yang dilakukan siswa selama penelitian 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi 

3. Metode Angket 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan tanggapan siswa terhadap 

belajar dengan Penggunaan Program Livewire Sebagai Media 

Pembelajaran Teori Listrik Dan Elektronika. Pada metode ini alat yang 

digunakan untuk mengukur berupa angket. Metode ini juga digunakan 

untuk mengukur kemampuan afektif siswa. 
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F. Analisis data 

Data yang berupa catatan pengamatan, keadaan hasil belajar kognitif 

dianalisis dengan menggunakan penelitian quasi experiment dalam kategori 

Desain One Shot Case Study. Data tentang hasil belajar siswa di analisis 

dengan statistik deskriptif dengan menghitung nilai hasil evaluasi. Setelah 

didapatkan data tentang hasil belajar, data tersebut dianalisis untuk 

mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal ataupun individu. Menurut 

Mulyasa (2007), ketuntasan belajar secara klasikal dihitung dengan teknik 

analisis presentase dengan rumus : 

∑
∑

=
n

n
P

1

   

Keterangan : 

P   =  Nilai ketuntasan klasikal 

∑ 1n  =  jumlah siswa tuntas belajar 

∑ n  =  jumlah total siswa 

Ketuntasan belajar klasikal yang ditetapkan dengan indikator adalah 85% 

secara klasikal. Dengan melakukan refleksi penelitian akan memiliki wawasan 

otentik yang akan membantu dalam menafsirkan datanya  yaitu dengan 

pendekatan triangulasi data. Adapun data yang di peroleh untuk 

penjabarannya adalah sebagai berikut: 

1. Data belajar Afektif 

X 100 % 
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Data hasil belajar afektif merupakan bentuk penelitian deskriptif 

yang menggunakan model-model analisis statistik tentang penilaian sikap 

atau perilaku siswa. Data hasil belajar afektif di hitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2002 : 236): 

Presentase TK 
∑

∑
=

totalskor

diperolehyangskor

_

__
 X 100% 

Jumlah skor total disini adalah jumlah total skor keseluruhan aspek yang 

di amati. 

Tabel 1. Daftar kategori nilai afektif 

 

 

 

 

 

2. Data hasil belajar psikomotorik 

Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil 

belajar yang berupa penampilan. Berkenaan dangan hasil belajar 

ketrampilan dan kemampuan bertindak, dengan keseluruan hasil sesuai 

dengan skor yang diperoleh. Data hasil belajar psikomotorik dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2002 : 236): 

Kriteria Presentase 

sangat tinggi 84 % < % skor <  skor 100% 

    

tinggi 68 % < % skor <  skor 84% 

    

sedang 52 % < % skor <  skor 68% 

    

rendah 36 % < % skor <  skor 52% 

    

sangat rendah 20 % < % skor <  skor 36% 
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Nilai 
∑

∑
=

totalskor

diperolehyangskor

_

__
 X 100% 

Tabel 2. Daftar kategori nilai psikomotorik 

 

 

 

 

 

3. Data hasil kuesioner siswa 

Data hasil kuesioner siswa diperoleh melalui pengisian angket 

mengenai  tanggapan siswa tentang pembelajaran teori listrik dan 

elektronika dengan menggunakan media pembelajaran Livewire. Jumlah 

pertanyaan dari angket adalah 10 pertanyaan. Masing masing pertanyaan 

ada 4 alternatif pilihan yaitu : sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju 

(KS), tidak setuju (TS). Jumlah responden dari penelitian adalah 35 siswa. 

Persentase skor yang di peroleh siswa di hitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

      Persentase hasil tanggapan  
∑

∑
=

totalskor

diperolehyangskor

_

__
 X 100% 

Kriteria Presentase 

sangat tinggi 84 % < % skor <  skor 100% 

    

tinggi 68 % < % skor <  skor 84% 

    

sedang 52 % < % skor <  skor 68% 

    

rendah 36 % < % skor <  skor 52% 

    

sangat rendah 20 % < % skor <  skor 36% 
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       (Arikunto, 2002 : 236) 

Kemudian dari hasil perhitungan tersebut, dianalisis rata rata hasil 

tanggapan dan  kategori tanggapan siswa terhadap pendekatan 

pembelajaran yang di terapkan. 

Kategori tanggapan siswa: 

Tabel 3. Daftar kategori tanggapan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Presentase 

sangat positif 84 % < % skor <  skor 100% 

    

positif 68 % < % skor <  skor 84% 

    

biasa 52 % < % skor <  skor 68% 

    

negatif 36 % < % skor <  skor 52% 

    

sangat negatif 20 % < % skor <  skor 36% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan di SMK Negeri 2 Kendal pada tanggal 

7 Oktober 2009 akhirnya didapatkan data-data penelitian. Subjek dari 

penelitian ini siswa kelas X jurusan Teknik Pendingin tahun pelajaran 

2009/2010. Data siswa yang diterima berjumlah 37 siswa, dengan keterangan 

siswa yang masuk 35 anak dan 2 siswa yang lain dengan keterangan keluar 

dan tidak hadir.   

Hasil penelitian penggunaan program Livewire sebagai media 

pembelajaran, dari lembar observasi ranah kognitif, lembar observasi ranah 

afektif dan lembar observasi ranah psikomotorik dapat dianalisis untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Sedangkan untuk mengetahui tanggapan siswa 

diambil dari lembar kuesioner siswa. 

 

1. Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Hasil belajar siswa diambil dari nilai sesudah treatment atau 

perlakuan, Setelah dilakukan analisis data terhadap hasil uji tes praktek, 

ketuntasan siswa mencapai 86 % dan ketuntasan secara klasikal mencapai 

85,71 %. Untuk memperoleh skor dari hasil proses pembelajaran siswa 

dalam hal ini uji tes praktek, telah ditentukan kriteria aspek yang dinilai. 

Data selengkapnya disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kriteria penilaian uji praktek 

Aspek Penilaian Skor Maksimal 

    

1. Persiapan Praktikum 10 

2. Ketepatan Langkah Kerja 30 

3. Keselamatan Kerja 20 

4. Ketepatan Waktu 10 

5. Hasil Karya 20 

6. Laporan Praktikum 10 

    

Jumlah Skor 100 

 

Setelah dilakukan analisis data, diperoleh hasil belajar siswa. Data 

selengkapnya pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil belajar kognitif siswa 

No Hasil belajar Pencapaian Presentase 

1 Nilai rata- rata 82.228   

2 Nilai tertinggi 89   

3 Nilai terendah 69   

4 Jumlah siswa yang tuntas  30 86% 

5 Jumlah siswa belum tuntas  5 14% 
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Berdasarkan data hasil belajar kognitif pada Tabel 5 pada proses 

pembelajaran menunjukkan nilai tertinggi adalah 89 dan nilai terendah 69 

dengan rata-rata 82,23. Dari 35 siswa 30 siswa diantaranya masuk kriteria 

tuntas atau 86%, sedangkan siswa yang belum tuntas 5 anak atau 14%.  

 

2. Hasil Belajar Afektif Siswa 

Hasil belajar aspek afektif  diperoleh dari penskoran kriteria selama 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan oleh observer yang 

mengamati sikap siswa selama pembelajaran. Hasil penelitian aspek 

afektif siswa dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Belajar Afektif Siswa 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

84% < - < 100% Sangat Tinggi 10 28% 

68% < - <  84% Tinggi 23 66% 

52% < - <  68% Sedang 2 6% 

36% < - <  52% Rendah 0 0% 

20% < - <  36% Sangat Rendah 0 0% 

 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa, tingkat hasil belajar 

afektif siswa pada proses pembelajaran berlangsung dengan kriteria sangat 
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tinggi sebanyak 10 siswa atau 28%, kriteria tinggi sebanyak 23 siswa atau 

66%, kriteria sedang sebanyak 2 siswa atau 6% dan 0% atau tidak ada 

seorang siswa yang masuk dalam kriteria rendah ataupun sangat rendah. 

Dari Tabel 6, maka dapat dibuat grafik tingkat hasil belajar afektif siswa 

seperti yang terlihat dalam Gambar 14.  

sangat tinggi

28%

tinggi 66%

sedang 6%

rendah 0%
sangat rendah 

0%

 

Gambar 14. Grafik hasil belajar afektif siswa 

 

3. Hasil Belajar Psikomotorik Siswa 

Hasil belajar aspek psikomotorik siswa diperoleh dari penskoran 

siswa selama praktikum berlangsung, yaitu pada lembar aktivitas siswa. 

Observasi dilakukan oleh observer yang bertugas untuk mengamati 

aktivitas siswa selama praktikum. 
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Kriteria aspek psikomotorik  yang diamati telah disertakan dalam 

lampiran.  Hasil penilaian aspek psikomotorik siswa selama pembelajaran 

dapat di lihat dari Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil belajar psikomotorik siswa 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

84% < - <  100% Sangat Tinggi 4 11% 

68% < - <  84% Tinggi 29 83% 

52% < - <  68% Sedang 2 6% 

36% < - <  52% Rendah 0 0% 

20% < - <  36% Sangat Rendah 0 0% 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa, tingkat hasil belajar 

psikomotorik siswa pada proses pembelajaran berlangsung dengan kriteria 

sangat tinggi sebanyak 4 siswa atau 11%, kriteria tinggi sebanyak 29 siswa 

atau 83%, kriteria sedang sebanyak 2 siswa atau 6% dan 0% atau tidak ada 

seorang siswa yang masuk dalam kriteria rendah ataupun sangat rendah. 

Dari Tabel 7, maka dapat dibuat grafik tingkat hasil belajar psikomotorik 

siswa seperti Gambar 15. 
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sangat tinggi 

11%

tinggi 83%

sedang 6%

rendah 0%
sangat 

rendah 0%

 

 

Gambar 15.  Grafik Hasil belajar psikomotorik siswa 

 

4. Hasil Kuesioner Siswa 

Data tentang tanggapan siswa terhadap penggunaan program 

Livewire sebagai media pembelajaran teori listrik dan elektronika 

didapatkan dari angket yang telah diisi oleh siswa pada akhir 

pembelajaran. Melalui lembar angket ini peneliti dapat mengetahui 

tanggapan siswa terhadap penggunaan program Livewire dalam materi 

pembelajaran Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff. Data hasil angket minat 

siswa juga digunakan sebagai masukan untuk pengembangan 

pembelajaran dengan menggunakan program Livewire sebagai media 

pembelajaran. Berdasarkan jawaban siswa pada angket diperoleh hasil 

seperti terangkum pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Data tanggapan siswa terhadap penggunaan program Livewire 

Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

84% < - < 100% Sangat Positif 21 60% 

68% < - < 84% Positif 13 37% 

52% < - < 68% Biasa 1 3% 

36% < - < 52% Negatif 0 0% 

20% < - < 36% Sangat Negatif 0 0% 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa, data tanggapan siswa 

terhadap penggunaan program Livewire pada proses pembelajaran 

berlangsung dengan kriteria sangat positif sebanyak 21 siswa atau 60%, 

kriteria positif sebanyak 13 siswa atau 37%, kriteria biasa sebanyak 1 

siswa atau 3% dan 0% atau tidak ada seorang siswa yang masuk dalam 

kriteria negatif ataupun sangat negatif. Dari Tabel 8, maka dapat dibuat 

grafik tingkat tanggapan siswa terhadap penggunaan program Livewire 

seperti yang terlihat dalam Gambar 16. 
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sangat 

positif 60%

positif 37%

biasa 3%

negatif 0%

sangat 

negatif 0%

 

Gambar 16.  Grafik tanggapan siswa terhadap penggunaan program Livewire 

 

B. Pembahasan  

Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan 

proses pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk pada peserta 

didik, dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi perlu dilakukan dengan tenang 

dan menyenangkan, hal ini menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembentukan kompetensi 

dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik 

mental, fisik maupun sosialnya (Mulyasa, 2007: 256). 

Pembelajaran yang kurang produktif dan hanya berorientasi pada 

tujuan jangka pendek akan  berhasil dalam  kompetensi jangka pendek, tetapi 

kurang berhasil dalam membekali anak, memecahkan persoalan dalam jangka 
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panjang. Untuk menanggulangi hal yang demikian maka perlu dilakukan 

alternatif-alternatif model pembelajaran yang efektif sehingga hasil 

pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk membekali anak dalam 

menyongsong masa depan.   

Pelaksanaan pembelajaran mata diklat teori listrik dan elektronika 

masih menggunakan model yang tradisional yaitu ceramah. Guru memberikan 

ceramah dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran secara 

detail dan terperinci. Siswa hanya mendengarkan guru yang sedang 

memberikan ceramah di depan kelas. Sehingga siswa hanya akan diuji daya 

ingat dari penjelasan atau ceramah yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi 

hal tersebut diatas maka  diperlukan suatu pemberharuan dalam pembelajaran 

mata diklat teori listrik dan elektronika. 

 Salah satu model yang dapat digunakan dalam pelajaran mata diklat 

teori listrik dan elektronika yaitu penggunaan program Livewire sebagai media 

pembelajaran dengan pendekatan PAKEM. Pembelajaran yang membuat 

siswa dan guru aktif, dengan begitu berkembanglah kreativitas baik siswa 

maupun guru sehingga proses itu berjalan dengan efektif, dan akhirnya 

menyenangkan bagi semua. Dengan pembelajaran seperti itu siswa dituntut 

lebih aktif dalam mempelajari mata diklat teori listrik dan elektronika dalam 

pokok bahasan hukum Ohm dan hukum Kirchoff. Selain itu pada proses 

pembelajaran ini, diperlukan kemampuan untuk bekerja ilmiah atau memiliki 

keterampilan ilmiah, sehingga dapat mengembangkan sikap ilmiah. Dalam hal 

ini, pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah yang dikembangkan yaitu: 
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1. Berfikir ilmiah (logis dan sistematis) 

2. Berfikir kritis dan kreatif 

3. Mengaitkan konsep dengan peristiwa yang relevan 

4. Memecahkan masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

5. Mampu menganalisis  

6. Membuat kesimpulan 

7. Berfikir ilmiah 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

keefektifan pembelajaran. Clark dalam Mulyasa (2007: 264) mengemukakan 

bahwa motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan 

adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini langkah 

kegiatan pembelajaran masuk dalam langkah kegiatan pendahuluan, yaitu 

bagaimana guru dalam memberikan strategi untuk memberikan semangat 

dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menyampaikan motivasi 

tentang pentingnya materi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari secara 

khususnya manfaat dalam tingkat kejuruan. Sehingga peserta didik akan 

belajar dengan sungguh-sungguh apabila memilki motivasi yang tinggi. 

Dengan kata lain seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada 

faktor pendorongnya (motivasi). 

Pada proses pembelajaran ini ada beberapa treatment yang akan 

diberikan kepada siswa, antara lain :  

1. Sebelum memulai pelajaran, siswa diberi motivasi tentang pentingnya 

mata pelajaran teori listrik dan elektronika dalam kaitannya dengan dunia 
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industri saat ini. Siswa diberi pengertian bahwa program keahlian teknik 

pendingin di industri sekarang membutuhkan teknisi-teknisi yang ahli 

dalam merancang maupun menganalisis rangkaian listrik. 

2. Guru memberi pendahuluan tentang materi teori listrik dan elektronika 

yaitu pengertian dan jenis-jenis dari hukum Ohm dan hukum Kirchoff 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini akan membuat 

siswa memiliki gambaran mengenai materi yang akan dipelajari. 

3. Setiap siswa dimotivasi untuk mempelajari materi dengan pemaparan 

dengan penggunaan program Livewire sebelum mengerjakan kegiatan 

praktek. Dengan menggunakan LCD proyektor sebagai alat bantu untuk 

menjelaskan materi hukum Ohm dan hukum Kirchoff dengan bentuk 

simulasi.  

4. Mengoptimalkan interaksi baik antara guru dengan siswa ataupun siswa 

dengan siswa lainnya. Dengan cara memberikan penguatan dalam bentuk 

penghargaan verbal (contohnya memberikan pujian) atas prestasi siswa 

dan memberikan perhatian setelah anak memperlihatkan usahanya dalam 

diskusi sederhana, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat 

lagi dalam belajar misalnya berani bertanya, berani mengemukakan 

pendapat, menjawab pertanyaan dan lain-lain. Sehingga akan 

menumbuhkan rasa keingintahuan dan ketertarikan siswa terhadap mata 

pelajaran yang sedang dipelajari. 
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5. Penggunaan media komputer dalam kegiatan belajar mengajar. Semua 

siswa memegang perangkat komputer, sehingga membuat siswa menjadi 

aktif dalam pembelajaran, lebih fokus dalam memahami dan lebih 

bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing.   

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Kualitas pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi proses 

dan dari segi hasil. Pembentukan kompetensi dilihat dari data hasil belajar 

kognitif. Pada proses pembelajaran menunjukkan nilai tertinggi adalah 89 

dan nilai terendah 69 dengan rata-rata 82,23. ketuntasan belajar secara 

klasikal mencapai 85,71 %. Menurut Mulyasa ketuntasan belajar secara 

klasikal > 85 %, sehingga penggunaan program Livewire dengan 

pembelajaran pendekatan PAKEM dikatakan tuntas secara klasikal. 

Dengan tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran 

tersebut, karena faktor dari diri siswa dalam proses pembelajaran dituntut 

untuk aktif. Pembelajaran dengan penggunaan perangkat komputer sebagai 

bahan untuk merancang, menganalisis dan memahami materi dengan 

penggunaan program Livewire. Pembelajaran yang diterapkan itu 

membuat siswa menjadi kreatif dalam mengerjakan tugas, dan dalam 

melaksanakan kegiatannya yang beraneka ragam terlihat antusiasme dan 

rasa menyenangkan yang ditunjukan siswa. 
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2. Hasil Belajar Ranah Afektif 

Pembentukan kompetensi dilihat dari data hasil belajar afektif yang 

telah digolongkan dalam 5 kriteria, dari data pengamatan didapatkan 23 

siswa atau 66% masuk dalam kriteria tinggi atau paling besar dari 4 

kriteria, 10 siswa atau 28% masuk dalam kriteria sangat tinggi, selanjutnya 

2 siswa atau 6% masuk dalam kriteria sedang dan tidak ada seorang siswa 

yang masuk dalam kriteria rendah ataupun sangat rendah. Kemampuan 

afektif dalam penelitian penggunaan program Livewire berhubungan 

dengan sikap (tanggung jawab, kejujuran dan teliti), minat (kehadiran, 

perhatian dan keaktifan) dan nilai (kinerja, keefektifan dan kerapian) 

dalam mengerjakan praktek. Data dari hasil belajar afektif menunjukan 

tinggi sikap siswa terhadap proses pembelajaran. 

 3. Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Pembentukan kompetensi dilihat dari data hasil belajar 

psikomotorik yang telah digolongkan dalam 5 kriteria, dari data 

pengamatan didapatkan 29 siswa atau 83% masuk dalam kriteria tinggi 

atau paling besar dari 4 kriteria, 4 siswa atau 11% masuk dalam kriteria 

sangat tinggi, selanjutnya 2 siswa atau 6% masuk dalam kriteria sedang 

dan tidak ada seorang siswa yang masuk dalam kriteria rendah ataupun 

sangat rendah. Kemampuan psikomotorik dalam penelitian penggunaan 

program Livewire berhubungan dengan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, keterampilan menggunakan media, menggunakan waktu 

sangat efektif, melakukan percobaan, keaktifan dalam kelas dan 
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mengkomunikasikan data hasil percobaan. Data dari hasil belajar 

psikomotorik menunjukan tinggi terhadap proses pembelajaran.  

Dari hasil belajar afektif psikomotorik diatas menunjukan tingkat 

keberhasilan dan berkualitas dalam menyesuaikan terhadap kebutuhan 

kompetensi dalam materi pembelajaran Hukum Ohm dan Hukum 

Kirchoff. Karena keberhasilan dalam pengembangan metode dan strategi 

belajar mengajar yang mengacu pada penggunaan program Livewire 

sebagai media pembelajaran dan proses pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).    

4. Hasil Refleksi Siswa 

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran itu sendiri tergolong 

sangat positif, atau 60% dari siswa yang masuk dalam kriteria tersebut. 

Hal ini menunjukan bahwa sebagaian besar penilaian siswa terhadap 

penggunaan program Livewire sebagai media pembelajaran tergolong 

sangat membantu dalam memahami pokok bahasan hukum Ohm dan 

hukum Kirchoff. Disamping itu penggunaan program Livewire dapat 

meningkatkan kepercayaan pada siswa sendiri dalam memahami materi-

materi kejuruan, sehingga menumbuhkan ketertarikan dan kreatifitas 

terhadap proses belajar mengajar khususnya pembelajaran kejuruan.    
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C.  Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian di SMK Negeri 2 Kendal pada siswa kelas 

X Program Keahlian Teknik Pendingin. Model pembelajaran berbasis 

penggunaan program Livewire sebagai media pembelajaran dengan 

pendekatan PAKEM menunjukan sangat efektif dan layak digunakan dalam 

pembelajaran Teori Listrik dan Elektronika pokok bahasan Hukum Ohm dan 

Hukum Kirchoff Tahun Ajaran 2009/2010, namun bukan satu-satunya model 

pembelajaran bagi siswa. 

Keterbatasan yang ditemukan peneliti selama melakukan penelitian 

antara lain, 

1. Penggunaan Program Livewire sebagai media pembeljaran dapat 

dilaksanakan pada sekolah yang sudah dilengkapi dengan perangkat 

komputer dan pendukung lainnya. 

2. Penelitian ini akan berjalan dengan baik apabila tersedia perangkat 

komputer sebagai penunjang pembelajaran dalam jumlah yang cukup. 

3. Tingkat penguasaan atau keterampilan komputer setiap siswa 

mempengaruhi hasil penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

dapat disimpulkan.  

1.  Hasil belajar kognitif pada siswa menunjukkan nilai tertinggi adalah 89 

dan nilai terendah 69 dengan nilai rata rata 82,228, Dilihat dari 

ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 85,71 %, sedangkan hasil 

belajar psikomotorik diperoleh presentase 83 % masuk dalam kriteria 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan program Livewire dapat 

memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami kompetensi Dasar 

Teori Listrik dan Elektronika, serta kemudahan dalam mengaplikasikan 

program Livewire dalam penerapan materi pembelajaran Hukum Ohm 

dan Hukum Kirchoff. 

2.   Hasil belajar kognitif dengan nilai rata-rata 82,228 dan ketuntasan belajar 

secara klasikal mencapai 85,71 %, membuktikan bahwa penggunaan 

program Livewire dapat membantu siswa dalam menganalisis rangkaian 

Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff. 

3.   Hasil belajar afektif siswa diperoleh presentase 66% masuk dalam 

kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan penggunaan program Livewire dapat 

diterapkan dan dari hasil kuesioner siswa menilai sangat positif dalam 

materi pembelajaran Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1.   Kepada guru-guru bidang elektro, dalam mengajar perlu memilih media 

pembelajaran yang menarik, efektif, efisien, dan fleksibel terhadap 

kebutuhan materi dalam kegiatan belajar mengajar, atau sedapat mungkin 

memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk memudahkan pemahaman 

siswa atas bahan pembelajaran. 

2.  Diharapkan penelitian penggunaan program Livewire dengan pendekatan 

pembelajaran model PAKEM ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi dan bermanfaat bagi mahasiswa pendidikan teknik elektro, guru 

elektro dan segenap pembaca yang menjadikannya sebagai referensi. 
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DAFTAR NAMA SISWA  

Kelas X TP 

SMK N 2 KENDAL 

 

 

No NIS NAMA 

1 2059 Achmad Nur Mauliddin 

2 2060 Agustiyanto 

3 2061 Amad Fuadi  

4 2062 Ahmad Jauhari 

5 2063 Andriyanto Dwi Habsoro 

6 2064 Anggi Firlana  

7 2065 Arif Prasetyo 

8 2066 Arif Septianto 

9 2067 Bakhri Muhammad 

10 2068 Dhanang Kurniawan 

11 2069 Dimas Ali syahbana 

12 2070 Dody Kurniawan 

13 2071 Ginanjar Riantono 

14 2072 Irfan Agus Setiawan 

15 2073 David A 

16 2074 Khamad Abdul Khalif  

17 2075 Ligan Budi Pratomo 

18 2076 List Abdul Latif 

19 2077 M Rozikun 

20 2078 M Fauzul Adhim 

21 2079 Mohammad Nur Zaqi 

22 2080 Mufarihin 

23 2081 Mohammad Ibnu Amar 

24 2082 Muhammad Khairul Annas 

25 2083 Muhammad Nurchotib 

26 2084 Murti Tandrianto 

27 2085 Nur Fatoni Akbar  

28 2086 Nuzul Wahyu Setiawan 

29 2087 Puja Restu Panggesang 

30 2088 Rio Andi Dwi Pamungkas 

31 2089 Romandhika Rizki 

32 2090 Roni Setiawan 

33 2091 Satrio Wibowo 

34 2092 Septian Wibisono 

35 2093 Taufik Ismail 

36 2094 Tri Kusuma Handayani 

37 2095 Zaenal Arifin 

Lampiran 1 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

A. Standar Kompetensi  
 

Teori Listrik Dan Elektronika 

 

B. Kompetensi Dasar 
 

Menguasai bermacam – macam sumber listrik 

 

D. Indikator 

 

 1. Dapat menggunakan hukum Ohm. 

2.  Dapat menghitung rangkaian listrik dengan hukum Kirchoff 

  

E.  Tujuan  
 

1. Siswa dapat membuktikan kebenaran hukum Ohm dengan percobaan. 

2. Siswa dapat menganalisis hubungan antara tegangan, arus dan tahanan 

pada hukum Ohm. 

3. Siswa dapat membuktikan kebenaran hukum Kirchoff I dengan percobaan. 

4. Siswa dapat membuktikan kebenaran hukum Kirchoff II dengan 

percobaan. 

5. Siswa dapat memahami fungsi dan cara kerja hukum Ohm, hukum 

Kirchoff I dan hukum Kirchoff II. 

 

C. Materi Pokok 
 

1. Menghitung rangkaian listrik dengan hukum Ohm 

2. Menghitung rangkaian listrik dengan hukum Kirchoff I 

3. Menghitung rangkaian listrik dengan hukum Kirchoff II 

 
 

 

 

 

 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Kendal 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan Teknik Pendingin 

Kelas/Tingkat : X (Sepuluh) 

Semester : 1 (Gasal) 

Waktu : 2 x 45 menit ( 1 x pertemuan ) 

Lampiran 2 



65 

 

 

 

G.  Alat / Bahan / Sumber Pembelajaran: 

1. Alat  : Alat tulis, komputer yang telah diisi program 

Livewire versi 1.11, LCD dll.  

2. Sumber Belajar : Buku Teori Listrik dan Elektronika (hukum ohm 

dan hukum Kirchoff I dan II) 

      

H. Metode Pembelajaran 
 

3. Model Pembelajaran  : PAKEM 

4. Metode pembelajaran : Kombinasi ceramah, tanya jawab dan pemberian 

jobsheet 

 

I. Langkah Kegiatan  Pembelajaran 

 

1.  Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan 

� Guru menyiapkan kondisi fisik kelas 

� Guru menyiapkan media dan sumber belajar yang akan digunakan 

dalam pembelajaran 

� Menciptakan lingkungan: salam pembuka, dan berdo’a 

� Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

� Guru menyampaikan motivasi tentang pentingnya materi dan 

manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari  

b. Kegiatan Inti 

� Guru menyampaikan sekilas tentang materi pembelajaran yang akan 

dipelajari sebagai pengetahuan awal siswa 

� Siswa melihat dan memahami pengoperasian program Livewire 

Beberapa siswa melakukan kegiatan yang dicontohkan oleh Guru 

� Siswa menanyakan materi yang kurang jelas dan guru memberikan 

pertanyaan untuk dipecahkan oleh siswa 

� Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk memulai kegiatan 

praktek hukum Ohm dan hukum Kirchoff I dan II 

� Siswa yang memiliki kemampuan lebih diberikan kepercayaan 

untuk menjadi astiten Guru 

c. Kegiatan Penutup 

� Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

� Siswa bersama guru menarik kesimpulan pembelajaran 
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J.   Penilaian 
 

1. Penilaian dilakukan melalui penilaian proses 

Penilaian proses dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik 

melakukan kegiatan. 

a. Penilaian lembar observasi ranah kognitif 

b. Penilaian lembar observasi ranah afektif 

c. Penilaian lembar observasi ranah psikomotorik 

 

 

 

 

 

 

Kendal,   September 2009 

Peneliti 

 

 

 

Arie Widhiyanto 

NIM. 5301405067 
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JOOB SHEET NO : 01 JURUSAN/KELAS :TP/ X 

TOPIK    : Pengujian hukum Ohm dan 

hukum Kirchoff I dan 

hukum Kirchoff II 

SEMESTER                     : I 

 

Waktu                               :  2x45menit 

TGL PELAKSANAAN  :  PRAK. TEORI LISTRIK DAN ELEKTRONIKA 

 

I. HUKUM OHM  

1. Tujuan  

Selesai melaksanakan percobaan praktikan diharapkan dapat membuktikan kebenaran 

hukum ohm dengan percobaan. 

 

2. Pendahuluan  

Ohm adalah suatu satuan tahanan listrik yang ditulis dengan symbol Ω. Dalam suatu 

rangkaian listrik, hukum Ohm menyatakan hubungan antara tegangan, arus dan tahanan 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

     
I

V
R =   

Dimana : 

R  = Tahanan (resistor) (Ω) 

V = Tegangan yang diberikan pada tahanan (V) 

I   =  Arus yang mengalir pada tahanan  (A) 

 

3. Langkah Kerja  

a. Persiapkan program Livewire yang berada di komputer 

b. Buatlah rangkaian seperti diperlihatkan pada gambar. 

 

 

 

Untuk V diberi nilai 2 V dan R 100 Ohm 

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 

 

 

 

R 
V 
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Perhatikan : 

• Langkah pertama tampilkan Gallery (CTRL+F2)  

• Selanjutnya, akan muncul jendela Gallery dengan berbagai macam komponen 

• Drug (klik sambil tahan) komponen yang dibutuhkan (sumber tegangan-

Power Supplies, resistor-Passive Components, alat ukur-Measuring) geser 

sampai lembar kerja. 

• Setiap penggantian nilai V atau R, klik 2kali pada komponen dan akan muncul 

jendela ”Cell Properties” atau ”Resistor Properties” dan beri angka pada 

”Value”  

• klik OK 

• Kemudian, klik di ujung resistor atau komponen lain untuk memulai 

pengawatan (berubahnya cursor menjadi empat yang menunuk ke Pin) 

• Tarik mouse hingga ke kaki komponen yang diinginkan. 

• Untuk menjalankan rangkaian yang sudah jadi klik Run (F9) dan mengakhiri 

Stop (CTRL+F9)   

c. Lakukan pengamatan sesuai tabel 1 

 

 

II. HUKUM KIRCHOFF 

1. Tujuan 

Selesai percobaan pratikan diharapkan dapat : 

a. Membuktikan kebenaran hukum Kirchoff 1 dengan percobaan  

b. Membuktikan kebenaran hukum kirchoff 2 dengan percobaan 

 

2. Pendahuluan 

Hukum kirchoff ada dua yaitu hukum kirchoff 1 yang membahas tentang arus listrik, dan 

hukum kirchoff  2 tentang tegangan listrik. Hukum kirchoff 1 menyatakan bahwa pada 

setiap cabang, jumlah arus yang memasuki cabang sama dengan jumlah arus yang 

meninggalkan cabang tersebut. 
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Hukum Kirchoff 2 menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian listrik tertutup, jumlah 

aljabar anatara GGL-GGL dengan kehilangan tegangan selalu sama dengan nol. Yang 

dimaksud kehilangan adalah perkalian arus dengan resistansinya. 

∑ E = ∑ I.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -V+IR1+IR2 +IR3=0 

 

Hukum Kirchoff ini dalam pemakaiannya digunakan pada analisis rangkaian listrik, 

analisis rangkaian elektronika, perencanaan instalasi dan sebagainya. 

3. Langkah Kerja 

Buat rangkaian seperti pada gambar 2 

 

 

 

 

Untuk sumber tegangan 5V dan 10V 

R1=100 Ω, R2=100 Ω, R3=150 Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar. 2 

 

Lakukan pengamatan sesuai dengan tabel 2 

Ubahlah rangkaian di atas menjadi seperti pada gambar 3 

 

 

 

 

 

 

V 

R1 

R2 

R3 
+ 

- 

 

R1 

R2 

R3 

V 

A1 

A2 

A3 
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 Untuk tegangan sumber 100V dan 

50 V 

R1=150 Ω, R2=150 Ω, R3=100 Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar. 3 

 

Lakukan pengamatan sesuai dengan tabel 3 

 

III. TUGAS DAN PERTANYAAN 

1. Jelaskan maksud percobaan pada 

a. Gambar 1 

b. Gambar 2 

c. Gambar 3 

2. Analisa hasil pengamatan dengan penerapan hukum teori listrik yang berlaku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 

R2 

R1 

V3 

V2 

V1 

V 
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DATA PERCOBAAN 

 

 

Tabel 1 

Tegangan 

(V) 

R= R= R= R= R= 

I V I V I V I V I V 

           

           

 

 

Tabel 2 

Tegangan (V) A1 A2 A3 

    

    

 

 

Tabel 3 

Tegangan (V) VR1 VR2 VR3 
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SKORING PENGAMATAN PRAKTIKUM 

UJI HUKUM OHM DAN HUKUM KIRCHOFF 

 

 

Nama  : 

Nomor Absen : 

 

Aspek penilaian Skor Maks. Perolehan Skor 

 

1. Persiapan Praktikum 

2. Ketepatan Langkah Kerja 

3. Keselamatan Kerja 

4. Ketepatan Waktu 

5. Hasil Karya 

6. Laporan Praktikum 

 

 

10 

30 

20 

10 

20 

10 

 

 

Jumlah Skor 100  
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ASPEK PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN  

UJI HUKUM OHM DAN HUKUM KIRCHOFF 

 

1. Persiapan Praktikum 

a. Siswa menyiapkan alat dan bahan 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar 

dimulai. 

b.  Siswa menguji alat dan bahan praktik dan memeriksa program Livewire. 

2. Ketepatan Langkah Kerja 

a. Siswa melakukan percobaan hukum ohm dan hukum kirchoff sesuai Jobsheet 

yang telah diberikan. 

b. Siswa melakukan pengamatan. 

c. Siswa mengumpulkan data. 

d. Siswa melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang telah diberikan. 

3. Keselamatan Kerja 

a.  Selama proses pembelajaran siswa memperhatikan dan melakukan sesuai 

prosedur proses pembelajaran. 

b. Siswa mematuhi tata tertib lab. komputer yang telah ditentukan selama 

kegiatan belajar mengajar. 

c. Siswa tidak melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan 

kegiatan pembelajaran. 

4. Ketepatan Waktu 

a. Selama kegiatan belajar mengajar siswa memanfaatkan waktu 60 menit setelah 

pemberian materi dan tanya jawab. 

b. Siswa dapat menggunakan waktu untuk pembuktian hukum ohm dan hukum 

kirchoff. 

5. Hasil Karya 

a. Siswa dapat menguasai program Livewire. 

b. Siswa dapat menunjukkan hasil pekerjaan sesuai Jobsheet. 

6. Laporan Praktikum 

a. Siswa dapat memecahkan masalah dengan menerapkan rumus pembuktian 

hukum ohm dan hukum kirchoff. 

b. Siswa menulis laporan dengan mengolahnya sendiri. 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

Kelas/Semester : X/I 

Jenis Penilaian  : Afektif 

 

 

Petunjuk : 

Catatlah skor siswa pada kolom yang diamati dengan ketentuan sebagai berikut : 

1 : Sangat kurang 4   : Baik 

2 : Kurang  5   : Sangat baik 

3 : Cukup 

 

No siswa 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor 

Sikap Minat Nilai 

Tanggung 
jawab 

Kejujuran Teliti Kehadiran 
Perhatian 
mengikuti 
pelajaran 

Keaktifan 
mengerjak
an tugas 

Mengerjakan 
sesuai 

jobsheet 

Menghargai 
waktu 

Kerapian 

1 Achmad Nur Mauliddin                     

2 Agustiyanto                     

3 Amad Fuadi                      

4 Ahmad Jauhari                     

5 Andriyanto Dwi Habsoro                     

6 Anggi Firlana                      

7 Arif Prasetyo                     

8 Arif Septianto                     

9 Bakhri Muhammad                     

10 Dhanang Kurniawan                     

11 Dimas Ali syahbana                     

12 Dody Kurniawan                     

13 Ginanjar Riantono                     

14 Irfan Agus Setiawan                     

15 David A                     

16 Khamad Abdul Khalif                      
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17 Ligan Budi Pratomo                     

18 List Abdul Latif                     

19 M Rozikun                     

20 M Fauzul Adhim                     

21 Mohammad Nur Zaqi                     

22 Mufarihin                     

23 Mohammad Ibnu Amar                     

24 Muhammad Khairul Annas                     

25 Muhammad Nurchotib                     

26 Murti Tandrianto                     

27 Nur Fatoni Akbar                      

28 Nuzul Wahyu Setiawan                     

29 Puja Restu Panggesang                     

30 Rio Andi Dwi Pamungkas                     

31 Romandhika Rizki                     

32 Roni Setiawan                     

33 Satrio Wibowo                     

34 Septian Wibisono                     

35 Taufik Ismail                     

36 Tri Kusuma Handayani                     

37 Zaenal Arifin                     

Jumlah                     

 

Penilaian skor total : ∑ skor maksimal tiap aspek yang dinilai 

Presentase 
∑

∑
=

totalskor

diperolehyangskor

_

__
 X 100%          Kendal,    November 2009 

Observer 

 

 

 

Irvan Muzaki 

Nim. 5301405059 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA SELAMA PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

Kelas/Semester : X/I 

Jenis Penilaian  : Psikomotorik 

 

 

Petunjuk : 

Catatlah skor siswa pada kolom yang diamati dengan ketentuan sebagai berikut : 

1 : Sangat kurang 4   : Baik 

2 : Kurang  5   : Sangat baik 

3 : Cukup 

No siswa 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor 

Mempersiapkan 
perangkat 

pembelajaran 

Keterampilan 
menggunakan 

media 

Menggunakan 
waktu sangat 

efektif 

Melakukan 
percobaan 

Keaktifan 
dalam kelas 

Mengkomunik
asikan data 

hasil 
percobaan 

1 Achmad Nur Mauliddin               

2 Agustiyanto               

3 Amad Fuadi                

4 Ahmad Jauhari               

5 Andriyanto Dwi Habsoro               

6 Anggi Firlana                

7 Arif Prasetyo               

8 Arif Septianto               

9 Bakhri Muhammad               

10 Dhanang Kurniawan               

11 Dimas Ali syahbana               

12 Dody Kurniawan               

13 Ginanjar Riantono               

14 Irfan Agus Setiawan               

15 David A               

16 Khamad Abdul Khalif                

17 Ligan Budi Pratomo               
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18 List Abdul Latif               

19 M Rozikun               

20 M Fauzul Adhim               

21 Mohammad Nur Zaqi               

22 Mufarihin               

23 Mohammad Ibnu Amar               

24 Muhammad Khairul Annas               

25 Muhammad Nurchotib               

26 Murti Tandrianto               

27 Nur Fatoni Akbar                

28 Nuzul Wahyu Setiawan               

29 Puja Restu Panggesang               

30 Rio Andi Dwi Pamungkas               

31 Romandhika Rizki               

32 Roni Setiawan               

33 Satrio Wibowo               

34 Septian Wibisono               

35 Taufik Ismail               

36 Tri Kusuma Handayani               

37 Zaenal Arifin               

Jumlah               

 

Penilaian skor total : ∑ skor maksimal tiap aspek yang dinilai 

Presentase TK 
∑

∑
=

totalskor

diperolehyangskor

_

__
 X 100%               Kendal,     November 2009 

Observer 

 

 

 

Irvan Muzaki 

Nim. 5301405059 



ANGKET TANGGAPAN SISWA PADA PROSES PEMBELAJARAN 

Petunjuk: 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda contreng (v). 

2. Mintalah penjelasan pada peneliti/observator, jika terdapat kalimat kurang jelas. 

3. Jawablah dengan jujur dan jangan dibuat-buat atau ikut ikutan teman. 

Untuk keterangan simbol:  SS : Sangat setuju   KS : Kurang Setuju 

S : Setuju   TS : Tidak Setuju 

 

No. PERTANYAAN 
Jawaban 

SS S KS TS 

1. 
Apakah pembelajaran Hukum Ohm dan Hukum KIrchoff dengan program Livewire  lebih menarik 

dan menyenangkan. 

    

2. 
Apakah dengan adanya program Livewire dalam pembelajaran anda menjadi lebih memahami dalam 

menganalisa suatu rangkaian listrik. 

    

3. Apakah anda memahami pokok bahasan Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff yang telah disampaikan.     

4. 
Apakah dengan adanya program Livewire materi pelajaran praktek  Teori Listrik dan Elektronika 

lebih mudah dipahami. 

    

5. Apakah anda menyukai cara guru mengajar Teori Listrik dan Elektronika sekarang.     

6. 
Apakah program Livewire ini menjadikan anda lebih tertarik pada pokok bahasan Teori Listrik dan 

Elektronika. 

    

7. Apakah anda menyukai model praktek sekarang (khususnya pelajaran Teori Listrik dan Elektronika)     

8. 
Apakah pembelajaran Teori Listrik dan Elektronika dengan program Livewire menjadikan minat 

belajar anda meningkat. 

    

9. 
Apakah dengan adanya program Livewire anda menjadi lebih kreatif dalam membuat atau 

merancang suatu rangkaian listrik. 

    

10. Apakah adanya program Livewire anda dapat memahami materi Teori Listrik dan Elektronika.     
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Data Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

                

No Kode 

Aspek Penilaian   

Nilai 
Akhir 

N 
Max Persiapan 

praktikum 
max 

Ketepatan 
langkah kerja 

max 
Keselamatan 

kerja 
max 

Ketepatan 
waktu 

max Hasil karya max 
Laporan 

praktikum 
max 

1 TP-01 8 10 27 30 18 20 6 10 17 20 8 7 84 100 

2 TP-02 8 27 18 6 17 7 83 

3 TP-03 8 24 15 6 15 6 74 

4 TP-04 8 28 19 8 18 8 89 

5 TP-05 8 27 18 6 17 8 84 

6 TP-06 8 27 18 6 17 8 84 

7 TP-07 8 27 18 6 17 7 83 

8 TP-08 8 24 15 6 14 6 73 

9 TP-09 8 27 18 6 17 8 84 

10 TP-10 8 27 18 6 17 8 84 

11 TP-11 8 27 18 6 17 8 84 

12 TP-12 8 25 14 5 15 6 73 

13 TP-13 8 27 18 6 17 8 84 

14 TP-15 8 27 18 6 17 8 84 

15 TP-16 8 27 18 6 17 8 84 

16 TP-17 8 27 18 6 17 8 84 

17 TP-18 8 27 16 6 17 8 82 

18 TP-19 8 24 15 5 14 6 72 

19 TP-20 8 27 18 6 17 8 84 

20 TP-21 8 28 18 6 17 8 85 

21 TP-22 8 27 18 6 17 8 84 

22 TP-23 8 27 16 6 17 8 82 

23 TP-24 8 27 18 6 17 8 84 

24 TP-25 8 27 18 6 17 8 84 

25 TP-26 8 26 18 6 17 8 83 
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26 TP-27 8 27 18 6 18 8 85 

27 TP-28 8 27 18 6 17 8 84 

28 TP-29 8 27 18 6 17 7 83 

29 TP-30 8 27 18 6 17 8 84 

30 TP-31 8 27 18 6 17 8 84 

31 TP-32 8 23 15 5 12 6 69 

32 TP-33 8 27 18 6 17 8 84 

33 TP-35 8 27 18 6 16 8 83 

34 TP-36 8 27 18 6 17 7 83 

35 TP-37 8 27 18 6 17 8 84 

Jumlah             2878   

Rata-Rata             82.22857   

N Tertinggi              89   

N Terendah                         69   
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Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Kognitif Siswa 

    

No Kode Nilai  kriteria Ketuntasan 

1 TP-01 84 Tuntas 

2 TP-02 83 Tuntas 

3 TP-03 74 Belum Tuntas 

4 TP-04 89 Tuntas 

5 TP-05 84 Tuntas 

6 TP-06 84 Tuntas 

7 TP-07 83 Tuntas 

8 TP-08 73 Belum Tuntas 

9 TP-09 84 Tuntas 

10 TP-10 84 Tuntas 

11 TP-11 84 Tuntas 

12 TP-12 73 Belum Tuntas 

13 TP-13 84 Tuntas 

14 TP-15 84 Tuntas 

15 TP-16 84 Tuntas 

16 TP-17 84 Tuntas 

17 TP-18 82 Tuntas 

18 TP-19 72 Belum Tuntas 

19 TP-20 84 Tuntas 

20 TP-21 85 Tuntas 

21 TP-22 84 Tuntas 

22 TP-23 82 Tuntas 

23 TP-24 84 Tuntas 

24 TP-25 84 Tuntas 

25 TP-26 83 Tuntas 

26 TP-27 85 Tuntas 

27 TP-28 84 Tuntas 

28 TP-29 83 Tuntas 

29 TP-30 84 Tuntas 

30 TP-31 84 Tuntas 

31 TP-32 69 Belum Tuntas 

32 TP-33 84 Tuntas 

33 TP-35 83 Tuntas 

34 TP-36 83 Tuntas 

35 TP-37 84 Tuntas 
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Penentuan Ketuntasan Belajar Secara Klasikal 

 

 

 
Rumus yang digunakan: 

∑
∑

=
n

n
P

1

   

 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh nilai: 

∑ 1n  = 30 

∑ n  = 35 

∑
∑

=
n

n
P

1

   

P   = 714,85%100
35

30
=X  

 

X 100 % 

X 100 % 
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Data Hasil Belajar Afektif Siswa 

             

No siswa 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor 

Nilai 
Sikap Minat Nilai 

Tanggung 
jawab 

Kejujuran Teliti Kehadiran 
Perhatian 
mengikuti 
pelajaran 

Keaktifan 
mengerjakan 

tugas 

Mengerjakan 
sesuai 

jobsheet 

Menghargai 
waktu 

Kerapian 

1 Achmad Nur Mauliddin 3 4 4 5 5 4 4 4 5 38 84.44444 

2 Agustiyanto 3 4 3 5 4 4 5 4 4 36 80 

3 Amad Fuadi  4 3 3 5 4 4 3 4 5 35 77.77778 

4 Ahmad Jauhari 3 5 4 5 5 5 4 5 5 41 91.11111 

5 Andriyanto Dwi Habsoro 4 4 3 5 5 4 5 5 5 40 88.88889 

6 Anggi Firlana  4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 88.88889 

7 Arif Prasetyo 3 3 4 5 4 4 4 5 5 37 82.22222 

8 Arif Septianto 3 3 4 5 4 3 4 4 5 35 77.77778 

9 Bakhri Muhammad 3 3 3 5 3 3 3 4 3 30 66.66667 

10 Dhanang Kurniawan 3 4 4 5 5 4 4 4 5 38 84.44444 

11 Dimas Ali syahbana 4 4 4 5 4 4 4 4 3 36 80 

12 Dody Kurniawan 4 4 4 5 5 5 4 5 3 39 86.66667 

13 Ginanjar Riantono 3 3 4 5 5 4 4 3 4 35 77.77778 

14 David A 3 3 3 5 4 4 4 5 5 36 80 

15 Khamad Abdul Khalif  3 4 4 5 4 3 4 3 5 35 77.77778 

16 Ligan Budi Pratomo 4 3 5 5 3 5 3 4 4 36 80 

17 List Abdul Latif 3 4 4 5 4 4 4 5 4 37 82.22222 

18 M Rozikun 4 4 3 5 4 4 5 3 5 37 82.22222 

19 M Fauzul Adhim 3 4 3 5 5 5 4 4 4 37 82.22222 

20 Mohammad Nur Zaqi 3 4 4 5 4 4 4 4 5 37 82.22222 

21 Mufarihin 4 3 3 5 5 5 4 3 4 36 80 

22 Mohammad Ibnu Amar 3 4 4 5 4 4 5 2 4 35 77.77778 

23 Muhammad Khairul Annas 5 5 3 5 4 5 5 4 3 39 86.66667 

24 Muhammad Nurchotib 5 4 5 5 5 5 5 5 4 43 95.55556 

25 Murti Tandrianto 4 3 5 5 4 4 4 5 3 37 82.22222 
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26 Nur Fatoni Akbar  3 3 5 5 4 4 4 3 4 35 77.77778 

27 Nuzul Wahyu Setiawan 4 4 5 5 4 5 4 3 3 37 82.22222 

28 Puja Restu Panggesang 3 3 5 5 3 4 3 4 4 34 75.55556 

29 Rio Andi Dwi Pamungkas 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38 84.44444 

30 Romandhika Rizki 4 3 4 5 4 3 3 5 4 35 77.77778 

31 Roni Setiawan 3 3 3 5 3 3 3 3 3 29 64.44444 

32 Satrio Wibowo 3 4 4 5 4 4 4 4 5 37 82.22222 

33 Taufik Ismail 3 5 3 5 5 3 3 3 3 33 73.33333 

34 Tri Kusuma Handayani 4 3 4 5 4 5 4 4 5 38 84.44444 

35 Zaenal Arifin 3 4 3 5 5 4 4 4 4 36 80 

Jumlah 122 129 134 175 148 145 139 139 146 1277 2837.778 

Rata-rata                     81.07937 
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Data Hasil Belajar Psikomotorik Siswa 

          

No siswa 

Aspek yang diamati 

Jumlah 
skor 

Nilai Mempersiapkan 
perangkat 

pembelajaran 

Keterampilan 
menggunakan 

media 

Menggunakan 
waktu sangat 

efektif 

Melakukan 
percobaan 

Keaktifan 
dalam 
kelas 

Mengkomunikasikan 
data hasil 
percobaan 

1 Achmad Nur Mauliddin 4 4 4 4 5 4 25 83.333333 

2 Agustiyanto 3 3 4 4 4 3 21 70 

3 Amad Fuadi  4 3 4 4 4 4 23 76.666667 

4 Ahmad Jauhari 4 4 4 4 5 5 26 86.666667 

5 Andriyanto Dwi Habsoro 4 4 4 4 4 4 24 80 

6 Anggi Firlana  3 4 4 4 4 4 23 76.666667 

7 Arif Prasetyo 4 4 4 4 4 4 24 80 

8 Arif Septianto 4 4 4 4 4 4 24 80 

9 Bakhri Muhammad 4 3 4 5 3 4 23 76.666667 

10 Dhanang Kurniawan 4 4 4 4 5 4 25 83.333333 

11 Dimas Ali syahbana 5 4 4 4 4 5 26 86.666667 

12 Dody Kurniawan 4 4 4 5 4 4 25 83.333333 

13 Ginanjar Riantono 4 4 4 4 3 4 23 76.666667 

14 David A 4 4 4 4 4 4 24 80 

15 Khamad Abdul Khalif  4 4 5 4 4 4 25 83.333333 

16 Ligan Budi Pratomo 4 4 3 4 4 4 23 76.666667 

17 List Abdul Latif 4 3 4 4 4 4 23 76.666667 

18 M Rozikun 4 4 4 5 4 4 25 83.333333 

19 M Fauzul Adhim 4 4 4 4 4 4 24 80 

20 Mohammad Nur Zaqi 4 3 4 4 4 4 23 76.666667 

21 Mufarihin 5 4 4 4 4 4 25 83.333333 

22 Mohammad Ibnu Amar 4 4 5 4 4 4 25 83.333333 

23 Muhammad Khairul Annas 5 4 4 4 4 4 25 83.333333 

24 Muhammad Nurchotib 4 5 4 4 5 4 26 86.666667 

25 Murti Tandrianto 4 4 4 4 4 5 25 83.333333 

26 Nur Fatoni Akbar  5 4 4 5 4 4 26 86.666667 
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27 Nuzul Wahyu Setiawan 4 4 5 4 4 4 25 83.333333 

28 Puja Restu Panggesang 4 3 3 4 3 3 20 66.666667 

29 Rio Andi Dwi Pamungkas 4 4 4 4 5 4 25 83.333333 

30 Romandhika Rizki 4 4 4 5 4 4 25 83.333333 

31 Roni Setiawan 3 3 3 4 3 3 19 63.333333 

32 Satrio Wibowo 4 4 4 4 4 4 24 80 

33 Taufik Ismail 5 4 4 4 4 4 25 83.333333 

34 Tri Kusuma Handayani 4 4 4 5 4 4 25 83.333333 

35 Zaenal Arifin 4 4 3 4 4 4 23 76.666667 

Jumlah 142 134 139 146 141 140 842 2806.6667 

Rata-rata               80.190476 
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Data Tanggapan Siswa 

       

No 
Sangat 
Setuju 

Setuju 
Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
skor presentase 

1 7 2 1   36 90 

2 1 8 1   30 75 

3 6 4     36 90 

4 8 2     38 95 

5 9 1     39 97.5 

6 8 1 1   37 92.5 

7 3 7     33 82.5 

8 5 5     35 87.5 

9 2 8     32 80 

10 8 2     38 95 

11 2 8     32 80 

12 7 1 2   35 87.5 

13   9 1   29 72.5 

14 1 8 1   30 75 

15 4 6     34 85 

16 4 6     34 85 

17 9 1     39 97.5 

18 7 3     37 92.5 

19 1 9     31 77.5 

20 1 8 1   30 75 

21 8 2     38 95 

22 8 2     38 95 

23 6 4     36 90 

24 2 7 1   31 77.5 

25 6 4     36 90 

26 6 4     36 90 

27 7 3     37 92.5 

28 7 3     37 92.5 

29 1 8 1   30 75 

30 6 4     36 90 

31 2 7 1   31 77.5 

32 6 4     36 90 

34   7 3   27 67.5 

35 1 9     31 77.5 

    8 2   28 70 

Jumlah     2982.5 

Rata-rata         85.21428571 
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