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ABSTRAK 

 

Firmansyah, Sidiq 2011. Pengaruh Metode Genius Learning Terhadap Hasil 

Belajar Mata Diklat Konstruksi Baja Siswa Kelas XI SMK N 4 Semarang . 

Skripsi. Jurusan Teknik Sipil,Fakultas Teknik UNNES. Pembimbing : I. Drs. 

Henry Apriyatno, MT; II. Drs. Supriyono.  

 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran Genius Learning, Hasil Belajar 

Konstruksi Baja 

 

Metode pembelajaran yang umum dilakukan oleh guru yaitu ceramah. 

Dengan  metode ceramah siswa cenderung pasif tanpa ada kesempatan mengelola 

sendiri pengetahuan yang diperoleh, akibatnya siswa kurang memahami materi 

pelajaran. Salah satu alternatif yang dapat digunakan yaitu metode pembelajaran 

Genius Learning. Metode Genius Learning  menempatkan siswa sebagai pusat 

pendidikan.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Adakah dan berapakah 

besar pengaruh metode Genius Learning terhadap hasil belajar mata diklat 

konstruksi baja siswa kelas XI SMK N 4 Semarang. Tujuan dari penelitian yaitu 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode pembelajaran Genius 

Learning terhadap hasil belajar siswa siswa kelas XI SMK N 4 Semarang. 

Sampel penelitian adalah siswa kelas XI program keahlian teknik gambar 

bangunan di SMK Negeri 4 Semarang tahun pelajaran 2011/2012, yang terdiri 

dari dua kelas yaitu kelas XI Gambar Bangunan Satu dan XI Gambar Bangunan 

Dua. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan tes 

.dokumentasi digunakan untuk mengetahui nilai ulangan pada bab sebelumnya 

sedangkan Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa.  

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu Total Sampling. 

Metode yang digunakan untuk mengambil data yaitu metode observasi, metode 

tes, metode dokumentasi. Data hasil tes kognitif yang diperoleh akan dianalisis 

melalui  dua tahap yaitu uji tahap awal dan uji tahap akhir. Dari analisis data pada 

uji tahap awal diperoleh bahwa uji kesamaan rata-rata pada saat pre test antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh Fhitung = 1,27 sedangkan Ftabel = 2,16, 

karena Fhitung < Ftabel maka kedua kelompok mempunyai rata-rata yang sama. 

Sedangkan dari analisis data pada uji tahap akhir diperoleh bahwa uji perbedaan 

kedua rata-rata (satu pihak) pada saat post test diperoleh thitung = 4,058 lebih besar 

dari ttabel = 2,005, maka hipotesis Ho ditolak.  

Oleh karena Ho ditolak berarti metode pembelajaran Genius Learning 

lebih baik daripada metode pembelajaran Konvensional. Berdasarkan perhitungan 

koefisien biserial pengaruh metode Genius Learning terhadap hasil belajar = 

36,07%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar mata diklat 

konstruksi baja pada siswa yang mendapatkan pengajaran dengan menggunakan 

metode genius learning hasilnya lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan 

metode konvensional (ceramah). Dengan demikian pembelajaran dengan 

menggunakan metode genius learning lebih efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar mata diklat konstruksi baja dibandingkan metode konvensional (ceramah). 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

Pemilihan strategi pembelajaran merupakan salah satu cara dalam 

memudahkan peserta didik menerima pelajaran. Oleh karenanya guru harus 

memfasilitasi aktivitas siswa dalam mengembangkan kompetensinya dengan 

melibatkan siswa secara aktif, yaitu dengan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa 

untuk menerapkan strategi siswa sendiri, sehingga siswa memiliki kecakapan 

hidup untuk bekal hidup dan penghidupannya sebagai insan mandiri. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

tuntutan pendidikan selalu berubah. Perubahan tuntutan dapat dilihat dengan 

adanya perubahan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Kurikulum yang 

diterapkan di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBK). Berlakunya 

Kurikulum 2004 berbasis kompetensi (KBK), yang telah direvisi dengan 

Kurikulum 2006 (KTSP) menuntut perubahan paradigma dalam pendidikan dan 

pembelajaran, khususnya pada jenis dan jenjang pendidikan formal 

(persekolahan). Perubahan harus pula diikuti oleh guru yang bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan pembelajaran di sekolah (di dalam kelas ataupun di luar 

kelas) (Trianto, 2007:2).  
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 Pembelajaran sebagai proses pelaksanaan kurikulum yang telah dibuat 

merupakan upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, 

potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi 

yang optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang ditandai dengan tercapainya 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan atau mampu mencapai standar 

ketuntasan belajar.  

Menurut pengalaman peneliti dalam Praktik Pengalaman Lapangan satu 

tahun terakhir, pembelajaran di SMKN 4 sebelum diadakan penelitian 

dilaksanakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran ceramah. Secara 

otomatis hanya siswa yang mempunyai kecenderungan untuk aktif saja yang akan 

maju dan  berkembang. Siswa yang belum aktif akan menerima begitu saja yang 

diberikan dalam penjelasan guru. Mereka tidak akan menerima penjelasan lebih 

lanjut, sehingga dalam penerapan kehidupan sehari-hari akan kurang dipahami 

dan dilaksanakan. Ini ditandai dengan banyak siswa pada materi Penggunaan 

model pembelajaran yang kurang tepat dapat menimbulkan kebosanan, kurang 

dipahami yang akhirnya menurunkan motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena 

itu, diperlukan strategi atau model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran. Kurang adanya variasi dalam proses belajar mengajar 

inilah yang menjadikan siswa menjadi jenuh, bermain sendiri, gaduh, bahkan 

tidak menganggap bahwa di kelas sedang diadakan proses pembelajaran. Adanya 

pemberian hukuman pada siswa yang gaduh pun tidak dapat mengurangi 
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intensitas dari kegaduhan dan kejenuhan pada kelas tersebut. Guru lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa. Akibatnya  

hanya sedikit dari siswa yang memiliki banyak pengetahuan, itupun dari beberapa 

siswa yang bisa menangkap pengetahuan dari materi tersebut hanya bisa 

menangkap materi tetapi tidak dilatih untuk menemukan pengetahuan dan konsep. 

Meskipun siswa diberi kesempatan untuk bertanya, sedikit sekali yang 

melakukannya. Hal ini karena siswa masih takut atau bingung mengenai apa yang 

akan ditanyakan. Dengan keadaan yang separti itu siswa kurang semangat dalam 

pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran Konstruksi Baja terlihat dari hasil ulangan, dimana masih banyak nilai 

yang belum memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal ( KKM ) yang 

ditetapkan di sekolah tersebut yaitu 75. Dari data salah satu kelas XI Gambar 

Bangunan tahun ajaran sebelumnya, terdapat 62 % siswa yang masih 

mendapatkan nilai di bawah standar kriteria ketunyasan minimal. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 33. 

Salah satu alternatif  dalam meningkatkan hasil belajar untuk pencapaian 

kriteria ketuntasan belajar maka dapat digunakan metode pembelajaran Genius 

Learning. Genius Learning atau lebih tepat sebagai Holistic learning adalah 

istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis 

dalam upaya meningkatkan hasil proses pembelajaran. Dasar Genius Learning 

adalah Accelerated Learning atau cara belajar yang dipercepat. Metode Genius 

Learning telah memasukkan dan mempertimbangkan kondisi masyarakat 

Indonesia secara umum, kebudayaan bangsa yang sangat beragam, kondisi sosial 
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ekonomi, sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan yang utama, yaitu 

menyiapkan anak-anak didik untuk bisa menjalani hidupnya dengan berhasil 

setelah mereka meninggalkan sekolah formal dan masuk ke universitas kehidupan 

( Adi W Gunawan, 2004 : 2-3 ). 

Menurut Sulistyorini (2008), menyatakan bahwa hasil belajar siswa 

dengan menggunakan metode pembelajaran Genius Learning lebih meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Genius 

Learning dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat memberikan hasil belajar 

yang baik. Akan tetapi belum ada yang mengitung seberapa besar pengaruh 

metode genius learning terhadap hasil belajar mata diklat konstruksi baja. 

Metode Genius Learning adalah suatu sistem yang terancang dengan suatu 

jaringan yang sangat efisien yang meliputi diri anak didik, guru, proses 

pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Dalam Genius Learning, kita 

menempatkan anak didik sebagai pusat dari proses pembelajaran, sebagai subyek 

pendidikan ( Adi W Gunawan, 2004 : 6 ), selama ini anak didik ditempatkan 

dalam suatu posisi yang kurang tepat, yaitu sebagai obyek pendidikan. Dengan 

adanya seorang guru dan anak didik dalam kelas, tidak berarti proses pendidikan 

dapat berlangsung secara otomatis. Bila ada proses pengajaran, tidak berarti 

diikuti dengan proses pembelajaran. Kedua proses pembelajaran memang 

diusahakan untuk bisa dicapai secara bersamaan. Namun perlu dipahami 

keduanya merupakan kegiatan yang berbeda.  

Konstruksi baja merupakan bagian dari mata diklat teknik struktur 

bangunan. Dalam mata diklat konstruksi baja dimaksudkan untuk memberikan 
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pengetahuan teori dan praktik tentang struktur baja. Pada dasarnya konstruksi baja 

merupakan teori dan pengetahuan dengan tingkat kompetensi meliputi sebagai 

pembentuk struktur dan rangkaiannya, aplikasi pada bangunan gedung dan 

jembatan sampai pada analisis dan perencanaannya. Pembelajaran konstruksi baja 

yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dapat dikaitkan dengan materi pokok 

sambungan baja. Perencanaan dan analisis yang tepat dalam menghitung 

rangkaian sambungan baja merupakan kunci kokohnya jembatan itu sendiri. 

Pembelajaran konstruksi baja yang ada sekarang masih kurang mengaktifkan 

siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka dan menciptakan gagasan-

gagasan baru yang dapat memberikan pengetahuan yang lebih. Kecenderungan 

yang ada pembelajaran masih berorientasi siswa sebagai obyek bukan sebagai 

subyek pembelajaran, dan tidak jarang pula siswa merasa bosan dengan 

pembelajaran yang ada. Selain itu pula sebagian besar siswa beranggapan bahwa 

konstruksi baja merupakan mata diklat yang sulit dipahami. Akan tetapi, 

konstruksi baja akan mudah dipahami apabila siswa sering mengamati aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Kaitannya dengan siswa sebagai subyek penelitian dan pemanfaatan 

pengetahuan yang harus dimengerti oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, maka 

peneliti mencoba suatu metode pembelajaran baru yaitu Genius Learning dengan 

sampel yang akan diteliti yaitu siswa kelas XI Gambar Bangunan SMK N 4 

Semarang tahun ajaran 2011/2012. 

Berdasarkan latar belakang masalah maka, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul, “ Pengaruh Metode Genius Learning 
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Terhadap Hasil Belajar Mata Diklat Konstruksi Baja Siswa Kelas XI SMK N 4 

Semarang”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah metode Genius Learning berpengaruh terhadap hasil belajar 

mata diklat konstrusi baja kelas XI SMK Negeri 4 Semarang? 

1.2.2 Seberapa besar pengaruh penerapan metode Genius Learning  terhadap 

hasil belajar mata diklat konstrusi baja kelas XI SMK Negeri 4 

Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yaitu : 

1.3.1 Untuk mengetahui adanya pengaruh metode Genius Learning terhadap 

hasil belajar mata diklat konstrusi baja kelas XI SMK Negeri 4 

Semarang  

1.3.2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode Genius Learning 

terhadap hasil belajar mata diklat konstrusi baja kelas XI SMK Negeri 4 

Semarang  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :  
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1.4.1 Bagi guru 

1) Memberikan gambaran bagi guru tentang perbedaan pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran Genius Learning  

2) Digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya 

perbaikan hasil belajar. 

1.4.2 Bagi siswa,  

Diperoleh suatu cara belajar konstruksi baja yang menyenangkan 

dan lebih merangsang siswa untuk melakukan aktifitas dalam proses 

belajar mengajar seperti bertanya, menjawab, menyangga jawaban yang 

diajukan teman, keberanian berpendapat, membuat catatan sendiri 

sehingga mampu meningkatkan hasil belajar konstruksi baja.  

1.4.3 Bagi sekolah 

Hasil penelitian dapat memberi masukan berharga bagi sekolah 

dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran 

konstruksi baja yang lebih baik. 

1.4.4 Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang 

pendidikan dan memperoleh masukan untuk mengadakan penelitian dalam 

lingkungan yang lebih besar.   

 

1.5   Batasan Masalah  

Penelitian dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 

a. Metode yang digunakan adalah Genius Learning dan ceramah 
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b. Mata pelajaran yang diambil adalah konstruksi baja materi  baja 

bangunan dan sambungan baja sesuai dengan kurikulum 

c. Siswa yang diteliti  adalah siswa jurusan teknik gambar bangunan 

kelas XI SMKN 4 Semarang tahun ajaran 2011/2012 

 

1.6  Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran istilah, maka perlu 

diberikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1.6.1 Pengaruh 

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002). Mengacu pada 

pengertian tersebut, pengaruh adalah akibat atau hasil dari penerapan model 

dan media pembelajaran.  

1.6.2 Genius Learning 

Genius Learning adalah salah satu metode pembelajaran yang 

menekankan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran.  

1.6.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Catharina, Anni, 2006:4). 

Jadi, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

setelah menerima ilmu pengetahuan dan pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar yang diukur adalah hasil belajar aspek kognitif. 
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1.6.4 Mata Diklat Konstruksi Baja 

Konstruksi Baja merupakan salah satu mata diklat yang diajarkan 

kepada siswa kelas XI program keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK 

Negeri 4 Semarang. 

1.6.5 Siswa Kelas XI SMK N 4 Semarang 

Siswa kelas XI SMK N 4 Semarang yang dimaksud dalam penelitian 

adalah peserta didik kelas XI jurusan teknik gambar bangunan yang 

terdaftar sebagai pesrta didik di SMK N 4 Semarang tahun ajaran 

2011/2012. 

Jadi yang dimaksud dengan pengaruh metode genius learning terhadap hasil 

belajar mata diklat konstruksi baja siswa kelas XI SMK N 4 Semarang adalah 

hasil pengaruh suatu metode pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar mata diklat konstruksi baja siswa kelas XI SMK N 4 

Semarang. 

 

1. 7  Sistematika Skripsi 

1.7.1 Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan meliputi : judul, Pengesahan, Abstrak, Motto dan 

persembahan, Kata pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

Bagian isi terdiri atas lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka dan 

hipotesis,metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 
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BAB I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Perumusan Masalah,  

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, 

Penegasan Istilah dan Sistematika Skripsi. 

BAB II Landasan teori dan Hipotesis yang meliputi Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Berikir dan Hipotesis  

BAB III Metode Penelitian yang meliputi: Metode penentuan Objek dan 

Variabel penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Metode 

Pengumpulan data, Analisis Instrumen, Penelitian dan Metode 

Analisis Data 

BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan yang meliputi : Hasil Penelitian 

dan Pembahasan. 

BAB V Penutup yang meliputi Simpulan dan Saran . 

1.7.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar, (Catharina, Anni 2006:5). Hasil belajar yang 

di dapat tergantung apa yang dipelajari oleh pembelajar, jika siswa mempelajari 

suatu konsep maka perubahan yang di peroleh adalah penguasaan konsep, 

menurut Supriyono ( 2009 : 5 ) Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. 

Tingkah laku manusia terdiri dari beberapa aspek, hasil belajar akan 

terlihat pada setiap perubahan pada aspek-aspek tingkah laku. Aspek-aspek yang 

dimaksud antara lain pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, budi pekerti maupun sikap. Jika seseorang telah 

melakukan perbuatan belajar maka akan terlihat adanya perubahan dalam satu 

atau beberapa aspek tingkah laku (Hamalik, 2007:30)  

Menurut Benyamin Bloom dalam (Sugandi 2004 : 24-28), dalam sistem 

pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, menggunakan klasifikasi hasil 

belajar yang membagi hasil belajar dalam tiga kategori yaitu :  

1. Ranah kognitif  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari :  
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1) Pengetahuan  

Pengetahuan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengingat 

(recall) akan informasi yang telah diterima, misalnya informasi 

mengenai fakta, konsep, rumus, dan sebagainya. 

2) Pemahaman 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan mental untuk 

menjelaskan informasi yang telah diketahui dengan bahasa atau 

ungkapannya sendiri. 

3) Penerapan 

Penerapan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

atau menerapkan informasi yang telah diketahui kedalam situasi 

atau konteks baru. 

4) Analisis 

Analisis didefinisikan sebagai kemampuan menguraikan suatu 

fakta, konsep, pendapat, asumsi, dan semacamnya atas elemen-

elemennya, sehingga dapat menentukan hubungan masing-masing 

elemen. 

5) Sintesis 

Sintesis didefinisikan sebagai kemampuan mengkombinasikan 

elemen-elemen kedalam kesatuan atau struktur. 

6) Evaluasi 
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Evaluasi didefinisikan sebagai kemampuan menilai suatu pendapat, 

gagasan, produk, metode dan semacamnya dengan suatu kriteria 

tertentu. 

2. Ranah afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan hasil belajar yang berorientasi pada 

sikap yang terdiri dari :  

1) Pengenalan 

Pengenalan adalah kategori jenis perilaku ranah afektif yang 

menunjukkan kesadaran, kemauan, perhatian individu untuk 

menerima dan memperhatikan berbagai stimulus dari 

lingkungannya. 

2) Pemberian respon 

Pemberian respon atau partisipasi adalah kategori jenis perilaku 

ranah afektif yang menunjukkan adanya rasa kepatuhan individu 

dalam hal mematuhi dan ikut serta terhadap suatu gagasan, benda 

atau sistem. 

3) Penghargaan terhadap nilai 

Penghargaan terhadap nilai adalah kategori jenis perilaku ranah 

afektif yang menunjukkan menyukai, menghargai dari seseorang 

individu terhadap suatu jenis gagasan, pendapat atau sistem nilai. 

4) Pengorganisasian 
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Pengorganisasian adalah jenis kategori jenis perilaku ranah afektif 

yang menunjukkan kemauan membentuk sistem nilai dari berbagai 

nilai yang dipilih. 

5) Pengamalan 

Pengamalan adalah kategori jenis perilaku ranah afektif yang 

menunjukkan kepercayaan diri untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

kedalam suatu filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan. 

3. Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan dengan hasil belajar yang 

menekankan pada keterampilan yang terdiri dari :  

1) Peniruan  

Peniruan adalah kemampuan melakukan perilaku meniru apa yang 

dilihat atau didengar. 

2) Manipulasi 

Manipulasi adalah kemampuan melakukan perilaku tanpa contoh 

atau bantuan visual, tetapi dengan petunjuk tulisan secara verbal. 

3) Ketepatan gerakan 

Ketepatan gerakan adalah kemampuan melakukan perilaku tertentu 

dengan lancar, tepat dan akurat tanpa contoh dan petunjuk tertulis. 

4) Artikulasi 
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Artikulasi adalah keterampilan menunjukkan perilaku serangkaian 

gerakan dengan akurat, urutan benar, cepat dan tepat. 

 

5) Naturalisasi 

Naturalisasi adalah kemampuan menunjukkan perilaku gerakan 

tertentu secara wajar dan efisien. 

Keberhasilan siswa dalam belajar ditandai dari prestasi belajar yang 

dicapai siswa. Prestasi belajar diperoleh siswa setelah siswa mengikuti proses 

belajar mengajar. Dengan hasil belajar yang berupa prestasi belajar dapat dilihat 

seberapa jauh siswa menguasai materi pelajaran yang telah diberikan selama 

proses belajar mengajar. 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri orang 

yang belajar dan ada pula dari luar dirinya. Berikut dikemukakan faktor-faktor 

yang menentukan pencapaian hasil belajar menurut ( Dalyono, 2005 : 55-60 ) : 

1. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) 

1) Kesehatan  

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. oleh karenanya pemeliharaan kesehatan 

sangat penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental, agar 

badan tetap sehat, pikiran selalu segar dan bersemangat dalam 

melaksanakan kegiatan belajar. 
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2) Intelegensia dan bakat 

Kedua aspek kejiwaan (psikis) yang akan berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar. 

3) Minat dan motivasi 

Minat dan motivasi adalah dua aspek psikis yang juga besar 

pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi belajar. 

4) Cara belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar. 

2. Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) 

1) Keluarga  

Faktor keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

anak dalam belajar. 

2) Sekolah  

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, 

kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas 

/ perlengkapan sekolah, jumlah murid per kelas dan sebagainya, 

semuanya turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak. 

3) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. 

4) Lingkungan sekitar 
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Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan 

rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim, dan sebagainya 

 

2.1.2  Metode Pembelajaran Genius Learning menurut Adi W. Gunawan 

Genius Learning merupakan metode pembelajaran yang mengedepankan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam metode Genius Learning 

siswalah yang menjadi subyek pendidikan bersama dengan guru sebagai 

motivator dalam proses pembelajaran. Metode yang selalu dipakai membuat anak 

didik di tempatkan suatu  obyek pendidikan. 

Prinsip-prinsip utama dalam metode Genius Learning adalah : 

1. Otak akan berkembang dengan maksimal dalam lingkungan yang kaya 

akan stimulus multi sensori dan tantangan berpikir. Lingkungan Genius 

Learning akan menghasilkan jumlah koneksi yang lebih besar di antara 

sel-sel otak.  

2. Besarnya harapan berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Otak selalu 

berusaha mencari dan menciptakan arti dari suatu pembelajaran. Proses 

pembelajaran berlangsung pada level pikiran sadar dan pikiran bawah 

sadar. Motivasi akan meningkat saat kita menetapkan tujuan pembelajaran 

yang positif dan bersifat pribadi.  

3. Lingkungan belajar yang “aman” adalah lingkungan belajar yang 

memberikan tantangan tinggi namun dengan tingkat ancaman yang rendah. 
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Dalam kondisi aman, bagian neo-cortex di otak dapat diakses dengan 

maksimal sehingga proses berpikir dapat dijalankan dengan maksimal.  

4. Otak sangat membutuhkan umpan balik yang bersifat segera dan 

mempunyai banyak pilihan.  

5. Musik membantu proses pembelajaran dengan tiga cara. Pertama, musik 

membantu untuk men-charge otak. Kedua, musik membantu merilekskan 

otak sehingga otak siap untuk belajar. Dan ketiga, musik dapat digunakan 

untuk membawa informasi yang ingin dimasukkan ke dalam memori.  

6. Ada berbagai alur dan jenis memori yang berbeda pada otak kita. Dengan 

menggunakan teknik dan strategi khusus, kita dapat mengingat segala hal 

dengan sangat mudah.  

7. Kondisi fisik dan emosi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Agar 

proses belajar kita optimal, kondisi fisik dan emosi harus benar-benar 

diperhatikan.  

8. Setiap otak adalah unik dengan kapasitas pengembangan yang berbeda 

berdasarkan pada pengalaman pribadi. Ada beberapa kecerdasan. 

Kecerdasan dapat dikembangkan dengan proses pengajaran dan 

pembelajaran yang sesuai.  

9. Walaupun terdapat perbedaan fungsi antara otak kiri dan otak kanan, 

namun kedua belah hemisfer otak ini bisa bekerja sama dalam mengolah 

suatu informasi. 
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Lingkaran sukses pembelajaran Genius Learning menurut Gunawan 

(2004:334-361) terdiri dari :  

1. Suasana kondusif  

Inti dari Genius Learning adalah strategi pembelajaran yang membangun 

dan mengembangkan lingkungan pembelajaran yang positif dan kondusif. 

Tanpa lingkungan yang mendukung, strategi apapun akan sia-sia. 

2.Hubungkan  

Mulailah setiap proses pembelajaran dengan memastikan bahwa apa yang 

akan diajarkan pada murid selalu dihubungkan dengan apa yang telah 

diketahui oleh murid baik itu melalui pengalaman murid itu maupun 

melalui proses pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya dan 

hubungkan juga dengan apa yang akan dialami murid yang akan datang. 

Selain itu murid perlu mengetahui aplikasi dari apa yang mereka pelajari 

kedalam kehidupan sehari-hari. Semakin personal hubungan yang akan 

diciptakan, hasilnya semakin baik. Dalam penelitian, peneliti memberikan 

contoh aplikasi baja pada konstruksi jembatan, rangka atap dan kuda-kuda. 

3. Gambaran besar 

Untuk lebih menyiapkan pikiran siswa dalam menyerap materi yang 

diajarkan, sebelum proses pembelajaran dimulai guru memberikan 

gambaran besar (big picture) dari keseluruhan materi. Gambaran besar 

berfungsi sebagai perintah kepada pikiran untuk menciptakan folder yang 

nantinya akan disi dengan informasi. 
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Mengapa gambaran sangat membantu? Prinsip kerjanya mirip dengan 

puzzle. Bayangkan bila kita harus menyusun puzzle yang terdiri dari 1000 

keping tanpa diberi gambaran secara besarnya dahulu. Cara yang dapat 

dilakukan dalam memberikan gambaran besar adalah dengan 

menggunakan peta konsep, flowchart, poster gambar atau mengajukan 

pertanyaan yang bersifat terbuka yang membutuhkan jawaban yang 

merangsang pemikiran. 

4. Tetapkan tujuan  

Pada tahap inilah proses pembelajaran baru dimulai apa hasil yang ingin 

dicapai dapat dijelaskan langsung kepada seluruh siswa secara pribadi. 

Guru menuliskan tujuan pembelajaran pada papan tulis dengan huruf yang 

besar dan jelas atau guru mengungkapkan secara lisan tujuan yang akan 

dicapai, sehingga siswa mengetahui tujuan dari proses belajar yang akan 

dimulai. Guru mengajarkan kepada siswa untuk mencapai hasil yang telah 

ditetapkan.  

5. Pemasukan informasi 

Pada tahap pemasukan informasi guru memberikan sebagian kecil materi 

yang dipelajari sebagai rangsangan siswa supaya menarik untuk mengikuti 

proses pembelajarn selanjutnya. 

6. Aktivasi 

Saat siswa menerima informasi saat proses pembelajaran, informasi masih 

bersifat pasif. Siswa belum merasa memiliki informasi atau pengetahuan 

yang mereka terima,mengapa? Karena pembelajaran masih berjalan satu 
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arah, yaitu dari guru kesiswa. Untuk lebih menyakinkan bahwa siswa 

benar-benar telah mengerti guru perlu melakukan aktivasi. Proses aktivasi 

adalah proses yang dapat membawa siswa kepada suatu tingkat 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang diajarkan. Proses 

aktivasi sangat sederhana, guru dapat membentuk kelompok-kelompok 

siswa dan memberikan pertanyaan tentang materi yang telah mereka 

pelajari kemudian masing-masing kelompok menjelaskan materi yang 

telah mereka dapat.  

7. Demonstrasi 

Siswa akan dapat lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari 

dengan cara praktik secara langsung, tujuannya untuk mengetahui sampai 

mana pemahaman siswa dan sekaligus merupakan cara yang tepat untuk 

dapat memeberikan umpan balik. Apabila siswa telah paham dengan apa 

yang telah mereka pelajari, maka siswa secara logis dapat menunjukkan 

bahwa mereka telah mengerti. 

8. Tinjau ulang dan jangkarkan ( penguatan ) 

Lakukan pengulangan dan penjangkaran pada akhir sesi dan sekaligus 

membuat kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari. Ini bermanfaat 

untuk meningkatkan daya ingat dan meningkatkan efektivitas dari proses 

pembelajaran. 

 

2.1.3  Metode Konvensional atau Ceramah 

1. Pengertian Metode Ceramah 
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Ceramah merupakan satu-satunya metode yang konvensional dan 

masih tetap digunakan dalam strategi belajar-mengajar. Metode ceramah 

paling tua, paling banyak dan paling sering dipakai dalam berbagai 

kesempatan. Di tengah-tengah perkembangan teknologi dan komunikasi 

sekarang, metode ceramah masih tetap bertahan. Oleh karenanya, untuk 

mengoptimalkan penggunaan  metode ceramah perlu dipelajari 

karakteristiknya, keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahannya 

(Gulo, 2002:136) 

Metode ceramah adalah metode pengajaran yang sangat sederhana. 

Justru karena kesederhanaannya inilah maka metode ceramah paling 

banyak digunakan. Dengan metode ceramah pengajaran disampaikan 

secara lisan oleh guru kepada siswa. Pada dasarnya ceramah murni 

cenderung pada bentuk komunikasi satu arah. Apabila guru 

menyampaikan informasi kepada siswa maka, guru berfungsi sebagai 

transmitter ( Pengirim ) dan siswa sebagai receiver ( Penerima ). Bahasa, 

baik verbal maupun nonverbal, merupakan satu-satunya media 

komunikasi. Bahan yang disampaikan sebagai alatnya disebut message 

(pesan) atau ide. Komunikasi ini dikatakan baik jika pesan atau ide 

diterima 100% oleh receiver. Sebaliknya, komunikasi dikatakan jelek jika 

pesan yang ada pada transmitter tidak diterima sesuai dengan ”aslinya” 

oleh receiver (Gulo, 2002:136). 

2. Keunggulan dan Kelemahan Metode Ceramah 

Keunggulan-keunggulan Metode Ceramah : 



23 

 

 

 

a. Hemat dalam penggunaan waktu dan alat. 

b. Mampu membangkitkan minat dan antusias siswa. 

c. Membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mendengarnya. 

d. Merangsang kemampuan siswa untuk mencari informasi dari berbagai 

sumber. 

e. Mampu menyampaikan pengetahuan yang belum pernah diketahui 

siswa. 

Kelemahan-kelemahan Metode ceramah : 

a. Ceramah cenderung pada pola strategis ekspositorik yang berpusat 

pada guru. Pola interaksi cenderung pada komunikasi satu arah. 

b. Metode ceramah cenderung menempatkan posisis siswa sebagai 

pendengar dan pencatat. 

c. Keterbatasan kemampuan pada tingkat rendah. Dilihat dari segi 

taksonomi tujuan pengajaran, ceramah hanya mampu mengembangkan 

kemampuan siswa pada tingkat pengetahuan sampai pemahaman. 

d. Proses ceramah berlangsung menurut kecepatan bicara dan logat 

bahasa yang dipakai oleh guru.  

(Gulo, 2002: 138). 

Setiap metode pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan 

kelemahan. Begitu pula dengan metode ceramah. Kelebihan dari metode 

ceramah adalah sangat tepat apabila digunakan untuk mengenalkan 

sebuah konsep yang baru pada siswa. Adapun kelemahan dari metode 

ceramah antara lain juga bahwa guru kurang dapat mengontrol sejauh 
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mana siswa telah mampu memahami pelajaran. Sehingga guru harus lebih 

berhati-hati dalam menggunakan metode ceramah. 

Jadi metode ceramah akan tetap diperlukan dalam proses belajar 

mengajar untuk menyampaikan hal-hal yang tidak dapat disampaikan 

dengan metode lain selain metode ceramah.  

 

2.1.4  Tinjauan Tentang Mata Diklat Konstruksi Baja 

Konstruksi Baja merupakan salah satu mata diklat yang diajarkan 

kepada siswa kelas XI program keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK 

Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2011/2012. Materi yang terdapat dalam 

konstruksi baja salah satunya  adalah materi tentang baja bangunan dan 

materi tentang sambungan baja. Dalam baja bangunan sendiri terdapat sub 

materi yaitu proses pembuatan baja, jenis-jenis baja, serta macam-macam 

bentuk profil baja, dan jenis paku keling. Sedangkan dalam materi yang 

kedua yaitu sambungan baja terdapat sub materi yaitu sambungan  paku 

keling dan baut. Untuk lebih detail dari materi mata diklat baja tersebut dapat 

dilihat pada lampiran . 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar yang 

diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki siswa untuk dapat 

digunakan dalam belajar. Fungsi fasilitator dapat berhasil jika dalam merancang 
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proses belajar mengajar dilakukan dengan cara yang baik melalui metode yang 

baik pula. 

Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. Semakin tepat memilih metode 

pembelajaran diharapkan semakin efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, 

oleh karena itu penting bagi guru untuk memilih metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga akan lebih memudahkan siswa 

dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Menurut pengalaman peneliti dalam Praktik Pengalaman Lapangan satu 

tahun terakhir, pembelajaran di SMKN 4 sebelum diadakan penelitian 

dilaksanakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran ceramah. Secara 

otomatis hanya siswa yang mempunyai kecenderungan untuk aktif saja yang akan 

maju dan  berkembang. Siswa yang belum aktif akan menerima begitu saja yang 

diberikan dalam penjelasan guru. Mereka tidak akan menerima penjelasan lebih 

lanjut, sehingga dalam penerapan kehidupan sehari-hari akan kurang dipahami 

dan dilaksanakan. Ini ditandai dengan banyak siswa pada materi Penggunaan 

model pembelajaran yang kurang tepat dapat menimbulkan kebosanan, kurang 

dipahami yang akhirnya menurunkan motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena 

itu, diperlukan strategi atau model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran. Kurang adanya variasi dalam proses belajar mengajar 

inilah yang menjadikan siswa menjadi jenuh, bermain sendiri, gaduh, bahkan 

tidak menganggap bahwa di kelas sedang diadakan proses pembelajaran. Adanya 

pemberian hukuman pada siswa yang gaduh pun tidak dapat mengurangi 
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intensitas dari kegaduhan dan kejenuhan pada kelas tersebut. Guru lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa. Akibatnya  

hanya sedikit dari siswa yang memiliki banyak pengetahuan, itupun dari beberapa 

siswa yang bisa menangkap pengetahuan dari materi tersebut hanya bisa 

menangkap materi tetapi tidak dilatih untuk menemukan pengetahuan dan konsep. 

Meskipun siswa diberi kesempatan untuk bertanya, sedikit sekali yang 

melakukannya. Hal ini karena siswa masih takut atau bingung mengenai apa yang 

akan ditanyakan. Dengan keadaan yang separti itu siswa kurang semangat dalam 

pembelajaran sehingga mempengarui hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran Konstruksi Baja terlihat dari hasil ulangan, dimana masih banyak nilai 

yang belum memenuhi standar kriteria ketuntasan minimal ( KKM ) yang 

ditetapkan di sekolah tersebut yaitu 75. Dari data salah satu kelas XI Gambar 

Bangunan tahun ajaran 2010/2011, terdapat 62 % siswa yang masih mendapatkan 

nilai di bawah standar kriteria ketunyasan minimal. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam lampiran 33. 

Dari uraian diatas, jalannya pemikiran yang dapat digambarkan dalam 

skema berikut : 
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Gambar 2.1.  Flow chart Kerangka Berpikir 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teotitis, hipotesis pada penelitian adalah sebagai 

berikut :  

Siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar 

Kesulitan memahami materi Baja 

Nilai kurang memuaskan 

Perlakuan 

 

Kelas Eksperimen 

Post test 

 

Diharapkan terjadi peningkatan 

pemahaman 

 

Pembelajaran dengan metode 

Genius Learning 

Pre test 

Kelas Kontrol 

Diharapkan terjadi peningkatan 

pemahaman 

Pembelajaran dengan metode 

konvensional 

Pre test 

Post test 

Dibandingkan 

Hipotesis 
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1. Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan model 

Genius Learning dengan model Konvensional dalam pembelajaran 

konstruksi baja pokok bahasan baja bangunan dan sambungan baja siswa 

kelas XI Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang 

2. Hasil belajar yang menggunakan model Genius Learning lebih baik 

dibanding dengan yang menggunakan model konvensional dalam 

pembelajaran konstruksi baja pokok bahasan baja bangunan dan 

sambungan baja siswa kelas XI Gambar Bangunan SMK Negeri 4 

Semarang 

3. Ada pengaruh penerapan metode Genius Learning terhadap hasil belajar 

konstruksi baja pokok bahasan baja bangunan dan sambungan baja siswa 

SMK Negeri 4 Semarang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan  Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Control 

Group Pre test-Post test yaitu dengan melihat perbedaan pre test maupun post test 

antara kelompok eksperimen dan kontrol. 

Tabel 3.1  Pola rancangan penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan Post test 

Eksperimen Y1 X1 Y2 

Kontrol Y1 X2 Y2 

(Arikunto. 2006) 

Keterangan :  

X1:Pembelajaran konstruksi baja dengan menggunakan metode Genius 

Learning 

X2:Pembelajaran konstruksi baja dengan menggunakan metode ceramah 

Y1: Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi pre test 

Y2: Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi post test 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) yang dimaksud dengan populasi 

adalah sebagai keseluruhan subyek penelitian, semua elemen yang ada dalam 
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wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Yang 

menjadi populasi dalam penelitian adalah siswa kelas XI teknik gambar bangunan 

SMK Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2011/2012. 

3.2.2 Sampel  

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi dengan menggunakan cara 

tertentu ( Sudjana, 2005: 161 ). Menurut Sudjana (2005 : 120), jika jumlah subjek 

penelitian cukup besar, dapat diambil sampel antara 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih tergantung kemampuan peneliti, daerah pengamatan, dan besar kecilnya 

resiko yang ditanggung peneliti. Namun, jika subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sebagai sampel sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. 

Berdasarkan analisis populasi maka, sampel yang dipilih pada penelitian 

adalah seluruh siswa  kelas XI gambar bangunan semester 1 yang terdapat mata 

diklat konstruksi baja tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 56 siswa. Masing-

masing yaitu kelas XI GB 1 dan Kelas XI GB 2. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik total sampling,  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian adalah: 

3.3.1  Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

(Arikunto, 2006:118). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian adalah 
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penggunaan metode genius learning (X1) pada kelas eksperimen dan penggunaan 

metode ceramah pada kelas kontrol (X2).  

3.3.2 Variabel terikat 

 Variabel terikat adalah variabel akibat adanya variabel bebas (Arikunto, 

2006:118). Variabel terikat dalam penelitian yaitu hasil belajar konstruksi baja 

kelas XI semester 1 siswa SMK Negeri 4 Semarang 

3.2.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian adalah kurikulum, guru yang sama, 

materi dan jumlah jam pelajaran yang sama serta jam yang sama. 

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur dalam Pengumpulan data diantaranya: 

a. mengambil data nilai ulangan matematika semester 2 kelas X GB SMK N 

4 Semarang tahun ajaran 2010/2011; 

b. berdasarkan data a) ditentukan sampel penelitian yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan menggunakan Total Sampling; 

c. menganalisis data nilai tes awal pada sampel penelitian untuk diuji 

normalitas dan homogenitas; 

d. menyusun kisi- kisi tes; 

e. menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat; 

f. mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba yaitu kelas XII  

GB 2 (Sebelumnya sudah mendapatkan materi konstruksi baja dengan 

metode ceramah); 
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g. menganalisis data hasil uji coba instrumen tes uji coba pada kelas uji coba 

untuk mengetahui taraf kesukaran, daya pembeda, validitas dan 

reliabilitas; 

h. menentukan soal- soal  yang memenuhi syarat berdasarkan poin g); 

i. melaksanakan tes awal ( pre test ) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

j. melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Genius Learning untuk kelas X1 Gambar Bangunan 1 , dan melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah ( ceramah ) pada 

kelas XI Gambar Bangunan 2; 

k. melaksanakan tes hasil belajar ( post test ) pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

l. manganalisis data hasil tes; 

m. menyusun hasil penelitian. 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode  tes. Metode  tes 

digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar konstruksi baja siswa 

kelas XI SMK N 4 Semarang pada materi pokok baja bangunan dan sambungan 

baja. Tes dikenakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk menjawab 

hipotesis penelitian 
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3.6 Proses Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Juni – 6 Agustus 2011 seperti 

dapat dilihat dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 di berikut. Dan untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat ada lampiran 29. 

Tabel 3.2 proses pelaksanaan penelitian  
Tanggal Kegiatan sasaran 

16 Juni 2011 Observasi awal Guru mata diklat Konstruksi baja 

17 Juni 2011 Pengambilan data nlai 

ulangan semester  
Guru mata pelajaran Matematika 

17 Juni 2011 Pengurusan Berkas surat 

ijin penelitian 
Bagian TU SMK N 4 Semarang dan 

Kepala Sekolah 
14 Juli 2011 Konsultasi Instrumen Guru mata diklat Konstruksi Baja 

15 Juli 2011 Uji coba Instrumen Kelas XII Gambar Bangunan 2 

Tabel 3.3 Ringkasan proses pelaksanaan pembelajaran 

Metode Genius Learning Metode Ceramah 

1. Apersepsi / motivasi 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan peta konsep 

materi yang sedang dipelajari. 

4. Siswa berdiskusi kelompok 

tentang materi yang sedang 

dipelajari. 

5. Memberi kesempatan siswa 

mengemukakan pendapat tentang 

hasil diskusi 

6. Memberi kesempatan siswa 

menanggapi penjelasan temannya. 

7. Guru memberikan soal-soal 

latihan. 

8. Guru menjelaskan hal-hal yang 

belum dipahami siswa. 

9. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan materi yang telah 

dipelajari. 

1. Apersepsi / motivasi 

2. Guru menjelaskan materi konstruksi 

baja 

3. Guru menanyakan pada siswa yang 

belum jelas  

4. Guru memberikan latihan soal 

5. Siswa mengerjakan latihan soal. 

6. Guru menjelaskan hal-hal ang 

belum dipahami siswa. 

7. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan materi yang telah 

dipelajari. 
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3.7  Metode Analisis Data dan Instrumen 

3.7.1 Analisis uji coba tes 

Sebelum tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kontrol, tes diuji cobakan terlebih dahulu. Uji coba dilakukan 

untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

Uji coba soal dikenakan pada siswa kelas XII Gambar Bangunan SMK N 4 

Semarang. Setelah diketahui validitas  reliabilitas,tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda butir soal maka dipilih soal yang akan digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa. 

3.7.1.1 Validitas tes 

 Validitas soal adalah suatu ukuran yang menunjukkan valid atau tidaknya 

suatu instrumen. Suatu alat ukur dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang 

hendak diukur. Untuk mengetahui validitas item soal  digunakan rumus: 

q

p

S

MM
r

t

tp

pbis




   

(Arikunto, 2006: 283-284) 

Keterangan: 

pbisr  koefisien korelasi point biserial 

M p  = mean skor dari subyek-subyek yang menjawab betul item yang dicari 

korelasinya dengan tes 

M t  = mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

P  = proporsi subyek yang menjawab betul item tersebut 

S t  = standar deviasi skor total 
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q  = 1-p 

Selanjutnya nilai pbisr  yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel 

product moment. Soal dikatakan valid apabila pbisr  mempunyai korelasi lebih 

besar dari nilai r tabel , untuk n = 35 pada taraf signifikasi 5% sama dengan nilai r

tabel  sebesar 0,334 dan jika pbisr < r tabel  maka soal dikatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji coba terhadap 23 siswa diperoleh 11 soal yang tidak 

valid dari 35 soal yang diuji cobakan. Hasil perhitungan validitas soal uji coba 

dapat dilihat pada lampiran 8. Ringkasan  perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Ringkasan validitas soal uji coba 

No Kriteria No Soal Jumlah 

1. 

 

2. 

Valid 

 

Tidak Valid 

1,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,

25,27,30,31,32,33,34,35 

2,3,5,7,8,9,10,24,26,28,29 

24 butir 

 

11 butir 

 

3.7.1.2 Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah kualitas yang menunjukkan dari suatu pengukuran yang 

dilakukan dan dihitung dengan rumus K-R21 : 

r
11

=
 










 










 tkV

MkM

k

k
1

1
   

(Arikunto,2006:189) 

Keterangan: 

k =  Banyaknya butir soal 
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M = Rata-rata total 

V t  = Varians total 

Harga r
11

 yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel product moment. 

Apabila r 11  > r tabel  dengan taraf signifikan 5% maka tes dinyatakan reliabel 

(Arikunto, 2007). Berdasarkan hasil uji coba instrument diperoleh r 11  sebesar 

0,587 > r tabel  sama dengan 0,334 maka instrumen tersebut reliabel. 

 

a. Daya Pembeda Butir Soal Tes 

  Analisis daya pembeda butir soal adalah kemampuan sebuah soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang tidak pandai. Dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Daya Pembeda Belah Dua. 

DP=
A

BA

JS

JBJB 

  

(Arikunto, 2006:213) 

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

JB A  = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JB B  = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JS A  = banyaknya siswa kelompok atas 

Adapun kriteria perhitungannya adalah: 

DP <  0,00 sangat jelek 

0,00 < DP ≤  0,20 jelek 

0,20 < DP ≤  0,40 cukup 

0,40 < DP ≤  0,70 baik 
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0,70 < DP ≤  1,00 sangat baik 

   Berdasarkan hasil uji coba diperoleh  9% soal yang daya pembedanya 

cukup,  68% baik dan 23% dalam kategori sangat baik. Ringkasa hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran seperti pada tabel 3.5 di 

bawah ini serta untuk perhitungan lengkapnya bisa dilihat dalam lampiran 10. 

Tabel 3.5 Ringkasan Daya Pembeda Soal Uji Coba 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah % 

1. Cukup 1,2,20 3 9 

2. Baik 

5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23

,24, 26,28,29,30,33,35 

24 68 

3. 

Sangat 

Baik 

3,4,12,25,27,31,32,34 8 23 

 

 

b. Taraf Kesukaran Soal 

 Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi soal. Rumus yang digunakan 

adalah: 

  

(Arikunto, 2006:208)

 

Keterangan: 

IK : indeks kesukaran 

 : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

 : jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

BA

BA

JSJS

JBJB
IK






AJB

BJB
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 : banyaknya siswa pada kelompok atas 

BJS   : banyaknya siswa pada kelompok bawah 

kriteria indeks kesukaran soal dalam Arikunto (2006:210) adalah : 

IK =  0,00 terlalu sukar 

0,00 < IK ≤  0,30 sukar 

0,30 < IK ≤  0,70 sedang 

0,70 < IK ≤  1,00 mudah 

IK = 1,00 terlalu mudah        

   Berdasarkan hasil uji coba instrument tes diperoleh soal dengan kriteria 

9% sukar, 85% sedang dan 6% kategori mudah. Ringkasan hasil perhitungan 

dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah. Dan untuk perhitungan lengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 3.6 Ringkasan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah % 

1. Sukar 16,20,21 3 9 

2. Sedang  1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1

9,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35 

30 85 

3. Mudah 5,28, 2 6 

 

3.8 Metode Analisis Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data mengenai nama-nama siswa anggota sampel. 

AJS
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2. Metode Tes 

Metode digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar konstruksi 

baja siswa yang diberi metode Genius Learning dengan siswa yang diberi 

metode ceramah materi pokok konstruksi baja.  

Tes dalam penelitian merupakan tes prestasi atau achievement test, yaitu tes 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

sesuatu (Arikunto, 2006: 151). Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar 

konstruksi baja siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Metode tes yang 

digunakan adalah pre test dan post test. Perangkat tes yang digunakan 

adalah tes pilihan ganda dengan empat pilihan. 

 

3.9  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, 

karena dalam analisis data akan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 

hipotesis yang sudah diajukan. 

1) Analisis data tahap awal 

Data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan 

dianalisis. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat  

Langkah-langkah uji normalitas data sebagai berikut. 

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah. 
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2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas. 

3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 

4) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas. 

5) Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus sebagai 

berikut. 

s

X
Z i


 tX

  
  

(Sudjana, 2005: 138)
 

6) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel. 

7) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva dengan rumus 

sebagai berikut. 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2  (Sudjana, 2005 : 273).   

Keterangan : 

χ
2
 = chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

K  = banyaknya kelas 

 

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1) Ho diterima jika )3()1(
22

 khitung   dengan taraf signifikan 5 % 

dan derajat kebebasan (k-3), yang berarti bahwa data tidak berbeda 

normal atau data berdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya 

menggunakan statistik parametrik. 
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2) Ho diterima jika    dengan taraf signifikan 5 % 

dan derajat kekebasan (k-3), yang berarti bahwa data berbeda 

normal (tidak berdistribusi normal) sehingga uji selanjutnya 

menggunakan statistik non parametrik. 

2) Analisis Data Tahap akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka dilaksanakan 

tes akhir. Dari hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai 

dasar dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini. Langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

a. Uji normalitas data 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan 

dianalisis. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan rumus: 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2  (Arikunto, 2006:286) 

Keterangan : 

 χ
2
= chi kuadrat 

Oi = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

K = banyaknya kelas interval 

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut : 

2

hitung 
2

)3)(1(  k
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(1) Ho diterima jika χ
2

hitung < χ
2

(1-α)(k-3) (taraf signifikan 5%) yang berarti 

distribusi data tidak berbeda dengan distribusi normal atau data 

berdistribusi normal. 

(2) Ho ditolak jika χ
2

hitung ≥ χ
2

(1-α)(k-3) (taraf signifikan 5%) yang berarti 

distribusi data berbeda dengan distribusi normal atau data tidak 

berdistribusi normal.  

b. Uji Kesamaan 2 Varian Data Hasil Belajar 

Uji kesamaan 2 varian data peningkatan hasil belajar bertujuan untuk 

menentukan rumus t-tes yang digunakan dalam uji hipotesis akhir, dengan 

rumus: 

  F    =
terkecil

terbesar

ians

ians

var

var

 
(Sudjana 2005: 250)   

  
 

Kriteria pengujian :  jika harga Fhitung < Ftabel, maka kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama (homogen) (Sudjana. 2005 : 251). 

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut : 

(1) Ho diterima jika harga Fhitung < Fα(nb-1)(nk-1) (taraf signifikan 5%) 

yang berarti varians data hasil belajar siswa kelas kontrol tidak 

berbeda dengan varians data hasil belajar siswa kelas eksperimen 

sehingga rumus yang digunakan dalam uji perbedaan dua rata-rata 

adalah rumus t. 

(2) Ho ditolak jika harga Fhitung ≥ Fα(nb-1)(nk-1) (taraf signifikan 5%) yang 

berarti varians data hasil belajar siswa kelas kontrol berbeda 
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dengan varians data hasil belajar siswa kelas eksperimen sehingga 

rumus yang digunakan dalam uji perbedaan dua rata-rata adalah 

rumus t’.  

c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Hasil Belajar 

Uji perbedaan rata-rata peningkatan hasil belajar bertujuan untuk 

mengetahui apakah hasil belajar siswa kelompok eksperimen lebih baik 

daripada hasil belajar kelompok kontrol.  

Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 = Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen kurang dari atau sama 

dengan rata-rata hasil konstruksi baja kelas kontrol (1 ≤ 2). 

Ha = Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari pada rata-

rata hasil belajar konstruksi baja kelas kontrol (1 > 2). 

Pengajuan hipotesis 

Jika S1
2
 = S2

2
 digunakan rumus t 

t hitung = 













21

21

11

nn
S

XX
  Dengan S = 

   
2

11

21

2

22

2

11





nn

SnSn
 

dk = n1 + n2 -2   (Sudjana, 2002: 243) 

Keterangan : 

 = Rata-rata post test kelompok eksperimen  

= Rata-rata post test kelompok kontrol 

1n  = Jumlah siswa kelompok eksperimen  

1X

2X



44 

 

 44 

 = Jumlah siswa kelompok kontrol 

2

1S  = Varians data kelompok eksperimen 

2

1S  = Varians data kelompok kontrol 

S = Simpangan baku gabungan   

  

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1) Ho diterima jika thitung < t(1-α)(n1+n2-2). Hal ini berarti rata-rata hasil 

belajar konstruksi baja kelas eksperimen tidak lebih baik dari nilai rata-

rata hasil belajar konstruksi baja kelas kontrol.  

2) Ha diterima jika thitung  t(1-)(n1+n2-2). Hal ini berarti rata-rata hasil 

belajar konstruksi baja kelas eksperimen lebih baik dari pada rata-rata 

hasil belajar konstruksi baja kelas kontrol. 

Jika S1
2
 S2

2
 digunakan rumus t’ 

t’hitung = 
   2

2

21

2

1

21

// nSnS

XX




   (Sudjana. 2005 : 245) 

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1) Ho diterima jika t’ <
21

2211

ww

twtw




. Hal ini berarti rata-rata hasil belajar 

konstruksi baja kelas eksperimen tidak lebih baik dari nilai rata-rata 

hasil belajar konstruksi baja kelas kontrol.  

2n
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2) Ha diterima jika t
’
  

21

2211

ww

twtw




. Hal ini berarti rata-rata hasil belajar 

konstruksi baja kelas eksperimen lebih baik dari pada rata-rata hasil 

belajar konstruksi baja kelas kontrol. 

dengan : w1 = 
1

2

1

n

S
, w2 = 

2

2

2

n

S
,    

t1 = t(1-α)(n1-1) dan t2 = t(1-α)(n2-1)  (Sudjana. 2005 : 245)  

Keterangan : 

X1 = Rata-rata postest kelompok eksperimen. 

X2 = Rata-rata postest kelompok kontrol. 

  n1 = Jumlah siswa kelompok eksperimen. 

  n2 = Jumlah siswa kelompok kontrol. 

  S1 = Simpangan baku kelompok eksperimen. 

  S2 = Simpangan baku kelompok kontrol. 

  S = Simpangan baku gabungan.     

d. Analisis Terhadap Pengaruh Antar Variabel  

Rumus yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel adalah:   

rb = Syu

pqYY

.

)( 21 

  
(Sudjana. 2005 : 247)  

Keterangan : 

rb   = koefisien biserial 

Y1  = rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

Y2  = rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 

p   = proporsi pengamatan pada kelompok eksperimen 
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q   = proporsi pengamatan pada kelompok kontrol 

 u = Tinggi ordinat dari kurva normal baku pada titik z yang memotong  

bagian luas normal baku menjadi bagian p dan q    

Sy  = Simpangan baku dari kedua kelompok  

Tingkat hubungan antar variabel dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien               

korelasi biserial (rb) 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

 

     (Sugiyono. 2006 : 187)  

e. Penentuan Koefisien Determinasi. 

Koefisien determinasi merupakan koefisien yang menyatakan berapa 

persen (%) besarnya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel 

terikat, dalam hal ini yaitu pengaruh metode genius learning terhadap hasil 

belajar siswa Kelas XI semester satu SMK Negeri 4 Semarang. 

Rumus yang digunakan adalah :  

KD = rb
2
 x 100% 

dimana,  

KD : koefisien determinasi 
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rb  : indeks determinasi yang diperoleh dari harga kuadrat rb koefisien 

biserial  

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Belajar 

Kegiatan tes sebelum pembelajaran dilakukan untuk mengetahui 

kondisi awal kemampuan intelegensi individual siswa. Penilaian kemampuan 

intelegensi siswa pada materi baja bangunan dan sambungan baja mata diklat 

konstruksi baja siswa kelas XI SMK N 4 Semarang tahun pelajaran 2011/2012 

menggunakan instrumen tes soal objektif. Berdasakan pemberian soal tes teori 

yang dilakukan pada siswa kelompok eksperimen dan kontrol sebelum 

maupun sesudah pembelajaran, diperoleh rata-rata : untuk pre test pada kelas 

eksperimen sebesar 30,5 dan kelas kontrol sebesar 29,429. Sedangkan untuk 

hasil post test pada kelas eksperimen sebesar 81 dan kelas kontrol sebesar 

74,429. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 . Perbedaan Rata-rata Dua Hasil Belajar 

Rata-rata Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Pretest 30,5 29,429 

Post test 81 74,429 

 

Untuk mempermudah pengamatan terhadap perubahan hasil belajar 

yang dialami oleh siswa sebelum dan sesudah adanya perlakuan berupa 
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metode Genius Learning dan konvensional, dapat dilihat dari grafik rata-rata 

pre test dan post test hasil belajar mata diklat konstruksi baja pokok bahasan 

baja bangunan dan sambungan baja pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 Grafik Rata-rata Pre Test dan Post Test Hasil Belajar 

 

 

4.1.2 Hasil Analisis Data Tahap Awal 

Analisis tahap awal dilakukan untuk mengetahui kondisi awal populasi 

dan untuk menentukan sampel penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan 

analisis data populasi yaitu dengan uji normalitas, uji homogenitas sebagai dan 

uji analisis varian populasi atau uji ANAVA. Data yang digunakan dalam 

analisis data nilai ulangan semester mata pelajaran Matematika. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah menggunakan 

statistik parametrik atau non parametrik. Hasil perhitungan uji normalitas data 

populasi dapat disajikan dalam pada Tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Perhitungan uji normalitas data populasi  

No  Kelas  X
2

hit X
2

tabel kriteria 

1 

2 

XI GB 1 

XI GB 2 

3,43 

1,47 

7,81 

7,81 

Normal 

Normal 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data populasi dua kelas 

diperoleh X
2

hitung < X
2

tabel. Artinya data tersebut berdistribusi normal sehingga 

memenuhi syarat untuk dijadikan kelas populasi dalam penelitian. Data 

perhitungan normalitas selengkapnya pada lampiran 34. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi dalam 

keadaan homogen atau tidak. Pada uji ini digunakan uji Bartlett dengan uji chi 

kuadrat. Hasil perhitungan uji homogenitas data populasi dapat disajikan pada 

tabel 4.3 sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 Perhitungan homogenitas data populasi 

Data yang digunakan  X
2

hitung X
2

tabel Hasil 

Nilai ulangan 

semester dua mata 

pelajaran 

Matematika 

 

0,40 

 

3,84 

 

 

homogen 

Berdasarkan perhitungan homogenitas data populasi diperoleh X
2

hitung 

= 0,40 dan X
2

tabel = 3,84. X
2

hitung  lebih kecil dari X
2

tabel . Berarti populasi 

bersifat homogen. Data perhitungan homogenitas selengkapnya pada lampiran 

35. 

c. Uji Kesamaan Rata-rata 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa populasi berangkat 

dari kondisi awal yang sama atau tidak. Hasil perhitungan uji kesamaan rata-

rata dapat disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata. 

Sumber variasi  dk JK KT F hitung F tabel 

Rata-rata  

Antar kelompok 

Dalam kelompok 

1 

6 

70 

464969,39 

2 

384,61 

464969,39 

0,33 

5,49 

 

2,23 

 

 

2,23 

Total  72 465356    
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Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata data populasi dengan 

uji anava diperoleh Fhitung = 0,06 sedangkan Ftabel = 2,23 sehingga Fhitung < Ftabel, 

maka populasi tidak berbeda secara nyata. Perhitungan anava secara lengkap 

disajikan dalam lampiran 36. 

4.1.3 Hasil Analisis Data Tahap Akhir 

Hasil analisis tahap akhir merupakan hasil pengujian terhadap data 

 terakhir yang diperoleh dari tes hasil belajar yang diberikan pada dua kelas 

sampel setelah diberi perlakuan yang berbeda. Pada peneltian ini, data yang 

digunakan adalah data hasil belajar aspek kognitif. Hasil belajar kognitif siswa 

ditunjukan dengan nilai siswa setelah kedua kelompok eksperimen diberi 

pembelajaran dengan metode Genius Learning dan kelas kontrol diberi 

pembelajaran dengan metode konvensional. Adapun hasil belajar kognitif 

siswa dapat dilihat dalam Tabel 4.5 sebagai berikut :  

 

Tabel 4.5 Data hasil belajar kognitif siswa (pre test dan post test) 

Data kelas keterangan nilai 

Pre Test Eksperimen Nilai tertinggi 40 

Nilai Terendah 18 

Rata-rata 30,5 

Kontrol Nilai tertinggi 40 

Nilai Terendah 20 

Rata-rata 29,429 

Post Test Eksperimen Nilai tertinggi 92 

Nilai Terendah 68 

Rata-rata 81 
Kontrol Nilai tertinggi 88 

Nilai Terendah 64 

Rata-rata 74,429 
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a. Uji normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dan 

untuk menentukan uji selanjutnya apakah menggunakan statistik parametrik 

atau non parametrik. Hasil perhitungan uji normalitas data nilai hasil belajar 

aspek kognitif disajikan dalam Tabel 4.6 di bawah dan untuk perincian 

perhitungannya dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.6 Hasil perhitungan uji normalitas data pre test dan post test 

 

Kelas 

 

Data 

Sumber variasi 

χ
2

hitung χ
2

tabel kriteria 

Eksperimen Pre Test 5,84 7,81 Normal 

Post Test 7,67 7,81 Normal 

Kontrol Pre Tes 5,84 7,81 Normal 

Post Test 7,02 7,81 Normal 

 

b.  Uji kesamaan dua varians  

 Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui apakah kedua  

kelompok yang diambil dengan teknik Sampling Purposif  homogen atau 

tidak. Hasil perhitungan uji kesamaan dua varians data post test disajikan 

dalam Tabel 4.7 sebagai berikut :  
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Tabel 4.7  Hasil perhitungan uji kesamaan dua varians data post test 

Kelas  varians Fhitung Ftabel Kriteria  

Eksperimen  35,11 

 

 

0,92 

 

 

2,16 

 

Mempunyai 

varians yang 

sama Kontrol 38,33 

 

 Berdasarkan perhitungan uji kesamaan dua varians data akhir, 

diperoleh Fhitung= 0,92 sedangkan Ftabel untuk taraf signifikan 5% = 2,16. 

karena Fhitung < Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa  kelas ekperimen dan  

kontrol mempunyai varians yang sama. Uji kesamaan dua varians hasil post 

test secara lengkap pada lampiran 21. 

c.  Uji perbedaan dua rata-rata dua pihak (uji hipotesis1) 

 Berdasarkan hasil uji kesamaan dua varians, karena varians kedua 

kelompok sama maka humus yang digunakan untuk menguji hipótesis 

penelitian :  

21

21

11

)(

nn
s

XX
t








 

(Sudjana. 2005 : 245)

 

 

 Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata data post test dapat 

disajikan pada Tabel 4.8 sebagai berikut :  
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Tabel 4.8 Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata ( dua pihak ) 

data post test  

Kelas  Rata-rata varians thitung  ttabel  kriteria 

Eksperimen  81,00 

 

35,11 

 

 

4,058 

 

 

2,005 

 

Ada 

perbedaan 

Kontrol 74,429 

 

38,33 

 Berdasarkan hasil perbedaan dua rata-rata post test diperoleh thitung = 

4,058 lebih besar dari ttabel = 2,005. karena thitung > ttabel maka Ho ditolak. Oleh 

karena Ho ditolak berarti ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hasil perhitungan selengkapnya pada 

lampiran 22. 

d.  Uji perbedaan rata-rata satu pihak kanan (uji hipotesis 2) 

 Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata satu pihak kanan data 

post test dapat disajikan pada Tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata (satu pihak 

kanan) data post test 

Kelas Rata-rata Varians  thitung Ttabel  Kriteria  

Eksperimen 81,00 

 

35,11  

4,058 

 

 

2,005 

 

Eksperimen 

lebih baik 

dari Kontrol 
Kontrol 74,429 

 

38,33 
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 Berdasarkan uji perhitungan perbedaan rata-rata antara kelas 

eksperimen dan kontrol, diperoleh thitung = 4,058 sedangkan ttabel = 2,005 karena 

thitung > ttabel maka Ho ditolak yang berarti bahwa rata-rata kelas eksperimen 

lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Artinya bahwa hasil belajar aspek 

kognitif kelas eksperimen yang diberi metode pembelajaran Genius Learning  

lebih baik daripada kelas kontrol yang diberi metode konvensional atau 

ceramah. 

e.  Analisis terhadap pengaruh variabel dan penentuan KD 

 Berdasarkan perhitungan uji korelasi biserial pada lampiran diperoleh 

rb = 0,3607 untuk metode pembelajaran Genius Learning. Besarnya pengaruh 

tersebut dapat diperoleh dari perhitungan koefisien determinasi (KD) sebesar  

36,07 % untuk metode Genius Learning. 

 

4.2 Pembahasan 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

konstruksi baja antara siswa yang diberi metode pembelajaran Genius 

Learning dengan metode Konvensional atau ceramah dan mengetahui hasil 

belajar manakah yang lebih baik serta seberapa besar pengaruh masing-

masing metode terhadap hasil belajar konstruksi baja pokok bahasan baja 

bangunan dan sambungan baja. 

Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas XI Gambar Bangunan 

SMK Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2011/2012. Pengambilan sampel 
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penelitian dilakukan setelah populasi memenuhi syarat normalitas, 

homogenitas dan kesamaan rata-rata sebelum perlakuan diberikan. 

Berdasarkan data pada analisis awal yaitu nilai ulangan semester matematika 

menunjukkan bahwa populasi berdistribusi normal dan mempunyai varians 

yang sama. Artinya bahwa populasi mempunyai kondisi awal yang sama 

sehingga untuk menentukan sampel dapat dilakukan dengan teknik Sampling 

Purposif yaitu memilih sampel dengan berdasarkan pertimbangan peneliti. 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas. Dari hasil undian didapat 

bahwa kelas XI Gambar Bangunan satu sebagai kelas eksperimen, kelas XI 

Gambar Bangunan dua sebagai kelas kontrol. Sedangkan uji coba soal 

dilakukan dikelas XII Gambar Bangunan dua SMK Negeri 4 Semarang 

dengan alasan kelas tersebut sudah pernah mendapatkan materi pokok 

bahasan baja bangunan dan sambungan baja. 

Kedua kelompok diberi perlakuan. Pada kelompok eksperimen 

pembelajaran dengan menggunakan metode  Genius Learning. Dalam 

pembelajaran dengan metode Genius Learning dibuat dalam kelompok-

kelompok kecil bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

terlibat secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajar. Peneliti 

membagi kelompok secara permanen. Kelompok yang lebih permanen dapat 

menghemat waktu, memudahkan pengelolaan kelas dan meningkatkan 

semangat saling membantu karena siswa sudah saling mengenal dengan cukup 

baik dan terbiasa dengan cara belajar teman-temannya. Tujuan dari pembagian 
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kelompok yaitu untuk mempermudah peneliti mengamati manakah siswa yang 

aktif dan manakah yang kurang aktif dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Untuk mengetahui data keaktifan siswa dapat dilihat pada 

lampiran 27. Sebelum melakukan pembelajaran, pertama kali guru membuat 

suasana kelas menjadi kondusif yaitu kondisi dimana siswa dapat menerima 

materi dengan mudah dengan suasana kelas yang nyaman dan tidak gaduh. 

Cara yang dilakukan guru yaitu memberi motivasi yang kuat serta 

memberikan kesan yang menyenangkan terhadap apa yang akan dipelajari. 

Misalnya guru memberikan sebuah pertanyaan tentang apa yang diketahui 

siswa tentang baja yang ada di pikiran siswa. 

Setelah guru merasa yakin siswa sudah mulai tertarik, guru memberi 

pendahuluan tentang materi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau 

penjelasan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya 

aplikasi jembatan, rangka pabrik, rangka kuda-kuda dan sebagainya. Kegiatan 

penghubungan materi dengan kegiatan sehari-hari akan membuat siswa 

memiliki gambaran tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian guru 

memberikan gambaran besar tentang materi yang akan dibahas. Disini guru 

menggunakan media berupa peta konsep berupa poster dengan rangkuman 

pokok materi keselruhan yang di tempel pada papan tulis. Setelah itu guru 

mengungkapkan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengetahui hasil 

yang dicapai. 
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Penyampaian materi dilakukan dengan ceramah bermakna disertai 

tanya jawab dan diskusi kelompok. Dengan berbantuan media peta konsep. 

Setelah guru menyampaikan materi, guru mengkondisikan siswa untuk 

menuju kekelompoknya masing-masing. Pembagian kelompok sudah 

dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Diskusi kelompok dimulai dengan 

membagikan lembar kerja diskusi pada lampiran 37, yang berisi tentang soal-

soal yang berhubungan dengan materi yang telah dibahas.  Pada kegiatan 

diskusi, siswa diajak untuk bersama-sama berfikir dan bekerja sama dalam 

memecahkan persoalan yang ada. Siswa dituntut untuk aktif dan saling 

bertukar pendapat dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Guru 

memantau agar setiap siswa ikut berpartisipasi dalam diskusi. Setelah diskusi 

kelompok selesai, masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat mereka. Disini guru memberi kesempatan kepada 

perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan jawabannya dan 

kelompok lain diperbolehkan untuk memberi tanggapan atas presentasi 

temannya.  

Pada diskusi yang pertama terlihat suasana yang tidak tertib dan 

terlihat gaduh serta banyak siswa yang tidak aktif hanya menggantungkan 

jawaban pada siswa yang pandai. Permasalahan yang dihadapi guru adalah 

mengoptimalkan proses diskusi, waktu yang diperlukan untuk diskusi relatif 

lama dan siswa yang belum terbiasa dan kurang aktif dalam berdiskusi seperti 

hanya menggantungkan jawaban hanya pada temannya yang pandai, belum 
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berani bertanya dan berpendapat, proses diskusi hanya didominasi oleh siswa 

yang pandai. Dalam diskusi guru juga memberikan kesempatan pada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas. 

Pada pertemuan-pertemuan berikutnya guru berusaha memperbaiki 

pembelajaran sebelumnya agar lebih baik lagi. Upaya yang dilakukan guru 

yaitu memberikan semangat terhadap siswa atau kelompok yang kurang aktif 

dan kurang menunjukkan kemajuan dengan memberikan motivasi kepada 

siswa bahwa semua orang bisa pandai asalkan mempunyai kemauan yang 

tinggi untuk lebih maju dan rajin belajar. Pada pembelajaran berikutnya 

tampak bahwa keingintahuan siswa mulai tergali, terlihat dari tidak sedikit 

siswa yang mulai berani untuk bertanya dan berpendapat. Dalam proses 

diskusi hampir semua siswa terlihat aktif bertukar pendapat didalam 

kelompoknya, meskipun masih pula ada siswa yang hanya diam dan 

menggantungkan jawaban pada temannya. 

Walaupun pada awal pembelajaran siswa menerima materi dari guru 

tetapi akhirnya siswa juga harus berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. 

Hasil pemikiran beberapa orang lebih kaya daripada satu pemikiran. Disini 

siswa dikondisikan agar menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan 

mengisi kekurangan masing-masing.  

Pada akhir pembelajaran guru dan siswa membuat kesimpulan atas 

materi yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik, kegiatan 

penyimpulan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi 
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yang diajarkan. Dan guru memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah secara 

berkelompok. 

Pada kelompok kontrol, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

metode konvensional. Metode konvensional dilakukan dengan cara guru 

banyak melakukan penyampaian informasi. Atau secara kasar metode 

konvensional disebut juga metode ceramah. Pada pembelajaran dengan 

menggunakan metode konvensional pertama-tama guru memberikan 

penjelasan tentang materi yang dibahas. Kemudian guru memberikan latihan 

soal kepada siswa dan siswa dianjurkan untuk maju kedepan kelas untuk 

menjawab soal. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berpendapat dan berani bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

Diakhir pembelajaran guru dan siswa membuat kesimpulan atas materi yang 

telah dibahas serta memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah. 

Dalam pembelajaran berikutnya diawal pembelajaran guru 

memberikan petanyaan atau pop quis kepada siswa, pop kuis bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

dibahas sebelumnya. 

Dari kedua perlakuan yang berbeda tersebut ternyata diperoleh hasil 

yang berbeda secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dari hasil rata-rata aspek kognitif hasil belajar siswa diperoleh bahwa nilai 

rata-rata kelas eksperimen sebesar 81,00 dan nilai rata-rata kelas kontrol 

sebesar 74,429. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas yang 
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diajar menggunakan metode Genius Learning lebih tinggi dari kelas yang 

diajar dengan metode konvensional.  Dari hasil analisis akhir diperoleh bahwa 

kelas ekperimen  lebih baik dari kelas kontrol dimana dalam perhitungan thitung 

= 4,058 sedangkan ttabel = 2,005 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak yang 

berarti bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas 

kontrol.  

Pembelajaran dengan metode Genius Learning lebih baik daripada 

pembelajaran dengan metode konvensional dikarenakan pada pembelajaran 

dengan Genius Learning siswa lebih termotivasi dalam belajar sehingga hasil 

belajar siswa lebih baik. Dalam pembelajaran Genius Learning menggunakan 

media yang cukup menarik yaitu peta konsep dengan gambar yang cukup 

menarik yaitu pada lampiran 31. Dalam pembelajaran tidak lupa diawali 

dengan  penyampaian motivasi kepada siswa dan menghubungkan materi 

dengan kehidupan sehari-hari seperti aplikasi jembatan, rangka atap kuda-

kuda, dan sebagainya.  Berikutnya adalah memberikan gambaran besar (big 

picture) dari keseluruhan materi, disini menggunakan peta konsep. Hal ini 

berfungsi sebagai perintah kepada pikiran untuk menciptakan folder yang 

nantinya akan diisi dengan informasi. 

Proses diskusi juga membantu siswa lebih memahami materi yang 

diajarkan, sebab dalam diskusi siswa akan aktif untuk berpikir, saling 

bekerjasama dalam memecahkan persoalan, saling bertukar pendapat. Bagi 

siswa yang tidak berani bertanya kepada guru mengenai hal-hal yang  
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dipahami, siswa bisa bertanya kepada temannya yang lain dalam satu 

kelompok. Kelompok dibuat permanen karena kelompok yang lebih permanen 

dapat menghemat waktu, memudahkan pengelolaan kelas dan meningkatkan 

semangat saling membantu karena siswa sudah saling mengenal dengan cukup 

baik dan terbiasa dengan cara belajar teman-temannya. Bahkan dalam 

pemberian tugas rumah harus dikerjakan secara kelompok. Dan menjadi 

tanggungjawab kelompok agar setiap anggota kelompok hadir dalam diskusi 

kelompok dirumah. 

Diakhir pelajaran guru memberikan umpan balik dan peninjauan 

kembali materi yang telah dipelajari. Kegiatan umpan balik dan peninjauan 

kembali bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang telah diajarkan. 

Pembelajaran konvensional menyebabkan siswa cenderung lebih pasif 

dimana guru menerangkan dan siswa mencatat. Pembelajaran konvensional  

menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran. Terlihat saat 

pembelajaran tak sedikit siswa yang asik mengobrol dengan teman sebangku, 

mengantuk, dan melakukan aktivitas lain diluar kegaiatan belajar mengajar 

walaupun guru sering memberikan motivasi. Tetapi ada kalanya metode 

konvensional tepat digunakan pada saat tertentu. Berhasil tidaknya proses 

pembelajaran tidak dapat disimpulkan karena hanya dipengaruhi oleh 

metodenya, melainkan kualitas dari seorang guru dan gaya seorang guru 

dalam menyampaikan materi kepada siswa. Kelebihan metode Genius 
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Learning menurut pengalaman peneliti yaitu siswa menjadi lebih cepat paham 

materi yang diajarkan oleh peneliti dengan adanya pembagian kelompok dan 

diskusi. Adapun kelemahan metode Genius Learning menurut pengalaman 

peneliti yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang begitu peduli dalam 

mengikuti pelajaran dengan menggunakan metode Genius Learning. Serta 

masih sulitnya mengkondisikan siswa pada saat diskusi berlangsung. 

Tidak ada metode pembelajaran yang paling baik karena setiap metode 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing. Namun dalam 

pemilihan metode pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan situasi, 

kondisi, serta pokok bahasan yang akan disampaikan, oleh karena itu guru 

harus cermat dalam menentukan metode pembelajaran yang digunakan.  

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ada perbedaan hasil belajar konstruksi baja pokok bahasan baja bangunan dan 

sambungan baja antara yang menggunakan metode Genius Learning dengan 

konvensional 

2. Hasil belajar konstruksi baja pokok bahasan baja bangunan dan sambungan 

baja yang menggunakan metode Genius Learning lebih baik daripada yang 

menggunakan metode konvensional 

3. Besar persentase pengaruh positif metode Genius Learning terhadap hasil 

belajar konstruksi baja pokok bahasan baja bangunan dan sambungan baja 

yaitu : 36,07 % 

 

5.2 Hal – Hal Yang Perlu Diperbaiki Dalam Penelitian  

1. Peneliti hendaknya lebih bijaksana memilih metode pembelajaran yang tepat 

yang dapat menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif agar hasil 

belajar dapat meningkat. 

2. Peneliti hendaknya dapat mengkondisikan siswa supaya kondusif selama 

penelitian berlasung serta menggunakan media pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar konstruksi baja sehingga 

pembelajaran terasa menyenangkan bagi siswa. 

5.3 Kelemahan - Kelemahan Dalam Penelitian 
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1. Masih terdapat siswa yang kurang tertarik dengan metode genius learning  

2. Kurangnya persiapan peneliti dalam menguasai siswa  

3. Terbatasnya media pembelajaran 
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NAMA SEKOLAH  :   SMK Negeri 4 Semarang 
MATA PELAJARAN  :   Menggambar Konstruksi Baja (Kompetensi Kejuruan) 
KELAS/SEMESTER  :   XI / 3-4 
STANDAR KOMPETENSI  :   1.  Menggambar Konstruksi Tangga 
    :   2.  Menggambar Konstruksi Atap 
KODE KOMPETENSI  :   1.  TB.004.B.009 
    :   2.  TB. 004. B. 011  
ALOKASI WAKTU  :   80 jam @ 45 menit 

 
 
 

 KOMPETENSI 
DASAR 

 INDIKATOR 
 MATERI 

PEMBELAJARAN 
 KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

PENILAI
AN 

ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

9.1 Mendeskripsika
n konstruksi  
tangga 

 Peralatan gambar yang akan 
dipakai disiapkan. 

 Skala, ukuran kertas, dan format 
gambar dikenali. 

 Variasi bentuk tangga dan 
konstruksinya dipahami. 

 Berbagai konstruksi besi/ baja baik 
sambungan las maupun 
sambungan mur-baut untuk tangga 
dan railing besi dipahami, termasuk 
sistem sambungan besi/ baja ke 
kayu atau ke beton, atau ke bahan 
lain. 

 

 Pemahaman  tentang : 

 Spesifikasi bahan baja 
yang digunakan 

 Bentuk/profil baja yang 
digunakan 

 Bentuk/jenis-jenis 
sambungan konstruksi 
baja 

 Mendimensi / 
menghitung sambungan 
konstruksi baja 

 Jenis tangga dan 
fungsinya.  

 Persyaratan dan variasi 
bentuk dan ukuran 
tangga. 

 Detail konstruksi antar 
komponen tangga baja. 

 Persiapan peralatan dan 
perlengkapan 
menggambar konstruksi 
tangga baja dan Railling. 

 Menelaah spesifikasi bahan baja 
yang digunakan. 

 Memahami bentuk/profil baja dan 
penggunaannya 

 Memahami bentuk/jenis-jenis 
sambungan konstruksi baja 

 Memahami 
pendimensian/perhitungan 
sambungan konstruksi baja 

 Mempelajari jenis-jenis tangga 
dan fungsinya. 

 Mempelajari persyaratan dan 
variasi bentuk dan ukuran tangga. 

 Membuat skets detail konstruksi 
antar komponen dalam konstruksi 
tangga baja. 

 Melakukan pemeriksaan dan 
perbaikan peralatan / 
perlengkapan yang rusak bila 
diperlukan. 

 Tanya 
jawab 

 Tes 
tertulis 

 Hasil 
Tugas 

6 5  
(10) 

-  Ilmu           
Konstruksi 
Baja 1dan 
2 

 Ilmu 
Bangunan 
3 

 Modul 

 Tabel  
Profil Baja 

 PPBI 

 Internet 
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 KOMPETENSI 
DASAR 

 INDIKATOR 
 MATERI 

PEMBELAJARAN 
 KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

PENILAI
AN 

ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

9.2.  Merancang 
konstruksi tangga 

 Persyaratan lebar tangga, tinggi 
undakan dan lebar pijakan 
dipahami. Persyaratan lebar bordes 
dan posisinya dipahami. 

 Elevasi lantai ke lantai (floor to 
floor) ditentukan sesuai arahan 
atasan atau berdasarkan gambar 
denah atau potongan. 

 Lebar tangga, tinggi undakan dan 
lebar pijakan ditentukan sesuai 
arahan atasan. 

 Tipe konstruksi tangga dan railing 
ditentukan berdasarkan arahan 
atasan. 

 Hal-hal yang berkenaan 
dengan perencanaan 
bentuk tangga : 

 Beda tinggi lantai  

 Elevasi / kemiringan 

 Lebar tangga 

 Tinggi undakan dan 
lebar pijakan 

 Tipe tangga dan railing. 

 Menghargai produktifitas dalam 
bekerja 

 Menghargai mutu hasil pada 
setiap langkah kerjanya. 

 Memahami tentang hal-hal yang 
berkenaan dengan perencanaan 
tangga : 

 Beda tinggi lantai.  

 Elevasi / kemiringan tangga 

 Lebar tangga 

 Tinggi undakan dan lebar 
pijakan 

 Tipe tangga dan railing. 
 Mengumpulkan informasi yang 

diperlukan dalam perencanaan / 
penggambaran konstruksi tangga 
dan railling. 

Hasil 
Tugas 

8    Ilmu           
Konstruksi 
Baja 1dan 
2 

 Ilmu 
Bangunan 
3 

 Modul 

 Tabel  
Profil Baja 

 PPBI 

 Internet 
 

9.5. Menggambar 
konstruksi tangga 
dan railling 
besi/baja 

 Denah tangga digambar dengan 
benar dan rapi, lengkap dengan 
peletakan railing tangga. 

 Potongan tangga digambar dengan 
benar dan rapi setidaknya dalam 
dua arah yang saling tegak lurus 
atau sesuai arahan atasan, lengkap 
dari lantai paling bawah hingga 
lantai teratas. 

 Detail tumpuan tangga pada 
pondasi dan pada lantai atas 
digambar dengan benar dan rapi 

 Detail tumpuan railing pada tangga 
digambar dengan benar dan rapi. 

 Notasi bahan elemen-elemen 
tangga dan railing digambar dengan 
benar dan rapi. 

 Notasi keterangan ditulis dengan 
benar, lengkap dan rapi. 

 Notasi dimensi dan elevasi ditulis 
dengan benar, lengkap dan rapi. 
Tiap undakan diberi notasi elevasi. 

 
 Pekerjaan menggambar 

konstruksi tangga dan 
railling besi/baja, termasuk 
didalamnya adalah 
menggambar denah 
tangga lengkap dengan 
peletakan railing tangga,  
 

 pekerjaan membuat 
gambar potongan tangga 
termasuk railing tangga 
serta pekerjaan 
menggambar detail 
konstruksi tangga dari baja 
termasuk di dalamnya 
detail railing tangga. 

 
 Merencakan konstruksi finishing 

tangga dari baja. 
 Menggambar konstruksi railling 

tangga. 
 Menggambar denah tangga baja 

lengkap dengan peletakan railing 
tangga menggunakan alat manual  
dan atau komputer. 

 Membuat gambar potongan 
tangga termasuk railing tangga 
menggunakan alat manual dan 
atau komputer. 

 Merencanakan konstruksi 
perletakan tangga tangga dari 
baja pada pondasi dan pada 
lantai atas. 

 Menggamabar konstruksi 
pemasangan pijakan anak tangga 
dari baja. 

 Menggambar detail konstruksi 
railling tangga baja. 

 Menggambar detail konstruksi 
tangga baja termasuk di 
dalamnya detail railing tangga 
menggunakan alat manual atau 
komputer. 

 
Hasil 
Tugas 

 
 

 
12 

(24) 

  

 Ilmu           
Konstruksi 
Baja 1dan 
2 

 Ilmu 
Bangunan 
3 

 Modul 

 Tabel  
Profil Baja 

 PPBI 

 Internet 
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 KOMPETENSI 
DASAR 

 INDIKATOR 
 MATERI 

PEMBELAJARAN 
 KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

PENILAI
AN 

ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

9.6.  Menggambar   
bentuk-bentuk 
struktur tangga 

 Denah tangga digambar dengan 
benar dan rapi, lengkap dengan 
peletakan railing tangga. 

 Potongan tangga digambar dengan 
benar dan rapi setidaknya dalam 
dua arah yang saling tegak lurus 
atau sesuai arahan atasan, lengkap 
dari lantai paling bawah hingga 
lantai teratas. 

 Detail tumpuan tangga pada 
pondasi dan pada lantai atas 
digambar dengan benar dan rapi 

 Detail tumpuan railing pada tangga 
digambar dengan benar dan rapi. 
 

 Pekerjaan menggambar 
bentuk-bentuk struktur 
tangga 

 Merencakan konstruksi finishing 
tangga dari baja. 

 Mempelajari persyaratan bentuk 
dan ukuran tangga. 

 Menggambar konstruksi railling 
tangga. 

 Menggambar denah tangga baja 
lengkap dengan peletakan railing 
tangga menggunakan alat manual  
dan atau komputer. 

 Merencanakan konstruksi 
perletakan tangga tangga dari 
baja pada pondasi dan pada 
lantai atas. 
 

Hasil 
Tugas 

4 6 
(12) 

-  Buku BSE 

 Ilmu 
bangunan 3 

 Modul 

 Tabel  
Profil Baja 

 PPBI 

 Internet 
 

11.1. Menjelaskan    
konstruksi  atap 

 Peralatan gambar yang akan 
dipakai disiapkan. 

 Skala, ukuran kertas, dan format 
gambar dikenali. 

 Jenis-jenis konstruksi atap 
dipahami 

 Karakter bahan penutup atap dan 
persyaratan konstruksinya (jarak 
reng, jarak kaso, jarak gording, 
kemiringan atap, dan lain-lain) 
dipahami. 
 

 Pemahaman  tentang : 

 Spesifikasi / 
karakteristik bahan 
penutup atap dari 
genteng, sirap dan 
asbes, beserta 
persyaratan 
konstruksinya. 

 Variasi langit-langit 
miring (di bawah reng, 
kaso atau gording) dan 
teknik konstruksinya 

 Variasi talang horisontal 
dan teknik 
konstruksinya 

 

 Mempelajarii karakteristik bahan 
penutup atap dari dari genteng 
(keramik, beton, dan metal), sirap 
dan asbes, beserta persyaratan 
konstruksinya. 

 Mempelajarii konstruksi talang 
horizontal dan variasinya. 

 Menerapkan skala, ukuran kertas, 
dan format gambar. 

 Memilih peralatan / perlengkapan 
dan media gambar untuk 
menggambar konstruksi penutup 
atap . 

 Tanya 
jawab 

 Tes 
tertulis 
 

2    -  Ilmu           
Konstruksi 
Baja 1dan 
2 

 Buku BSE 

 Modul 

 Tabel  
Profil Baja 

 Internet 
 

11.2. Merancang  
konstruksi 
penutup atap 

 Konstruksi atap baja direncanakan 
sesuai ketentuan yang ada. 

 Konstruksi gording, kasau dan 
rengdirencanakan dengan benar. 

 Variasi konstruksi ujung penutup 
atap direncanakan dengan baik. 
 

 Pekerjaan menggambar 
detail potongan penutup 
atap dari genteng (baik 
dari keramik, beton 
maupun metal), sirap dan 
asbes, yang meliputi detail 
langit-langit miring. 

 Membuat skets konstruksi atap 
dari genteng (baik dari keramik, 
beton maupun metal), sirap dan 
asbes. 

 Menghitung kekuatan konstruksi 
yang dipakai. 

 Hasil 
Tugas 

 1  
(2) 

-  Ilmu           
Konstruksi 
Baja 1dan 
2 

 Buku BSE 

 Modul 

 Tabel  
Profil Baja 

 Internet 
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 KOMPETENSI 
DASAR 

 INDIKATOR 
 MATERI 

PEMBELAJARAN 
 KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

PENILAI
AN 

ALOKASI WAKTU SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

11.4. Menggambar 
detail sambungan 

 Detail potongan penutup atap 
digambar dengan benar dan rapi, 
terpisah atau di atas gambar kuda-
kuda sesuai dengan arahan atasan 
atau menurut standar perusahaan. 

 Jarak reng/ gording digambar 
dengan benar sesuai dengan jenis 
penutup atap yang dipakai. 
 

 Detail sambungan atap. 
 Detail sambungan atap 

dengan tiang. 

 Menggambar detail potongan 
penutup atap dari genteng (baik 
dari keramik, beton maupun 
metal), sirap dan asbes, yang 
meliputi detail langit-langit miring 
menggunakan alat manual atau 
komputer. 

 Hasil 
Tugas 

 2  
(4) 

  Ilmu           
Konstruksi 
Baja 1dan 
2 

 Buku BSE 

 Modul 

 Tabel  
Profil Baja 

 Internet 

11.5. Menggambar 
konstruksi 
penutup atap 

 Denah konstruksi atap baja 
digambar dengan benar 

 Jika dipakai, konstruksi langit-langit 
miring digambar dengan benar dan 
rapi. 

 Notasi bahan elemen-elemen 
finishing atap digambar dengan 
benar dan rapi. 

 Notasi keterangan ditulis dengan 
benar, lengkap dan rapi. 

 Notasi dimensi dan elevasi gambar 
detail ditulis dengan benar, lengkap 
dan rapi. 
 

 Gambar denah konstruksi 
atap baja. 

 Mempelajari tata cara 
menggambar denah rencana atap 
dan standar gambar yang berlaku 
di perusahaan. 

 Menggambar denah rencana atap 
baja sesuai arahan atasan. 

 Hasil 
Tugas 

 4  
(8) 

  Ilmu           
Konstruksi 
Baja 1dan 
2 

 Buku BSE 

 Modul 

 Tabel  
Profil Baja 

 Internet 
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RENCANA PEMBELAJARAN 1 

Kelompok Eksperimen  

 

Mata Pelajaran  : Menggambar Konstruksi Baja 

Materi pokok   : macam – macam baja bangunan 

Kelas / Semester  : XI GB / I 

Waktu     : 4 x 45 menit 

 

I. STANDAR KOMPETENSI  

Menggambar Konstruksi Tangga ( Baja )  

 

II. KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan Konstruksi Tangga  

 

III. INDIKATOR  

1. Siswa dapat mengetahui macam-macam baja, pengerjaan baja 

2. Siswa dapat menjelaskan berbagai konstruksi besi/ baja sambungan mur-baut 

untuk tangga dan railing besi dipahami, termasuk sistem sambungan besi/ baja 

ke kayu atau ke beton, atau ke bahan lain 

 

IV. MATERI 

Materi pokok   : macam – macam baja bangunan 

Sub materi pokok  : profil baja, pengerjaan baja 

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap Kegiatan pembelajaran Waktu 

Pendahuluan  Guru membuka kelas dengan ucapan salam 

 Guru mengkondisikan suasana kelas supaya menjadi kondusif 

 Guru memberikan Pre Test 

45 menit 

Penyajian   Guru menjelaskan peta konsep materi baja bangunan 

 Guru menjelaskan konsep materi baja bangunan 

 Guru menghubungkan materi baja yang akan dipelajai dengan apa 

yang telah diketahui oleh siswa tentang materi konsruksi baja pada 

kehidupan sehari-hari  

 Guru memberikan gambaran besar mengenai keseluruhan materi 

 

 

 

 

120 menit 

 Lampiran 2 
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yang akan dipelajari  

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran materi konstrksi baja 

kepada siswa 

 Guru mengkondisikan siswa dan membagi siswa dalam kelompok-

kelompok kecil guna untuk mendiskusikan materi  yang akan 

dipelajari secara bersama-sama 

 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 

materi yang telah dibagikan sebelumnya di depan teman-teman 

yang lain 

 Siswa mendiskusikan materi baja bangunan ( buka dengan sebuah 

pertanyaan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan 

materi selanjutya kelompok tersebut dan kelompok lain boleh 

menanggapinya, sehingga semua kelompok dapat benar-benar 

memahami materi yang disampaikan ) 

 Guru memberikan pop kuis pada siswa setelah semua materi selesai 

dipresentasikan 

 Guru membuka kembali untuk bertanya kepada siswa yang belum 

jelas atau paham 

 Setelah siswa dirasa cukup jelas, guru memberikan tugas siswa 

sebagai PR untuk dikerjakan di rumah 

 

Penutup   Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari. 

 Guru memberitahukan pokok materi pertemuan berikutnya. 

15 menit 

 

VI. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media   : papan tulis, spidol, poster  

Sumber : buku konstruksi baja untuk SMK yang relevan, tabel profil baja 

 

VII. METODE 

Metode : Genius Learning 

 

VIII. PENILAIAN 

Dilakukan menurut tiga aspek yaitu pemahaman konsep, penalaran, dan komunikasi 

serta pemecahan masalah melalui :  
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1. Hasil pengerjaan soal-soal latihan. 

2. Tugas dan PR. 

 

IX. EVALUASI 

1. Apakah yang dimaksud dengan : 

 a. Baja Bangunan 

 b. Besi kasar 

 c. Baja ST 37, ST 100, ST PK 52? 

2. a. Sebut bentuk-bentuk dari baja? 

 b. Sebut macam-macam baja profil ? 

3. a. Jelaskan bahan-bahan untuk paku keling? 

 b. Terangkan bagaimana cara mengeling yang baik? 

 c. Lihat gambar di bawah ! 

jika kita memakai paku keling Ø 22, berapakah jarak paku ke paku gambar di   

bawah ini ? 

 

 

 

 

 

 

4. Apakah keuntungan dari konstruksi yang memakai alat penyambung baut? 

Jelaskan ! 

 

    

X. KUNCI JAWABAN 

1.  a. Baja Bangunan = Baja yang sering digunakan dalm konstruksi bangunan 

    gedung maupun bangunan non gedung 

b. Besi Kasar = besi bertaraf permulaan sebagai bahan dasar dari pembuatan besi 

maupun baja 

c. Baja ST 37 = baja yang mempunyai kekuatan patah antara 37 sampai 45 

kg/mm
2 
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Baja ST 100 =  baja yang mempunyai kekuatan patah antara 100 sampai 110 

kg/mm
2 

  
ST PK 52 = paku keling baja yang mempunyai kekuatan tarik terletak antara 

52 sampai 56  kg/mm
2 

2. a. Bentuk baja : 

 1. Bentuk sudah jadi dan tidak memerlukan pengerjaan lagi misal ; konstruksi 

yang udah dibuat dari pabrikan dan tinggal penyetelan 

 2. Bentuk yang belum jadi, dan masih mengalami pengerjaan mial : Batang-

batang, pelat-pelat, profil-profil 

b. Macam-macam baja profil : Profil balok, kanal, Baja Profil T, Baja Siku-siku 

 3. a. K St 34 Im untuk mengeling St 37 dan St 44 

        LK St 42 Im untuk mengeling St 52 

         LK St 47 Im untuk mengeling St 56 

     b. menggunakan cara Klinkpress yaitu dengan mengepres air, minyak atau listrik 

      dengan dikerjakan 4 orang. Pembakar 1 orang, pemegang dolly 1 orang, penahan 

      paku 1 orang, pengeling 1 orang. 

  c. jarak vertikal = 1,5 d = 1,5 X 22 = 33 mm 

   jarak horisotal = 2 d = 2 X 22 = 22 mm 

 4. Mudah pemasangan, biaya cenderung lebih ekonomis, gampang pelepasannya 
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RENCANA PEMBELAJARAN 2 

Kelompok Eksperimen  

 

Mata Pelajaran  : Menggambar Konstruksi Baja 

Materi pokok   : Perhitungan paku keling dan baut 

Kelas / Semester  : XI GB / 1 

Waktu     : 4 x 45 menit 

 

I. STANDAR KOMPETENSI  

Menggambar Konstruksi Tangga ( Baja ). 

 

II. KOMPETENSI DASAR 

  Mendeskripsikan Konstruksi Tangga  

 

III. INDIKATOR  

1. Siswa dapat memahami pendimensian/perhitungan sambungan baja   

2. Siswa dapat memahami bentuk/jenis-jenis sambungan baja 

IV. MATERI 

Materi pokok   :   Perhitungan sambungan paku keling dan baut 

Sub materi pokok  : Dasar perhitungan pada sambungan, Sambungan yang  

menyalurkan gaya normal sentris, tarik dan tekan 

 

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap Kegiatan pembelajaran Waktu 

Pendahuluan  Guru membuka kelas dengan ucapan salam 

 Guru mengkondisikan suasana kelas supaya menjadi kondusif 

15 menit 

Penyajian   Guru menjelaskan peta konsep materi baja bangunan 

 Guru menjelaskan konsep materi baja bangunan 

 Guru menghubungkan materi baja yang akan dipelajai dengan apa 

yang telah diketahui oleh siswa tentang materi konsruksi baja pada 

kehidupan sehari-hari  

 Guru memberikan gambaran besar mengenai keseluruhan materi 

yang akan dipelajari  

 

 

 

 

120 menit 
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 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran materi konstrksi baja 

kepada siswa 

 Guru mengkondisikan siswa dan membagi siswa dalam kelompok-

kelompok kecil guna untuk mendiskusikan materi  yang akan 

dipelajari secara bersama-sama 

 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk mempresentasikan 

materi yang telah dibagikan sebelumnya di depan teman-teman 

yang lain 

 Siswa mendiskusikan materi baja bangunan ( buka dengan sebuah 

pertanyaan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan 

materi selanjutya kelompok tersebut dan kelompok lain boleh 

menanggapinya, sehingga semua kelompok dapat benar-benar 

memahami materi yang disampaikan ) 

 Guru memberikan pop kuis pada siswa setelah semua materi selesai 

dipresentasikan 

 Guru membuka kembali untuk bertanya kepada siswa yang belum 

jelas atau paham 

 Setelah siswa dirasa cukup jelas, guru memberikan tugas siswa 

sebagai PR untuk dikerjakan di rumah 

 

Penutup   Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari. 

 Post Test 

45 menit 

 

VI. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media : papan tulis, spidol, 

Sumber : buku konstruksi baja untuk SMK yang relevan, tabel profil baja 

VII. METODE 

  Metode : Genius Learning 

   

VIII. PENILAIAN 

1. Jenis tagihan   : tugas dan pekerjaan rumah 

2. Bentuk instrument : tertulis 

3. Aspek penilaian  

Kognitif   : ketepatan menjawab pertanyaan 
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Afektif   : keaktifan bertanya 

Psikomotorik  : peran serta dalam diskusi 

 

IX. EVALUASI 

 1.  Salah satu batang dari kuda-kuda menerima gaya tarik P = 28.000 kg 

  Tegangan yang diijinkan = 1.400 kg/cm
2
 

Diminta untuk merencanakan dimensi dari batang dan perhitungan sambungan dari 

batang tersebut, bila di tegah-tengah batang diadakan sambungan  

 

 

X. KUNCI JAWABAN 

Perhitungan :  

P = 28.000 kg  

σ = 1.400 kg/mm
2 

F perlu = 
28.000

1.400
 = 20 cm

2 
 . dipakai dua buah besi siku-siku 

I profil F perlu = 
20

2
 = 10 cm

2  

Dicoba profil ┴  90,90,9 dengan perlemahan paku keling Ø 23  

Fn = 15,5 – 2 x 0,9 x 2,3 = 15,5 – 4,14 = 10,36 cm
2  

> F perlu. F perlu = 10 cm
2 
 

Jadi ┴  90,90,9 dapt digunakan. 

Perhitungan Plat penyambungan 

Penampang perlu pelat penyambung tegak : 

14.000

1.400
 = 10 cm

2  
perlemahan terdiri atas 1 lubang paku Ø 23 
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Untuk tebal pelat 14 mm, maka lebarnya : 
10

14
 + 2,3 = 9,45 cm dibulatkan menjadi 

10cm, jadi plat penyambung tegak 14 x 100 mm 

Plat penyambung datar F perlu = 10 cm2 

Perlemahan paku keling = 2 Ø 23 

Untuk tebal plat 8 mm, maka lebarnya 
10

0,8
 + 2 x 2,3 = 17,1 cm. 

Berhubung lebar konstruksi diambil 20 cm maka pelat penyambung datar 8 x 200 mm 

Perhitungan dengan menggunakan paku keling 

Sambungan plat tegak : karena tumpu menentukan berhubung : t = 14 < 0,785 . 23,  

Gaya yang diijinkan untuk 1 paku berdasarkan tumpu adalah  

  d . s . σs = 2,3 . 1,4 . 1,6 . 1400 = 7200 kg 

  ns = 
14000

7200
 = 1,95 dipakai 2 paku tiap pihak 

sambungan palt datar : karena tumpu menentukan berhubung t = 8 < 0,4 . 23 , maka 

berdasarkan tumpu 1 paku menerima gaya = 

d . s . σs = 2,3 . 1,6 . 1400 = 4110 kg 

diperhitungkan berdasrakan tumpu  

  n = 
14000

4110
 = 3,4 buah ...dipakai 4 buah paku 

Perhitungan dengan Baut 

Perhitungan profil-profil batang dan pelat penyambung ditentukan sama seperti di 

atas. Untuk baut : τ =  0,6 σ dan σs = 2 x 0,6 σ 

Sambungan plat tegak 

Perhitugan berdasarkan atas tumpu berhubung : 

  T = 14 < 0,785 . 22 

  Dipakai baut 7/8 atau 22 mm 

  Gaya untuk satu baut berhubung tumpu :  

  d . s . σs = 2,2 . 1,4 . 1400 . 2 = 4.150 kg 

jumlah baut yang dierlukan : 
14000

5.150
  = 2,75 baut, dipakai 3 buah baut sepihak 

Sambungan plat datar 

Dipakai baut 7/8 “ 
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Perhitungan didasarkan atas tumpu berhubung : t =  < 0,4 . 22 . gaya untuk 1 baut 

berhubung tumpu = d . s . σs = 2,2 . 0,8 . 0,6 . 1400 . 2 = 2950 kg 

Jumlah baut yang diperlukan 
14000

2950
  = 4,7 baut, berhubung konstruksi = dipakai 6 

baut 

Cara menempatkan paku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

 

  

RENCANA PEMBELAJARAN 1 

Kelompok Kontrol  

 

Mata Pelajaran  : Menggambar Konstruksi Baja 

Materi pokok   : macam – macam baja bangunan 

Kelas / Semester  : XI GB / I 

Waktu     : 4 x 45 menit 

 

XI. STANDAR KOMPETENSI  

Menggambar Konstruksi Tangga ( Baja )  

 

XII. KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan Konstruksi Tangga  

 

XIII. INDIKATOR  

3. Siswa dapat mengetahui macam-macam baja, pengerjaan baja 

4. Siswa dapat menjelaskan berbagai konstruksi besi/ baja sambungan mur-baut 

untuk tangga dan railing besi dipahami, termasuk sistem sambungan besi/ baja 

ke kayu atau ke beton, atau ke bahan lain 

 

XIV. MATERI 

Materi pokok   : macam – macam baja bangunan 

Sub materi pokok  : profil baja, pengerjaan baja 

XV. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap Kegiatan pembelajaran Waktu 

Pendahuluan  Guru membuka kelas dengan mengucap salam 

 Guru mengabsensi siswa 

 Guru memberikan Pre Test pada siswa 

 Apersepsi / motivasi  

 Menyiapkan fisik siswa dengan mengatur posisi 

yang baik dan mengkondisikan siswa siap belajar. 

45 menit 

Penyajian   Guru menjelaskan aplikasi baja bangunan dalam 

kehidupan. 

 Guru menjelaskan pokok materi bajabangunan 
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 Guru memberikan latihan soal. 

 Siswa mengerjakan latihan soal yang dikerjakan  

 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum jelas. 

 Guru menjelaskan hal-hal yang belum diketahui 

siswa 

 

 

 

150 menit 

Penutup   Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

 Guru memberi tugas. 

 Guru memberitahukan pokok materi pertemuan 

berikutnya. 

15 menit 

 

XVI. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media   : papan tulis, spidol, poster  

Sumber : buku konstruksi baja untuk SMK yang relevan, tabel profil baja 

 

XVII. METODE 

  Metode : konvensional 

XVIII. PENILAIAN 

1. Jenis tagihan  : tugas dan pekerjaan rumah 

2. Bentuk instrument : tertulis 

 

XIX. EVALUASI 

1. Apakah yang dimaksud dengan : 

 a. Baja Bangunan 

 b. Besi kasar 

 c. Baja ST 37, ST 100, ST PK 52? 

2. a. Sebutkan bentuk-bentuk dari baja? 

 b. Sebukan macam-macam baja profil 

3. a. Jelaskan bahan-bahan untuk paku keling? 

 b. Terangkan bagaimana cara mengeling yang baik? 

 c. Lihat gambar di bawah ! 

jika kita memakai paku keling Ø 22, berapakah jarak paku ke paku gambar di   

bawah ini ? 
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4. Apakah keuntungan dari konstruksi yang memakai alat penyambung baut? 

Jelaskan ! 

 

    

XX. KUNCI JAWABAN 

1.  a. Baja Bangunan = Baja yang sering digunakan dalm konstruksi bangunan 

    gedung maupun bangunan non gedung 

b. Besi Kasar = besi bertaraf permulaan sebagai bahan dasar dari pembuatan besi 

maupun baja 

c. Baja ST 37 = baja yang mempunyai kekuatan patah antara 37 sampai 45 

kg/mm
2 

 
Baja ST 100 =  baja yang mempunyai kekuatan patah antara 100 sampai 110 

kg/mm
2 

  
ST PK 52 = paku keling baja yang mempunyai kekuatan tarik terletak antara 

52 sampai 56  kg/mm
2 

2. a. Bentuk baja : 

 1. Bentuk sudah jadi dan tidak memerlukan pengerjaan lagi misal ; konstruksi 

yang udah dibuat dari pabrikan dan tinggal penyetelan 

 2. Bentuk yang belum jadi, dan masih mengalami pengerjaan mial : Batang-

batang, pelat-pelat, profil-profil 

b. Macam-macam baja profil : Profil balok, kanal, Baja Profil T, Baja Siku-siku 

   3. a. K St 34 Im untuk mengeling St 37 dan St 44 

        LK St 42 Im untuk mengeling St 52 

         LK St 47 Im untuk mengeling St 56 

       b. menggunakan cara Klinkpress yaitu dengan mengepres air, minyak atau listrik 

         dengan dikerjakan 4 orang. Pembakar 1 orang, pemegang dolly 1 orang, 
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         penahan paku 1 orang, pengeling 1 orang. 

    c. jarak vertikal = 1,5 d = 1,5 X 22 = 33 mm 

        jarak horisotal = 2 d = 2 X 22 = 22 mm 

    4. Mudah pemasangan, biaya cenderung lebih ekonomis, gampang pelepasannya 
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RENCANA PEMBELAJARAN 2 

Kelompok Kontrol 

 

Mata Pelajaran  : Menggambar Konstruksi Baja 

Materi pokok   : Perhitungan paku keling dan baut 

Kelas / Semester  : XI GB / 1 

Waktu     : 4 x 45 menit 

 

XI. STANDAR KOMPETENSI  

Menggambar Konstruksi Tangga ( Baja ). 

 

XII. KOMPETENSI DASAR 

  Mendeskripsikan Konstruksi Tangga  

 

XIII. INDIKATOR  

3. Siswa dapat memahami pendimensian/perhitungan sambungan baja   

4. Siswa dapat memahami bentuk/jenis-jenis sambungan baja 

XIV. MATERI 

Materi pokok   :   Perhitungan sambungan paku keling dan baut 

Sub materi pokok  : Dasar perhitungan pada sambungan, Sambungan yang  

menyalurkan gaya normal sentris, tarik dan tekan 

 

XV. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap Kegiatan pembelajaran Waktu 

Pendahuluan  Guru membuka kelas dengan mengucap salam 

 Guru mengabsensi siswa 

 Apersepsi / motivasi  

 Menyiapkan fisik siswa dengan mengatur posisi 

yang baik dan mengkondisikan siswa siap belajar. 

15 menit 

Penyajian   Guru menjelaskan aplikasi sambungan baja dalam 

kehidupan sehari - hari 

 Guru menjelaskan pokok materi perhitungan 

sambungan baja 
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 Guru memberikan latihan soal. 

 Siswa mengerjakan latihan soal yang dikerjakan  

 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang belum jelas. 

 Guru menjelaskan hal-hal yang belum diketahui 

siswa 

 

 

120 menit 

Penutup   Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

 Guru memberikan Post test 

45 menit 

 

XVI. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media : papan tulis, spidol, 

Sumber : buku konstruksi baja untuk SMK yang relevan, tabel profil baja 

XVII. METODE 

  Metode : konvensional 

   

XVIII. PENILAIAN 

1. Jenis tagihan   : tugas dan pekerjaan rumah 

2. Bentuk instrument : tertulis 

 

XIX. EVALUASI 

 1.  Salah satu batang dari kuda-kuda menerima gaya tarik P = 28.000 kg 

  Tegangan yang diijinkan = 1.400 kg/cm
2
 

Diminta untuk merencanakan dimensi dari batang dan perhitungan sambungan dari 

batang tersebut, bila di tegah-tengah batang diadakan sambungan  

 

 

XX. KUNCI JAWABAN 
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Perhitungan :  

P = 28.000 kg  

σ = 1.400 kg/mm
2 

F perlu = 
28.000

1.400
 = 20 cm

2 
 . dipakai dua buah besi siku-siku 

I profil F perlu = 
20

2
 = 10 cm

2  

Dicoba profil ┴  90,90,9 dengan perlemahan paku keling Ø 23  

Fn = 15,5 – 2 x 0,9 x 2,3 = 15,5 – 4,14 = 10,36 cm
2  

> F perlu. F perlu = 10 cm
2 
 

Jadi ┴  90,90,9 dapt digunakan. 

Perhitungan Plat penyambungan 

Penampang perlu pelat penyambung tegak : 

14.000

1.400
 = 10 cm

2  
perlemahan terdiri atas 1 lubang paku Ø 23 

Untuk tebal pelat 14 mm, maka lebarnya : 
10

14
 + 2,3 = 9,45 cm dibulatkan menjadi 

10cm, jadi plat penyambung tegak 14 x 100 mm 

Plat penyambung datar F perlu = 10 cm2 

Perlemahan paku keling = 2 Ø 23 

Untuk tebal plat 8 mm, maka lebarnya 
10

0,8
 + 2 x 2,3 = 17,1 cm. 

Berhubung lebar konstruksi diambil 20 cm maka pelat penyambung datar 8 x 200 mm 

Perhitungan dengan menggunakan paku keling 

Sambungan plat tegak : karena tumpu menentukan berhubung : t = 14 < 0,785 . 23,  

Gaya yang diijinkan untuk 1 paku berdasarkan tumpu adalah  

  d . s . σs = 2,3 . 1,4 . 1,6 . 1400 = 7200 kg 

  ns = 
14000

7200
 = 1,95 dipakai 2 paku tiap pihak 

sambungan palt datar : karena tumpu menentukan berhubung t = 8 < 0,4 . 23 , maka 

berdasarkan tumpu 1 paku menerima gaya = 

d . s . σs = 2,3 . 1,6 . 1400 = 4110 kg 

diperhitungkan berdasrakan tumpu  

  n = 
14000

4110
 = 3,4 buah ...dipakai 4 buah paku 
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Perhitungan dengan Baut 

Perhitungan profil-profil batang dan pelat penyambung ditentukan sama seperti di 

atas. Untuk baut : τ =  0,6 σ dan σs = 2 x 0,6 σ 

Sambungan plat tegak 

Perhitugan berdasarkan atas tumpu berhubung : 

  T = 14 < 0,785 . 22 

  Dipakai baut 7/8 atau 22 mm 

  Gaya untuk satu baut berhubung tumpu :  

  d . s . σs = 2,2 . 1,4 . 1400 . 2 = 4.150 kg 

jumlah baut yang dierlukan : 
14000

5.150
  = 2,75 baut, dipakai 3 buah baut sepihak 

Sambungan plat datar 

Dipakai baut 7/8 “ 

Perhitungan didasarkan atas tumpu berhubung : t =  < 0,4 . 22 . gaya untuk 1 baut 

berhubung tumpu = d . s . σs = 2,2 . 0,8 . 0,6 . 1400 . 2 = 2950 kg 

Jumlah baut yang diperlukan 
14000

2950
  = 4,7 baut, berhubung konstruksi = dipakai 6 

baut 

Cara menempatkan paku 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

Mata Pelajaran : Menggambar Konstruksi Baja 

Materi Pokok  : Baja bangunan dan sambungan baja 

Kelas / Semester : XI GB / I 

Waktu   : 45 menit 

 

 

Indikator 

Aspek kognitif 

C1 C2 C3 C4 

1. Baja bangunan dan 

profil baja 

1, 2,27,28,29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,26,30,31,32,33,34

,35 

  

2. Perhitungan 

sambungan paku 

keling dan baut 

  10, 11, 12, , 

16, 17, 18, 21, 

22,  

13, 14, 15, 

19, 20, 21, 

23, 24, 25 

 

Keterangan : 

 

C1 : Pengetahuan / Hafalan 

C2 : Pemahaman / Komprehensif 

C3 : Penerapan / Aplikasi 

C4 : Analisis 

  

 
Lampiran 3 
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SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

Mata Pelajaran  : Menggambar Konstruksi Baja 

Pokok Bahasan  : Baja bangunan dan sambungan BAJA 

Kelas / Semester  : XI GB / 1 

Waktu    : 45 menit 

 

Petunjuk : 

a. Tulis nama, nomor kode soal, nomor absen dan kelas anda pada lembar jawaban yang tersedia. 

b. Pilih salah satu jawaban anda yang paling tepat dengan memberi tanda (x) pada lembar jawaban 

yang tersedia. 

c. Apabila anda ingin mengganti jawaban, coretlah dengan memberi tanda (=) pada jawaban yang 

salah tersebut dan silanglah jawaban yang anda anggap benar. 

d. Periksalah jawaban anda sekali lagi, sebelum mengakhirinya. 

 

 

1. Di bawah ini yang merupakan bentuk baja yang tidak perlu mengalami pengerjaan kembali adalah 

:  

a. Batang – batang     c. konstruksi tumpuan 

b. Bilah – bilah dan pelat – pelat   d. Profil – profil 

2. Bentuk baja yang sering digunakan dalam konstruksi angkur – angkur, dan batang tarik pada 

konstruksi gording adalah : 

a. Profil siku atau L    c. Bilah – bilah 

b. Takel – takel     d. Batang – batang 

3.         Dari gambar di samping, manakah yang merupakan  

Paku keling dengan model kepala terbenam? 

 

a.  1        c. 2 

b.  3        d. 4  

4. Lihat gambar di bawah ini ! 

  

 

 

    Jika kita memakai paku keling ǿ 22mm , berapa jarak paku ke paku pada penampang 

horisontal? 

a. 44 mm      c. 66 mm 
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b. 88 mm      d. 110 mm 

5. Jika ada bahan paku kelin K St 34 Im biasanya akan lebih tepat jika untuk mengeling baja dengan 

tipe : 

a.  St 37      c. St 42 

b.  St 52      d. St 56 

6.  Berapakah jarak minimum antara paku keling? 

a. 1,5 d + 1 mm     c. 1,5 d + 5mm 

b. 2 d + 5mm     d. 2 d + 1 mm 

7.  Kalau dipasang sejumlah paku-paku keling gaya dalam satu baris maka jarak t adalah :  

a. 1 d      c. 3 d 

b. 2 d      d. 4 d   

8.  jika sambungan terdiri dari satu baris yang tidak berseling, maka jarak ke dua baut dari 

sumbu ke sumbu adalah : 

 a.  tidak boleh kurang dari 2 d ≤ 7d atau 14 t  c. Tidak boleh lebih dari 2 d atau 

14 t 

 b.  tidak boleh melebihi 15 t    d. Tidak boleh kurang dari 2,5 d ≤ 

7d atau 14t 

9.   Apa arti istilah Bj pada baja dengan BJ 37? 

 a. Mutu      c. Harga 

 b. Kekuatan      d. Daya jual 

10. Diketahui P = 10000 kg, t = 5 mm, σt = 137,3 kg/cm
2 

,  σg = 109,8 kg/cm
2  

, Berapakah 

diameter paku keling ? 

a. 2 mm      c. 6 mm 

b. 4 mm      d. 8 mm 

11. Dari soal no 10. Berapakah jarak antara paku ke paku? 

a. 29 mm      c. 23 mm 

b. 17 mm      d. 11 mm 

12. Masih dari soal no 10, berapakah lebar plat yang dibutuhkan? 

     a. 50 mm         c. 58 mm 

b. 54 mm      d. 62 mm 

Soal untuk no ( 13, 14, 15, 16, 17, 18 ) 

Diketahui : Salah satu batang dari kuda – kuda besi menerima gaya tarik sebesar P = 30.000 

Kg, tegangan ijin = 1400 kg/cm
2
 , F tabel = 15,5 , dipakai 2 buah baja siku-siku, dimensi 
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90x90x9, diameter paku 23 mm. Rencanakan bila di tengah-tengah batang diadakan 

sambungan. Lihat gambar di bawah 

 

 

 

 

 

13. berapakah dimensi plat penyambung tegaknya? 

 a.14X200 mm     c. 14X300 mm 

 b.14X100 mm     d. 14X400 mm 

14. Berapa dimensi plat penyambung datarnya ? 

 a. 8X180 mm     c. 8X150 mm 

b. 8X100 mm     d. 8X200 mm 

15. Berapakah gaya yang diterima satu paku pada sambungan plat datar? 

 a. 1140 kg      c. 4410 kg 

 b. 4410 kg      d. 2200 kg 

16. Berapakah jumlah paku seluruhnya pada sambungan plat datar? 

 a. 2 buah      c. 4 buah  

 b. 6 buah      d. 8 buah 

17. Berapakah jumlah paku sepihak yang dibutuhkan pada sambungan plat tegakya? 

 a. 1 buah      c. 6 buah 

 b. 4 buah      d. 3 buah 

18. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah? 

 a. Pada sambungan iris ganda nilai 2t1 > t  c. Pada sambungan iris ganda nilai 2t > t1 

 b. Pada sambungan iris tunggal 2t1 > t  d. Pada sambungan iris tunggal nilai t = 2t1 

Soal untuk nomor 19 - 25 

Perhatikan gambar di bawah ini 

Diketahui P = 25 Ton, diameter paku = 20 mm, b = 300 

mm, t1 = 12 mm, t2 = 16 mm 

 

 

 

 

19. Berapakah besar tegangan tarik yang ditimbulkan? 
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a. 695,28 kg/cm
2     

c. 659,28 kg/cm
2
 

b. 1326,96 kg/cm
2     

d. 2604,1 kg/cm
2
 

20. Berapakah besar tegangan geser yang ditimbulkan? 

a. 695,28 kg/cm
2     

c. 659,28 kg/cm
2
 

b. 1326,96 kg/cm
2     

d. 2604,1 kg/cm
2
 

21. Berapakah besar tegangan tumpu yang ditimbulkan? 

a. 695,28 kg/cm
2     

c. 659,28 kg/cm
2
 

b. 1326,96 kg/cm
2     

d. 2604,16 kg/cm
2
 

22. Dari soal no. 19 manakah pernyataan yang benar dibawah ini adalah? 

 a. tegangan tumpu yang dihasilkan aman  c. tegangan tarik yang dihasilkan aman 

 b. tegangan geser tang dihasilkan aman  d. Semua tegangan yang dihasilkan tidak 

aman 

23. Besar gaya tarik yang dapat didukung adalah? 

 a. 18,08 T      c. 23,04 T 

 b. 42,47 T      d. 46,24 T 

24. Besar gaya geser yang dapat didukung adalah? 

a. 18,08 T      c. 23,04 T 

 b. 42,47 T      d. 46,24 T 

25. Besar gaya tumpu yang dapat didukung adalah? 

 a. 18,08 T      c. 23,04 T 

 b. 42,47 T      d. 46,24 T 

26. Berapaka nilai tegangan yang diijinkan pada baja St 34 ? 

 a. 1400 kg/cm
2
     c. 1600 kg/ cm

2
 

 b. 2400 kg/cm
2
     d. 1800 kg/cm

2 

27. Profil baja yang sering digunakan untuk konstruksi bangunan-bangunan besar adalah baja 

dengan profil? 

 a. Profil O      c. Profil Kanal 

 b. Profil Siku     d. Profil H 

28. Salah satu pernyataan yang benar dari baja profil yang terbuat melalui proses digin atau coll 

rolling adalah? 

 a. kekuatan dan kekakuan yang rendah  c. Proses pencetakan yang lama 

 b. Kekuatan dan kekakuan yang tinggi  d. Biya pencetakan cenderung mahal 

29. Pada Gambar di bawah ini manakah yang merupakan Baja profil kanal? 
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a. A      c. C 

b. D      d. E 

30. Perletakan baja kemudian dilakukan pengecoran di sekitar dinamakan ? 

 a. Konstruksi Baja Cangkang    c. Konstruksi Pengecoran 

 b. Konstruksi Baja Komposit    d. Konstruksi Baja 

 

 

.  

31. Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah ? 

a. Batang yang disambung akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih lubang-lubang 

alat penyambung akibat bekerjanya gaya tarik 

b. apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di belakang alat-

alat penyambung akan meleteh akibat geseran 

c. alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran 

d. satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat menahan gaya-gaya 

yang disalurkan oleh alat penyambung 

32.  Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah ? 

a. Batang yang disambung akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih lubang-lubang 

alat penyambung akibat bekerjanya gaya tarik 

b. apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di belakang alat-

alat penyambung akan meleteh akibat geseran 

c. alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran 

A

 

B

 

C

 

D
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d. satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat menahan gaya-

gaya yang disalurkan oleh alat penyambung 

33.  Apabila kita menjumpai baja profil jenis S , maka S tersebut tersebut merupakan nama 

lain dari jenis baja ? 

a. Baja Profil Balok    c. Baja Profil Sayap 

b. Baja Profil Kanal    d. Baja Profil Siku-siku 

34. Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah ? 

a. Batang yang disambung akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih lubang-lubang 

alat penyambung akibat bekerjanya gaya tarik 

b. apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di belakang alat-

alat penyambung akan meleteh akibat geseran 

c. alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran 

d. satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat menahan gaya-

gaya yang disalurkan oleh alat penyambung 

35. Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah ? 

a. Batang yang disambung akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih lubang-lubang 

alat penyambung akibat bekerjanya gaya tarik 

b. apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di belakang alat-

alat penyambung akan meleteh akibat geseran 

c. alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran 

d. satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat menahan gaya-

gaya yang disalurkan oleh alat penyambung 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!! 
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             LEMBAR JAWABAN 

UJI COBA INSTRUMEN HASIL BELAJAR 

             NAMA 

 

 : 

          NO. 

ABSEN  : 

          KELAS 

 

 : 

          

             1 A B C D 

 

21 A B C D 

  2 A B C D 

 

22 A B C D 

  3 A B C D 

 

23 A B C D 

  4 A B C D 

 

24 A B C D 

  5 A B C D 

 

25 A B C D 

  6 A B C D 

 

26 A B C D 

  7 A B C D 

 

27 A B C D 

  8 A B C D 

 

28 A B C D 

  9 A B C D 

 

29 A B C D 

  10 A B C D 

 

30 A B C D 

  11 A B C D 

 

31 A B C D 

  12 A B C D 

 

32 A B C D 

  13 A B C D 

 

33 A B C D 

  14 A B C D 

 

34 A B C D 

  15 A B C D 

 

35 A B C D 

  16 A B C D 

        17 A B C D 

        18 A B C D 

        19 A B C D 

        20 A B C D 

        

Lampiran 5 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. C  6. B  11. A  16. C  21. D  26. A  31. A 

2. D  7. C  12. C  17. D  22. C  27. D  32. B 

3. D  8. D  13. B  18. A  23. B  28. B  33. A 

4. A  9. A  14. A  19. C  24. A  29. C  34.C 

5. A  10. D  15. B  20. B  25. C  30. B  35. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 
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INSTRUMEN HASIL BELAJAR 

Mata Pelajaran  : Menggambar Konstruksi Baja 

Pokok Bahasan  : Baja bangunan dan sambungan baja 

Kelas / Semester  : XI GB / 1 

Waktu    : 45 menit 

 

Petunjuk : 

e. Tulis nama, nomor kode soal, nomor absen dan kelas anda pada lembar jawaban yang 

tersedia. 

f. Pilih salah satu jawaban anda yang paling tepat dengan memberi tanda (x) pada 

lembar jawaban yang tersedia. 

g. Apabila anda ingin mengganti jawaban, coretlah dengan memberi tanda (=) pada 

jawaban yang salah tersebut dan silanglah jawaban yang anda anggap benar. 

h. Periksalah jawaban anda sekali lagi, sebelum mengakhirinya. 

 

 

4. Di bawah ini yang merupakan bentuk baja yang tidak perlu mengalami pengerjaan 

kembali adalah :  

c. Batang – batang     c. konstruksi tumpuan 

d. Bilah – bilah dan pelat – pelat   d. Profil – profil 

2. Lihat gambar di bawah ini ! 

  

 

 

    Jika kita memakai paku keling ǿ 22mm , berapa jarak paku ke paku pada 

penampang horisontal? 

c. 44 mm      c. 66 mm 

d. 88 mm      d. 110 mm 

3.  Berapakah jarak minimum antara paku keling? 

a. 1,5 d + 1 mm     c. 1,5 d + 5mm 

b. 2 d + 5mm     d. 2 d + 1 mm 

Diketahui P = 10000 kg, t = 5 mm, σt = 137,3 kg/cm
2 

,  σg = 109,8 kg/cm
2  

,  
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4. Dari soal di atas. Berapakah jarak antara paku ke paku? 

a. 29 mm      c. 23 mm 

b. 17 mm      d. 11 mm 

5. Masih dari soal no 4, berapakah lebar plat yang dibutuhkan? 

     a. 50 mm         c. 58 mm 

b. 54 mm      d. 62 mm 

Soal untuk no ( 6 - 10 ) 

Diketahui : Salah satu batang dari kuda – kuda besi menerima gaya tarik sebesar P = 

30.000 Kg, tegangan ijin = 1400 kg/cm
2
 , F tabel = 15,5 , dipakai 2 buah baja siku-

siku, dimensi 90x90x9, diameter paku 23 mm. Rencanakan bila di tengah-tengah 

batang diadakan sambungan. Lihat gambar di bawah 

 

 

 

 

 

6. berapakah dimensi plat penyambung tegaknya? 

 a.14X200 mm     c. 14X300 mm 

 b.14X100 mm     d. 14X400 mm 

7. Berapa dimensi plat penyambung datarnya ? 

 a. 8X180 mm     c. 8X150 mm 

b. 8X100 mm     d. 8X200 mm 

8. Berapakah gaya yang diterima satu paku pada sambungan plat datar? 

 a. 1140 kg      c. 4410 kg 

 b. 4410 kg      d. 2200 kg 

9. Berapakah jumlah paku seluruhnya pada sambungan plat datar? 

 a. 2 buah      c. 4 buah  

 b. 6 buah      d. 8 buah 

10. Berapakah jumlah paku sepihak yang dibutuhkan pada sambungan plat tegakya? 

 a. 1 buah      c. 6 buah 

 b. 4 buah      d. 3 buah 
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11. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah? 

 a. Pada sambungan iris ganda nilai 2t1 > t  c. Pada sambungan iris ganda 

nilai 2t > t1 

 b. Pada sambungan iris tunggal 2t1 > t  d. Pada sambungan iris tunggal 

nilai t = 2t1 

Soal untuk nomor 12 - 17 

Perhatikan gambar di bawah ini 

Diketahui P = 25 Ton, diameter paku = 20 

mm, b = 300 mm, t1 = 12 mm, t2 = 16 mm 

 

 

 

 

12. Berapakah besar tegangan tarik yang ditimbulkan? 

c. 695,28 kg/cm
2     

c. 659,28 kg/cm
2
 

d. 1326,96 kg/cm
2     

d. 2604,1 kg/cm
2
 

13. Berapakah besar tegangan geser yang ditimbulkan? 

c. 695,28 kg/cm
2     

c. 659,28 kg/cm
2
 

d. 1326,96 kg/cm
2     

d. 2604,1 kg/cm
2
 

14. Berapakah besar tegangan tumpu yang ditimbulkan? 

c. 695,28 kg/cm
2     

c. 659,28 kg/cm
2
 

d. 1326,96 kg/cm
2     

d. 2604,16 kg/cm
2
 

15. Dari soal no. 19 manakah pernyataan yang benar dibawah ini adalah? 

 a. tegangan tumpu yang dihasilkan aman  c. tegangan tarik yang 

dihasilkan aman 

 b. tegangan geser tang dihasilkan aman  d. Semua tegangan yang 

dihasilkan tidak aman 

16. Besar gaya tarik yang dapat didukung adalah? 

 a. 18,08 T      c. 23,04 T 

 b. 42,47 T      d. 46,24 T 

17. Besar gaya tumpu yang dapat didukung adalah? 
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 a. 18,08 T      c. 23,04 T 

 b. 42,47 T      d. 46,24 T 

18. Profil baja yang sering digunakan untuk konstruksi bangunan-bangunan besar 

adalah baja dengan profil? 

 a. Profil O      c. Profil Kanal 

 b. Profil Siku     d. Profil H 

19. Perletakan baja kemudian dilakukan pengecoran di sekitar dinamakan ? 

 a. Konstruksi Baja Cangkang    c. Konstruksi 

Pengecoran 

 b. Konstruksi Baja Komposit    d. Konstruksi Baja.  

20. Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah ? 

e. Batang yang disambung akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih 

lubang-lubang alat penyambung akibat bekerjanya gaya tarik 

f. apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di 

belakang alat-alat penyambung akan meleteh akibat geseran 

g. alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran 

h. satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat 

menahan gaya-gaya yang disalurkan oleh alat penyambung 

21.  Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah ? 

e. Batang yang disambung akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih 

lubang-lubang alat penyambung akibat bekerjanya gaya tarik 

f. apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di 

belakang alat-alat penyambung akan meleteh akibat geseran 
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g. alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran 

h. satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat 

menahan gaya-gaya yang disalurkan oleh alat penyambung 

22.  Apabila kita menjumpai baja profil jenis S , maka S tersebut tersebut 

merupakan nama lain dari jenis baja ? 

a. Baja Profil Balok    c. Baja Profil Sayap 

b. Baja Profil Kanal    d. Baja Profil Siku-siku 

23. Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah ? 

e. Batang yang disambung akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih 

lubang-lubang alat penyambung akibat bekerjanya gaya tarik 

f. apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di 

belakang alat-alat penyambung akan meleteh akibat geseran 

g. alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran 

h. satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat 

menahan gaya-gaya yang disalurkan oleh alat penyambung 

24. Perhatikan Gambar di bawah ini ! 

 

 

 

Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah ? 

e. Batang yang disambung akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih 

lubang-lubang alat penyambung akibat bekerjanya gaya tarik 

apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di 

belakang alat-alat penyambung akan meleteh akibat geseran 

f. alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran 

g. satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat 

menahan gaya-gaya yang disalurkan oleh alat penyambung 

25. Apa arti BJ pada baja dengan BJ 37? 
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 a. Kelemahan     c. Harga 

 b. Kekuatan     d. Daya jual 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!! 
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DAFTAR IDENTITAS PESERTA UJI INSTRUMEN 

   NOMOR 

KODE 
NAMA KELAS 

U-01 Agung Apriliyanto  XII GB 2 

U-02 Bayu Aji Saputra XII GB 2 

U-03 Bayu Perdana XII GB 2 

U-04 Dibid Arafat XII GB 2 

U-05 Faizal Bobbi Nur Diansyah XII GB 2 

U-06 Hasatria XII GB 2 

U-07 Kunto Suseno XII GB 2 

U-08 Kurnia Bagus Saputra XII GB 2 

U-09 Linchani Heru Wicaksono XII GB 2 

U-10 Morris Sahani XII GB 2 

U-11 Motinggo Indra Darmawan XII GB 2 

U-12 Muh. Rizal XII GB 2 

U-13 Muhammad Yanuar XII GB 2 

U-14 Mukaromah XII GB 2 

U-15 Nur Setiawan XII GB 2 

U-16 Ridwan Rusko Ismail XII GB 2 

U-17 Rosa Yulistiono XII GB 2 

U-18 Sigit Inggar Pambudi XII GB 2 

U-19 Tommy Aditya Kusuma XII GB 2 

U-20 Verdian Rezky Handika P XII GB 2 

U-21 Wawan Supriyanto XII GB 2 

U-22 Wiriyanti Oktarina XII GB 2 

U-23 Yeni Kurniawati XII GB 2 
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DAFTAR IDENTITAS SAMPEL 

      KELAS EKSPERIMEN 

 

 KELAS KONTROL 

     NOMOR 

KODE 
NAMA 

 
NOMOR 

KODE 
NAMA 

 E-01 AHMAD SOLAIKHUDDIN 

 
K-01 ABEDNEGO GLEN YOGI K 

E-02 ABDURROHMAN BAHTIYAR 

 
K-02 ADI SETIAWAN 

E-03 ACHMAD WISNU SAPUTRA 

 
K-03 AJI BAGUS BAGASKARA 

E-04 ACHMAT ABDUR ROCHIM 

 
K-04 ALIF TITIS HARINDRA A 

E-05 ADITYA PRATOMO 

 
K-05 ALIM SANCA PRIMA 

E-06 ALIM PRIYAMBODO 

 
K-06 AMANDA PUTRI M 

E-07 BASUKI DWI CAHYONO 

 
K-07 ANDHIKA BRIAN DWI 

E-08 CATUR AWANG NUGROHO 

 
K-08 ARJUNA BIMA YUDHA K 

E-09 DEA SABRINA 

 
K-09 BOWO PAMUNGKAS 

E-10 DHANY RYAN PAMUNGKAS 

 
K-10 DANI SEPTIAWAN 

E-11 DWI BUDI UTOMO 

 
K-11 DANIEL SURYA ATMAJA 

E-12 EDI WIYATNO 

 
K-12 DAVID SANJAYA 

E-13 EKI RAMADIAN SAPUTRA 

 
K-13 ERWIN WAHYU INDARTO 

E-14 FIRLI DESTYARDI UTOMO 

 
K-14 FAJAR SETYA JAYA 

E-15 HARITS RAHMAN R 

 
K-15 FANGKI ABDILLAH 

E-16 IDA ADHA RIPTANA 

 
K-16 IRWAN YUSWORO 

E-17 MAYROSI WAHYU AJI 

 
K-17 IVAN PRADANA 

E-18 MELIA SUCI PRAMESTI 

 
K-18 MIFTAKHUL FAJAR 

E-19 MOHAMMAD IRFAN R 

 
K-19 MOHAMAD SAHAL 

E-20 MONICA RIZKY APRILIANA 

 
K-20 MOHAMMAD RIZAL P.T.I.P 

E-21 MUHAMMAD EDY SUTRISNO 

 
K-21 MUCHAMMAD HAFIZ A 

E-22 MUHAMMAD FATHUL M 

 
K-22 MUHAMMAD SURYO S 

E-23 MUHAMMAD IRHAM H 

 
K-23 PIVE RENKA ADITAMA 

E-24 NASRUL MUHLASHIN 

 
K-24 RAHMAD HANDOYO 

E-25 NURUL KHOIRIYAH 

 
K-25 RENO OCTAVIANTORO E 

E-26 SALAFUDIN BAHARSYAH 

 
K-26 RIZQI NOVITASARI 

E-27 THAUFIQ PRASTYONO 

 
K-27 VERA RESTY FATMALA 

E-28 YANUAR DWI ARDHI 

 
K-28 LUKMAN AINUL HAKIM  
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PEMBAGIAN KELOMPOK DISKUSI  

KELAS EKSPERIMEN  

Kelompok 1       

 

Kelompok 2      

 

Kelompok 3 

 

Kelompok 4 

Kelompok 5 

 

No Nama Keaktifan  Respon  

1. Monica R. A Aktif  Kejasama kelompok baik, mampu 

memberikan argumen dan masukan 

kepada kelompok lain 
2. Idha Adha Aktif 

3. Akhmad Wisnu Aktif 

4. Nurul Q Aktif 

5.  Basuki Aktif 

6. A. Sholaihuddin Kurang aktif Kurang memeperhatikan dan hanya 

mengandalkan teman sekelompok  

No Nama Keaktifan  Respon  

1. Nasrul Aktif  kekompakan kerja kelompok baik, semua 

anggota kelompok berani mengutarakan 

pendapat meskipun jawaban yang 

diutarakan kurang begitu tepat 

2. Harits Aktif 

3. Firli Aktif 

4. Udin Aktif 

5. Irfan Aktif 

No Nama Keaktifan  Respon  

1. M. Irham Aktif  semua anggota kelompok aktif dalam 

diskusi, pembagian tugas masing-masing 

anggota lebih jelas, aktif memberikan 

tanggapan kelompok lain 

2. Mayrosi W Aktif 

3. Melia Suci Aktif 

4. Dhani Ryan Aktif 

5.  Dea Sabrina Aktif 

No Nama Keaktifan  Respon  

1. Taufiq P Aktif  kerjasama kelompok dan presentasi materi 

kurang maksimal 2. Edi W Aktif 

3. Aditya Kurang aktif keluar masuk kelas, bergantung teman lain 

4. Eki Aktif ketepatan menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain sudah cukup 5.  Catur Aktif 

6. Yanuar Dwi Kurang aktif tidur, masa bodoh dengan tugasnya 

No Nama Keaktifan  Respon  

1. Ahmad 

Abdurrochim 

Aktif  diskusi berjalan dengan baik meski ada 

beberapa anggota kelompok yang hanya 

mengandalkan teman lainnya, materi 

yang disampaikan ckup jelas 
2. Alim Priyambodo Aktif 

3. M. Fathul Munir Aktif  

4. M. Edi Aktif 

5.  Abdurrohman Kurang aktif hanya bermain dan mengobrol sendiri 

tanpa membantu anggota sekelompok 6. Dwi Budi Kurang aktif 
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CEK LIST KEGIATAN SISWA  KELAS EKSPERIMEN 

          

          NOMOR 

KODE 
NAMA 

LANGKAH GENIUS LEARNING 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E-01 AHMAD SOLAIKHUDDIN √ √ √ √ √  -  - √ 

E-02 ABDURROHMAN BAHTIYAR √ √ √ √ √  -  - √ 

E-03 ACHMAD WISNU SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-04 ACHMAT ABDUR ROCHIM  - √ √ √ √ √ √ √ 

E-05 ADITYA PRATOMO √ √ √ √ √  -  - √ 

E-06 ALIM PRIYAMBODO √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-07 BASUKI DWI CAHYONO √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-08 CATUR AWANG NUGROHO  - √ √ √ √ √ √ √ 

E-09 DEA SABRINA √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-10 DHANY RYAN PAMUNGKAS √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-11 DWI BUDI UTOMO √ √ √ √ √  -  - √ 

E-12 EDI WIYATNO √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-13 EKI RAMADIAN SAPUTRA  - √ √ √ √ √ √ √ 

E-14 FIRLI DESTYARDI UTOMO √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-15 HARITS RAHMAN R √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-16 IDA ADHA RIPTANA √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-17 MAYROSI WAHYU AJI √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-18 MELIA SUCI PRAMESTI √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-19 MOHAMMAD IRFAN R √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-20 MONICA RIZKY APRILIANA √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-21 MUHAMMAD EDY SUTRISNO √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-22 MUHAMMAD FATHUL M  - √ √ √ √ √ √ √ 

E-23 MUHAMMAD IRHAM H √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-24 NASRUL MUHLASHIN √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-25 NURUL KHOIRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-26 SALAFUDIN BAHARSYAH  - √ √ √ √ √ √ √ 

E-27 THAUFIQ PRASTYONO √ √ √ √ √ √ √ √ 

E-28 YANUAR DWI ARDHI  - √ √ √ √  -  - √ 

          

          KETERANGAN : 
        1. SUASANA KONDUSIF 
  

5. PEMASUKAN INFORMASI 

2. HUBUNGKAN 
  

6. AKTIVASI 
   3. GAMBARAN BESAR 

  
7. DEMONSTRASI 

  
4. TETAPKAN TUJUAN 

  
8. 

ULANGI DAN 

JANGKARKAN 
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ACUAN PBM PENELITIAN KELAS EKSPERIMEN 

Pertemuan ke 1  

 

Tanggal Genius 

Learning 

Kegiatan  Respon siswa alokasi 

waktu 

26 

 juli 

2011 

Suasana 

Kondusif 

Peneliti 

Mengkondisikan siswa 

supaya tenang, tidak 

gaduh, sehingga siap 

mengikuti proses 

pembelajaran 

Siswa yang semula gaduh 

segera mengkondisikan 

diri untuk tenang di dalam 

kelas 

10 menit 

Hubungkan Peneliti 

menghubungkan 

materi baja bangunan 

dan sambungan baja 

dengan kehidupan 

sehari-hari misalnya 

aplikasi pada 

jembatan, rangka atap 

kuda-kuda dan 

sebagainya 

Siswa sedikit banyak 

yang mengetahui jenis-

jenis baja yang sering 

digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari 

ditandai dengan dapat 

menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru 

mengenai aplikasi dalam 

sehari-hari 

15 menit 

Gambaran 

Besar 

Peneliti memberikan 

gambaran besar 

tentang keseluruhan 

materi yang akan 

dipelajari 

Siswa mulai bertanya 

kepada guru mengenai 

gambaran besar dari 

materi yang akan 

dipelajari 

10 menit 

Tetapkan 

Tujuan 

Peneliti menuliskan 

tujuan dari 

pembelajaran baja 

bangunan dan 

sambungan baja  

Masing-masing siswa 

menuliskan tujuan yang 

ingin mereka capai 

setelah proses 

pembelajaran selesai 

5 menit 

Pemasukan 

Informasi 

Peneliti memberikan 

sekilas materi yang 

dipelajari dengan 

menjelaskan pokok 

dari materi baja 

bangunan dan 

sambungan baja 

Banyak siswa yang 

mengajukan pertanyaan 

kepada guru mengenai 

materi  

15 menit 

Aktivasi Peneliti membagi 

kelompok ke dalam 

kelompok belajar 

masing-masing 

Siswa menuliskan kata-

kata kunci yang terdapat 

dalam pokok materi yang 

dipelajari 

40 menit 

Lampiran 29 
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Pertemuan ke 2 

beranggotakan 5-6 

siswa, kemudian 

masing – masing siswa 

diberi materi untuk 

didiskusikan dengan 

kelompok 

Demonstrasi Peneliti membuka 

diskusi dengan 

menunjuk salah satu 

kelmpok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi dengan 

kelompoknya 

kemudian dibuka sesi 

tanya jawab dengan 

kelompok lain 

Siswa berdiskusi 

mempersiapkan materi 

dan mempresentasikan 

materi hasil diskusi 

dengan teman satu 

kelompoknya 

70 menit 

Tinjau Ulang 

dan Jangkarkan 

peneliti merangkum 

materi yang telah 

dipelajari dan 

menyimpulkan kepada 

siswa 

Siswa banyak yang 

mengajukan pertanyaan 

pada guru mengenai hal 

yang masih belum mereka 

pahami 

15 menit 

Tangga

l 

Genius 

Learning 

Kegiatan  Respon siswa alokasi 

waktu 

2 

Agustu

s 2011 

Suasana 

Kondusif 

Peneliti 

Mengkondisikan siswa 

supaya tenang, tidak 

gaduh, sehingga siap 

mengikuti proses 

pembelajaran 

Siswa yang semula 

gaduh segera 

mengkondisikan diri 

untuk tenang di dalam 

kelas 

10 menit 

Hubungkan Peneliti 

menghubungkan materi 

baja bangunan dan 

sambungan baja 

dengan kehidupan 

sehari-hari misalnya 

aplikasi pada jembatan, 

rangka atap kuda-kuda 

dan sebagainya 

Siswa sedikit banyak 

yang mengetahui jenis-

jenis baja yang sering 

digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari 

ditandai dengan dapat 

menjawab pertanyaan 

yang diberikan guru 

mengenai aplikasi dalam 

sehari-hari 

15 menit 

Gambaran 

Besar 

Peneliti memberikan 

gambaran besar tentang 

Siswa mulai bertanya 

kepada guru mengenai 

10 menit 
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keseluruhan materi 

yang akan dipelajari 

gambaran besar dari 

materi yang akan 

dipelajari 

Tetapkan 

Tujuan 

Peneliti menuliskan 

tujuan dari 

pembelajaran baja 

bangunan dan 

sambungan baja  

Masing-masing siswa 

menuliskan tujuan yang 

ingin mereka capai 

setelah proses 

pembelajaran selesai 

5 menit 

Pemasukan 

Informasi 

Peneliti memberikan 

sekilas materi yang 

dipelajari dengan 

menjelaskan pokok 

dari materi baja 

bangunan dan 

sambungan baja 

Banyak siswa yang 

mengajukan pertanyaan 

kepada guru mengenai 

materi  

15 menit 

Aktivasi Peneliti membagi 

kelompok ke dalam 

kelompok belajar 

masing-masing 

beranggotakan 5-6 

siswa, kemudian 

masing – masing siswa 

diberi materi untuk 

didiskusikan dengan 

kelompok 

Siswa menuliskan kata-

kata kunci yang terdapat 

dalam pokok materi 

yang dipelajari 

40 menit 

Demonstrasi Peneliti membuka 

diskusi dengan 

menunjuk salah satu 

kelmpok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi dengan 

kelompoknya 

kemudian dibuka sesi 

tanya jawab dengan 

kelompok lain 

Siswa berdiskusi 

mempersiapkan materi 

dan mempresentasikan 

materi hasil diskusi 

dengan teman satu 

kelompoknya 

70 menit 

Tinjau Ulang 

dan Jangkarkan 

peneliti merangkum 

materi yang telah 

dipelajari dan 

menyimpulkan kepada 

siswa 

Siswa banyak yang 

mengajukan pertanyaan 

pada guru mengenai hal 

yang masih belum 

mereka pahami 

15 menit 
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ACUAN PBM PENELITIAN KELAS KONTROL 

Pertemuan ke 1 

 

Pertemuan ke 2 
Tanggal Kegiatan Respon siswa Alokasi 

Waktu 

5 

Agustus 

2011 

Apersepsi / motivasi  

Menyiapkan fisik siswa dengan 

mengatur posisi yang baik dan 

mengkondisikan siswa siap 

belajar 

Siswa yang semula gaduh segera 

mengkondisikan diri untuk tenang 

di dalam kelas 

15 menit 

Guru mengulas materi yang 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya 

Banayak siswa yang sudah lupa 

materi pelajaran pada pertemuan 

sebelumnya 

30 menit 

Guru menjelaskan materi 

sambungan baja dalam 

konstruksi. 

 

Siswa gaduh, memperhatikan, 

suasana yang semula kondusif 

berubah menjadi kurang terkontrol 

75 menit 

Guru memberikan latihan soal Banyak siswa yang sulit dalam 

mengerjakan latihan soal 

45 menit 

Guru dan murid bersama-sama 

membuat kesimpulan tentang 

pelajaran yang telah dipelajari 

Sedikit  yang mengajukan 

pertanyaan pada guru, selebihnya 

hanya diam dan gaduh 

15 menit 

Tanggal Kegiatan Respon siswa Alokasi 

Waktu 

29 juli 

2011 

Apersepsi / motivasi  

Menyiapkan fisik siswa dengan 

mengatur posisi yang baik dan 

mengkondisikan siswa siap 

belajar 

Siswa yang semula gaduh segera 

mengkondisikan diri untuk tenang 

di dalam kelas 

15 menit 

Guru menjelaskan aplikasi baja 

bangunan dalam kehidupan. 

Guru menjelaskan pokok materi 

baja bangunan 

 

Siswa gaduh, memperhatikan, 

suasana yang semula kondusif 

berubah menjadi kurang terkontrol 

90 menit 

Guru memberikan latihan soal Banyak siswa yang sulit dalam 

mengerjakan latihan soal 

60 menit 

Guru dan murid bersama-sama 

membuat kesimpulan tentang 

pelajaran yang telah dipelajari 

serta menyampaikan sedikit 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

Sedikit  yang mengajukan 

pertanyaan pada guru, selebihnya 

hanya diam dan gaduh 

15 menit 
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MIND MAPPING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MACAM-
MACAM BAJA 
BANGUNAN 

BAJA YANG 
SUDAH 
JADI 

BAJA YANG 
BELUM 
JADI 

 BATANG-

BATANG 

 PELAT-PELAT 

DAN BILAH 

 PROFIL-PROFIL 

 

 KONSTRUKSI 

TUMPUAN 

 LANDASAN 

ATAU TAKEL-

TAKEL 

MENGALAMI 

PENGERJAAN 
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DAPAT DIGUNAKAN APABILA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGALAMI 

PENGERJAAN 

SMB.PAKU 

KELING & BAUT 
SAMBUNGAN 

LAS 

SAMB. 

IRIS 

GANDA 

SAMB. 

IRIS 

TUNGGAL 
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LEMBAR  DISKUSI KELOMPOK  

 

1. Apakah yang dimaksud dengan : 

a. Baja Bangunan 

b. Besi kasar 

 c. Baja ST 37, ST 100, ST PK 52? 

2. a. Sebutkan bentuk-bentuk dari baja? 

 b. Sebukan macam-macam baja profil 

3. Apakah keuntungan dari konstruksi yang memakai alat penyambung 

baut?  

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!!!! 

 

 

 

 

LEMBAR  DISKUSI KELOMPOK  

 

1. Salah satu batang dari kuda-kuda menerima gaya tarik P = 28.000 kg 

Tegangan yang diijinkan = 1.400 kg/cm
2
 . Diminta untuk merencanakan 

dimensi dari batang dan perhitungan sambungan dari batang tersebut, bila di 

tegah-tengah batang diadakan sambungan  

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!!!! 
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LEMBAR  DISKUSI KELOMPOK  

 

Perhatikan gambar di bawah ini 

Diketahui P = 25 Ton, diameter paku = 20 

mm, b = 300 mm, t1 = 12 mm, t2 = 16 mm 

  HITUNG :   

1. BESARNYA TEGANGAN YANG 

TIMBUL 

2. PERIKSA DENGAN TEGANGAN IJIN 

3. HITUNG BESAR GAYA YANG DAPAT 

DIDUKUNG 

    

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR  DISKUSI KELOMPOK  

 

Diketahui P = 10000 kg, t = 5 mm, σt = 137,3 kg/cm
2 

,  σg = 109,8 kg/cm
2  

,  
1. Berapakah diameter paku keling ? 

2. Berapakah jarak antara paku ke paku 

3. berapakah lebar plat yang dibutuhkan 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!!!! 
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LEMBAR  DISKUSI KELOMPOK  

1. a. Jelaskan bahan-bahan untuk paku keling? 

 b. Terangkan bagaimana cara mengeling yang baik? 

 c. Lihat gambar di bawah ! 

jika kita memakai paku keling Ø 22, berapakah jarak paku ke paku 

gambar di   bawah ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN !!!!!! 
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Siswa mengerjakan soal pre test 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian materi masing-masing kelompok 
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Siswa mempelajari submateri baja bangunan dan sambungan baja dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing kelompok menjelaskan materi yang mereka pelajari di hadapan 

kelompok lainnya 
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Masing-masing kelompok menjelaskan materi yang mereka pelajari di hadapan 

kelompok lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengejakan soal post test 

 

 


