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ABSTRAK 
 

Ipan Bulan Kelana. 102170129. 2014. Pengembangan Media Pembelajaran 

Power Train Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa di SMK 

Pancasila I Kutoarjo. Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

Tujuan pada penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui apakah media 

pembelajaran interaktif dengan menggunakan Macromedia Flash Flayer dapat 

menghasilkan aktivitas belajar siswa yang lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional pada materi Sistem Transmisi, (2) untuk mengetahui 

apakah aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran 

interaktif dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional pada materi sistem transmisi.  

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development. Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Pancasila 1 Kutoarjo tahun pelajaran 

2014/2015 yang berjumlah 9 kelas, Sebagai subyek adalah siswa kelas XI TOKR 

H dan kelas XI TOKR G. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random 

sampling. Sampel dalam penelitian berjumlah 34 siswa. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan metode 

observasi, tes, angket, dan dokumentasi. Instrumen tes diuji cobakan sebelum 

digunakan untuk pengambilan data.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan media 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif dengan 

menggunakan Macromedia Flash Flayer dalam pembelajaran Power Train 

dengan materi sistem transmisi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas XI TOKR G di SMK Pancasila 1 Kutoarjo. Hal ini terlihat  dari hasil 

observasi aktivitas belajar siswa kelas eksperimen sebesar 81,25%, hasil 

observasi aktivitas belajar siswa kelas kontrol sebesar 43,73%, Sementara itu 

angket responden siswa uji kelompok kecil 72,91%, uji kelompok besar 91,66%, 

uji pembelajaran 89,58%, dan hasil belajar siswa -0,30517 kurang dari Ttabel 

1,669. Sehingga pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

interaktif dengan menggunakan Macromedia Flash Flayer dapat digunakan 

sebagai alternatif dalam pembelajaran yang mengupayakan peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 

 

 

 

Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, Pengembangan Media 

Pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan  suatu  bangsa  di  masa  sekarang  dan  akan  datang  

dapat dilihat   dari  kualitas   pendidikan   bangsa   tersebut,    pendidikan   

yang  kita butuhkan adalah pendidikan yang dinamis, dan terbuka untuk 

menerima masukan-masukan  dari  perkembangan  zaman  dan  teknologi.  

Keterbukaan dunia pendidikan tersebut tentunya harus mempertahankan 

yang baik dan meniadakan  yang buruk, sehingga anak didik tumbuh 

besar menjadi insan-insan yang mengerti tentang apa yang telah, sedang, 

dan akan dihadapi, serta mengerti apa potensi-potensi diri dan potensi-

potensi yang dimiliki bumi pertiwi, sehingga membentuk siswa yang 

memiliki karakter guna membangun bangsa. 

Pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) merupakan kelanjutan untuk mengolah skill dan wawasan siswa 

dalam melatih keterampilan sebagai bekal tenaga kerja ke dunia usaha 

atau dunia industri, dapat dikatakan pendidikan sekolah menengah 

kejuruan sebagai masa pengembangan proses untuk melatih 

keterampilan bagi siswa baik dalam cara berfikir maupun cara menguasai 

mata pelajaran, tidak sedikit siswa yang memasuki Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) memiliki kemapuan dan keterampilan yang sama,  
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tetapi mereka ada yang sudah paham dalam menerima pelajaran dan ada 

yang merasa kebingungan dalam belajar, mata pelajaran produktif di SMK 

sesuai jurusan yang ada sangatlah penting sekali untuk melatih skill pada 

masing-masing peserta didik, salah satunya yaitu mata pelajaran power train 

yang mengaitkan mata pelajaran keseluruhan tentang pemindah daya atau 

perpindahan tenaga dari mesin sampai ke roda, dapat diurutkan dari mulai 

kopling, transmisi, propeller shaf, diferensial dan poros penggerak roda. 

Pendidikan yang diselenggarakan di SMK Pancasila 1 Kutoarjo 

khususnya jurusan TOKR (Teknik Otomotif Kendaraan Ringan) selama ini 

kurang adanya gambaran ataupun bayangan kepada siswa terhadap 

pembelajaran yang mempelajari suatu alat-alat peraktek ataupun komponen-

komponen mesin yang diajarkan, sehingga dalam kegiatan belajar 

membutuhkan suatu penjelasan yang lebih maksimal untuk siswa dalam 

mengembangkan pengetahuan dengan cara bisa melihat langsung baik itu 

gambar animasi atau video pembelajaran sehingga siswa dapat menerima dan 

mengetahui apa itu alat-alat peraktek atau komponen-komponen mesin yang 

telah diajarkan oleh guru terhadap siswa dalam belajar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 

2013 dan  informasi dari guru Teknik Otomotif Kendaraan Ringan di SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo menerapkan Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75, 

tetapi hanya sedikit siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 75, kebanyakan 

siswa kurang mendapatkan nilai setandar kelulusan tersebut, dan aktivitas 

belajar siswa tidak terfokus pada saat guru lagi mengajar sehingga keadaan 
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kelas dan hasil belajar siswa tidak maksimal. Oleh karena itu menemukan 

bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya cara mengajar 

dengan pemanfaatan media pembelajaran untuk power train, sehingga 

proses kegiatan pembelajaran berjalan biasa saja tidak memberikan 

ketertarikan kepada siswa, yang ada siswa merasa bosan kurang menyenangi 

apa yang telah diajarkan oleh guru. 

Kegiatan belajar disekolah, siswa kurang adanya dorongan motivasi 

dalam belajar serta aktivitas dan hasil belajar dalam pelajaran power train 

yang diraih siswa tidak maksimal kurang memuaskan. Dengan 

menggunakan media pembelajaran power train, peserta didik akan lebih 

senang menerima pelajaran, dan dapat menggambarkan materi yang telah 

diajarkan oleh guru apakah itu sebuah alat ataupun komponen-komponen 

pada mesin dibandingkan dengan guru yang memberikan pelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah siswa tidak bisa menggambarkan atau 

kurang memahami materi yang telah diajarkan. 

  Setelah banyak pemaparan uraian diatas, maka dapat diketahui 

bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang tepat untuk 

dikaji lebih mendalam terutama upaya untuk peningkatanya dalam 

memberikan aktivitas dan hasil belajar siswa yang memuaskan pada proses 

pembelajaran di sekolah. Dikarenakan pembelajaran dan penguasaan materi 

power train merupakan pelajaran penting yang harus di kuasai oleh semua 

siswa jurusan Teknik Otomotif Kendaraan Ringan (TOKR). Penggunaan 

media sebagai alat bantu dalam pembelajaran untuk peningkatan 
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kemampuan siswa dalam meraih aktivitas dan hasil belajar yang maksimal 

terutama pada pelajaran power train perlu lebih ditingkatkan agar mencapai 

hasil yang memuaskan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Siswa kurang mendapatkan gambaran tentang pelajaran yang diajarkan 

oleh guru sehingga siswa masih banyak yang kebingungan dalam belajar.  

2. Siswa kurang tertarik dalam pembelajaran dikelas dikarenakan 

penggunaan media pembelajaran yang kurang maksimal. 

3. Metode yang digunakan kurang memberikan rangsangan kepada siswa 

untuk berperan aktif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. 

 

C. Batasan Masalah. 

Banyaknya masalah yang sering muncul dalam proses pembelajaran, 

membuat peneliti perlu membatasi masalah pada pengembangan multimedia 

mata  pembelajaran power train  untuk siswa  kelas XI TOKR SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dikemukakan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan multimedia pembelajaran power train 

yang layak sebagi sumber belajar untuk siswa TOKR kelas XI SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo? 

2. Bagaimana aktivitas belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran power train untuk siswa TOKR kelas XI SMK Pancasila 

1 Kutoarjo? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran  power train untuk siswa TOKR kelas XI SMK Pancasila 

1 Kutoarjo? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran power train sebagai 

sumber belajar pada siswa TOKR kelas XI SMK Pancasila 1 Kutoarjo. 

2. Untuk mengetahui proses aktivitas belajar siswa setelah menggunakan 

media pembelajaran power train untuk siswa TOKR kelas XI SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo. 
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3. Untuk mengetahui proses hasil belajaran siswa setelah menggunakan 

media pembelajaran power train untuk siswa TOKR kelas XI SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, sebagai sarana menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman yang sangat berguna sehingga kelak menjadi guru yang 

profesional. 

2. Bagi siswa, dengan menggunakan program macromedia flash 8  dapat 

meningkatkan keaktifan belajar dalam proses pembelajaran, 

menumbuhkan motivasi keberanian bertanya dan menjawab mengenai 

permasalahan yang belum dipahami, mengembangkan potensi diri, dan 

berlatih berpikir kritis dari permasalahan yang dihadapi di dalam kelas 

maupun lingkungan tempat tinggal siswa, dan meningkatnya hasil 

belajar siswa dalam proses belajar mengajar mata pelajaran power train. 

3. Bagi guru, dapat mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi 

untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil pembelajaran, dan 

diperolehnya metode pembelajaran yang tepat untuk materi 

pembelajaran power train. 

4. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran pada 

waktu yang akan datang, dan lebih memperhatikan pengadaan media 

pendidikan bagi menunjang lancarnya pelaksanaan proses belajar 
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mengajar. sehingga meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran power train. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR 

DAN RUMUSAN PERTANYAAN PENELITIAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Perkembangan media pembelajaran dipengaruhi perkembangan 

teknologi komunikasi yang lebih awal muncul. Kalau dilihat 

perkembanganya, pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat 

bantu mengajar guru (teaching aids). Alat bantu yang dipakai adalah 

alat bantu visual, misalnya: gambar, model, objek, dan alat-alat lain 

yang dapat memberikan pengalaman kongkrit, motivasi belajar serta 

mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa untuk menghasilkan 

cara belajar yang dapat diterima oleh siswa. 

Sebelum uraian ini sampai pada penggunaan media oleh guru 

dalam proses belajar mengajar, ada baiknya dipahami terlebih dahulu 

apa yang dimaksud media itu sebenarnya supaya dapat mengetahui 

kegunaan dan manfaat yang akan diberikan kepada siswa. Kata “media” 

berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”, yang secara harifiah berarti “perantara atau pengantar”. 

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar 

atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara 

luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa 

8 
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yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan. 

Secara harifiah, media berarti perantara atau pengantar. Sardiman 

dalam Cecep Kustandi, dan Bambang Sutjipto (2011:7) 

mengemukakan, bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim ke penerima pesan. Dijelaskan pula oleh Raharjo dalam 

Cecep Kustandi, dan Bambang Sutjipto (2011:7), bahwa media adalah 

wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran 

atau penerima pesan tersebut. Materi yang diterima adalah pesan 

instruksional, sedangkan tujuan yang dicapai adalah tercapainya proses 

belajar yang lebih maksimal. 

Dalam bahasa arab, media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely dalam Cecep 

Kustandi, dan Bambang Sutjipto (2011:7) mengatakan, apabila 

dipahami secara garis besar, maka media adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun suatu kondisi atau membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dengan pengertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media yang 

dapat kita ketahui. 

Gerlach & Ely dalam Azhar Arsyad (2011:3) mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kajian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 
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Gagne & Briggs dalam Azhar Arsyad (2011:4) secara implisit 

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari 

antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, 

film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. 

Pengertian media secara terminologi cukup beragam, sesuai sudut 

pandang para pakar media pendidikan. Sadiman dalam Musfiqon (2012: 

26) mengatakan, media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan. Dalam bahasa Arab, media juga berarti 

perantara (wasail) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan (Arsyad dalam Musfiqon 2012: 26). 

Ada beberapa tafsiran tentang pengertian media pengajaran. 

Sementara pihak menyatakan, bahwa media pengajaran menunjuk pada 

perlengkapan yang memiliki bagian-bagian yang rumit seperti televise 

dan film. Berbeda halnya seperti yang dikatakan oleh Marshall Mcluhan 

dalam Harjanto (2006:246) mengatakan, media adalah suatu ekstensi 

manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak 

mengadakan kontak langsung dengan dia. 

Dalam arti sempit, media pengajaran hanya meliputi media yang 

dapat digunakan secara efektif dalam proses pengajaran yang terencana, 

sedangkan dalam arti luas, media tidak hanya meliputi media 

komunikasi elektronik yang kompleks akan tetapi juga mencakup alat-
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alat sederhana, seperti: slide, fotografi, diagram dan bagan buatan guru, 

objek-objek nyata serta kunjungan ke luar sekolah. Dan secara lebih 

khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotologis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. 

Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam 

diri siswa. Dalam proses pembelajaran siswa merupakan subjek yang 

belajar dan guru merupakan subjek yang mengajar. Mengajar dapat pula 

diartikan proses membantu seseorang atau kelompok melakukan 

kegiatan belajar sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung 

efektif. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan 

tersebut harus searah dengan tujuan siswa dan kurikulum. Tujuan 

belajar siswa harus menempuh atau memenuhi aspek-aspek belajar 

seperti kognitif, afektif, dan pesikomotorik. Dengan adanya tujuan 

tersebut maka siswa meraih hasil pembelajaran dengan baik dan 

maksimal. 

Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan dari peristilahan 

media tersebut. 

1) Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan 

interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran guna untuk 
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memberikan penjelasan yang secara langsung dapat dipahami oleh 

siswa. 

2) Media pembelajaran memiliki pengertian non-fisik yang dikenal 

sebagai software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang 

terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin 

disampaikan kepada siswa pada proses belajar baik di dalam 

maupun di luar kelas siswa dapat menerimanya dengan baik. 

3) Media memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, 

didengar, atau diraba dengan pancaindra, dan dirasakan oleh orang 

atau siswa yang ingin mempelajarinya. 

4) Media pembelajaran dapat digunakan secara massa (misalnya: 

radio, televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya: 

film, slide, video, OHP), atau perorangan (misalnya: buku, 

computer, radio tape, kaset, video recorder). Semua itu dapat di 

rasakan bersama-sama dalam belajar khususnya oleh siswa itu 

sendiri. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Levie dan Lentz dalam Cecep Kustandi, dan Bambang Sutjipto 

(2011:19) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu: 

1) Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 
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pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan 

atau menyertai teks materi pelajaran. 

2) Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Siswa 

dapat melihatnya langsung terhadap apa yang telah disampaikan 

oleh media tersebut. 

3) Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar, oleh karena 

itu belajar menggunakan media bisa lebih langsung memahaminya. 

4) Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan 

secara verbal. 

2. Pembelajaran Macromedia Flash 8 

a. Mengenal Flash Profesional 8 

Macromedia flash profesional 8 adalah sebuah program animasi 

yang telah banyak digunakan oleh para Animator untuk menghasilkan 
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animasi yang profesiaonal. Diantara program-program animasi, 

program Macromedia Flash Profesional 8 merupakan program yang 

paling fleksibel dalam pembuatan animasi, seperti Animasi Interaktif, 

Game, Company Profile, Persentasi, fcvMovie, dan tampilan animasi 

lainnya. 

Dhani Yudhiantoro (2006: 1) mengemukakan Macromedia 

Flash adalah sebuah program yang ditunjukan kepada para desainer 

maupun programmer yang bermaksud merancang animasi untuk 

pembuatan halaman web, presentasi untuk tujuan bisnis maupun 

proses pembelajaran hingga pembuatan game interaktif serta tujuan-

tujuan lain yang lebih sepesifik. Flash adalah program animasi 

berbasis vektor yang bisa menghasilkan file kecil (ringan) sehingga 

mudah diakses pada halaman web tanpa membutuhkan waktu loading 

yang lama. 

Macromedia Flash Profesional 8 merupakan versi terbaru dari 

seri sebelumnya, yaitu Macromedia Flash MX 2004. Versi terbaru ini 

menyajikan banyak sekali perubahan tampilan, peranti baru, filter, 

blend mode,dan fasilitas lainnya. 

Keunggulan dari Macromedia Flash Profesional 8 dibanding 

program lain yang sejenis, antara lain: 

1) Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek 

yang lain. 

2) Dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie. 
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3) Dapat membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk 

lain. 

4) Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang 

telah ditetapkan. 

5) Dapat dikonversi dan dipublikasikan (publish) ke dalam beberapa 

tipe, diantaranya swf, html, gif, jpg, png, exe, mov. 

6) Dapat mengolah dan membuat animasi dari objek Bitmap. 

7) Flash program animasi berbasis vektor memiliki fleksibilitas 

dalam pembuatan objek-objek vektor. 

8) Dan banyak lagi keunggulan lain dari Macromedia Flash 

Profesional 8. 

b. Istilah-istilah Dalam Program Flash Pro 8 

Table 1 

Istilah-istilah Dalam Program Flash Pro 8 

ISTILAH KETERANGAN 

Properties Suatu cabang perintah dari suatu perintah yang 

lain. 

Animasi Sebuah gerakan objek maupun teks yang diatur 

sedemikian rupa sehingga keliatan hidup. 

Action Script Suatu perintah yang diletakan pada suatu frame 

atau objek tersebut akan menjadi lebih interaktif. 

Movie Clip Suatu animasi yang dapat digabungkan dengan 

animasi atau objek yang lain. 

Frame Suatu bagian dari layer yang digunakan untuk 

mengatur pembuatan animasi. 

Scene Scene jika dalam program Power point sering di 

sebut slide, yaitu layer yang digunakan untuk 

menyusun objek-objek,  

Time Line Bagian lembar kerja yang digunakan untuk 

menampung layer. 

Masking Suatu perintah yang digunakan untuk 
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menghilangkan sebuah isi dari suatu layer dan isi 

layer tersebut akan tampak saat movie dijalankan. 

Layer Sebuah nama tempat yang digunakan untuk 

menampung satu gerakan objek sehingga jika 

ingin membuat gerakan lebih dari satu objek, 

gerakan objek sebaiknya diletakan pada layer 

tersendiri. 

Keyframe Suatu tanda yang digunakan untuk membatasi 

suatu gerakan animasi. 

 

c. Menjalankan Macromedia Flash PRO 8 

Tekan tombol Start>All Program > Macromedia > Macromedia 

Flash Pro 8 untuk menjalankan program Flesh Pro 8. Berikutnya, 

akan tampil jendela program yang tampak seperti Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Jendela Program Macromedia Flash Pro 8 

d. Elemen-Elemen Macromedia Flash Pro 8 

Berikut beberapa elemen yang terdapat dalam Macro Media 

Flash MX 2004. 
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1) Tool Box  

Toolbox menampilkan beberapa peranti yang digunakan 

untuk membuat objek seni dan yang digunakan dalam pewarnaan 

objek Toolbox juga menyediakan peranti untuk memperbesar dan 

memperkecil tampilan lembar kerja atau stage (Zoom). Perhatikan 

tampilan toolbox seperti pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Toolbox 

2) Timeline 

Jendela timeline berisi layer, frame, blank keyframe, dan 

keyframe untuk mengatur animasi. Perhatikan Gambar 3. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Timeline 
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3) Stage  

Stage juga dapat disebut lembar kerja untuk menempatkan 

objek animasi. 

 

 

 

 

Gambar 4 Stage atau Lembar Kerja 

4) Properties Inspector 

 

 

 

Gambar 5 Properties Inspectore 

5) Actions 

Dalam jendela actions, Anda dapat menuliskan Perintah 

action script untuk membuat sebuah animasi interaktif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Jendela Action 
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6) Components 

Panel component menyediakan komponen-komponen yang 

sudah diatur parameternya oleh program flash sehingga tinggal 

menggunakan komponen tersebut dalam stage. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Jendela Components 

7) Color Mixer 

Panel Color Mixer digunakan untuk mengolah warna pada 

sebuah objek terpilih. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Jendela Color Mixer 
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8) Library 

Panel Library menampung simbol yang pernah dibuat 

didalam stage, seperti symbol Graphic, Button, dan Movie Clip. 

Perhatikan Gambar 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Jendela Library 

 

3. Power Train 

Pemindah daya (Power Train) adalah sejumlah mekanisme yang 

memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakan roda 

kendaraan. Pemindah daya pada umumnya yang digunakan ada dua jenis. 

Mesin depan penggerak belakang (Front Engine Rear Drive) yang 

disingkat FR dan jenis mesin depan penggerak depan (Front Engine Front 

Drive) atau FF, disamping itu ada jenis lain yaitu mesin tengah penggerak 

belakang (Mid Ship Engine Rear Drive) disingkat MR, dan jenis 

penggerak empat roda 4WD (Four Wheel Drive). Jenis 4WD dibagi 



21 

 

 

menjadi, jenis part time 4WD dan jenis full time 4WD. Pendistribusian 

tenaga ini  membuat kendaran berjalan maju atau mundur. 

 

4. Aktivitas Belajar Siswa 

Pengertian belajar telah mengalami perkembangan secara evolusi, 

sejalan dengan perkembangan cara pandang dan pengalaman para ilmuan. 

Pengertian belajar dapat didefinisikan sesuai dengan nilai filosofis yang 

dianut dan pengalaman para ilmuan atau pakar itu sendiri dalam 

membelajarkan para peserta didiknya untuk mengasilkan harapan yang 

diinginkan. Muhamad Ali dalam Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana 

(2009:5) menyatakan, pengertian belajar maupun yang dirumuskan para 

ahli antara yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Perbedaan 

ini disebabkan oleh latar belakang pandangan maupun teori yang 

dipegang.  

Musfiqon (2012: 2) mengemukakan belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya, sejak 

dilahirkan hingga manusia mati. Proses belajar terjadi karena adanya  

interaksi antara seseorang dan lingkungan sekitarnya. Belajar dapat terjadi 

kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang, yang 

disebabkan telah terjadi perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan 

atau sikapnya. 
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Meskipun terjadinya perbedaan dalam pemberian definisi belajar, 

tetapi semuanya merupakan perjalanan sejarah yang terus terakumulatif 

sebagai wujud adanya pergeseran paradigma dalam pengertian belajar. 

a. Pandangan Tradisional 

Pandangan tradisional mengenai belajar lebih berorientasi pada 

pengembangan intelektualitas, atau pengembangan otak. Pandangan 

tradisional memandang bahwa belajar adalah usaha memperoleh 

sejumlah ilmu pengetahuan. Pendangan ini menyatakan, knowledge is 

power, yaitu barang siapa yang menguasai pengetahuan maka dia akan 

mendapat kekuasaan. Oleh karena itu, bahan bacaan merupakan 

sumber atau kunci utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

b. Pandangan Modern 

Pandangan modern mengenai belajar, lebih berorientasi pada 

perubahan perilaku secara holistik dan integral. Oleh karena itu, 

pandangan modern menyatakan bahwa belajar adalah proses 

perubahan perilaku, berkat interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan perilaku mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

pesikomotor. Adapun yang dimaksud lingkungan mencakup keluarga, 

sekolah, dan masyarakat, dimana peserta didik berada. Pandangan 

modern ini didukung oleh beberapa pakar, antara lain Witherington 

dalam Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2009:7) yang menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan dalam keperibadian yang 

dimanifestasikan sebagai pola-pola respons baru yang berbentuk 
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keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Gagne, 

Berliner, dan Hilgard dalam Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana 

(2009:7) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

perilaku yang muncul karena pengalaman. 

Belajar pada hakekatnya merupakan proses kegiatan secara 

berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik secara 

konstruktif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang sistem pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dalam Nanang Hanafiah dan Cucu 

Suhana (2009:20) yang menyatakan, pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian 

diri, keperibadian kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Mengapa didalam belajar diperlukan aktivitas? Sebab pada 

perinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah 

laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan perinsip atau asas yang 

sangat penting didalam interaksi belajar-mengajar. 

Dalam hal kegiatan belajar ini, Rousseau dalam Sardiman 

(2011: 96) memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu 

harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, 

penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang 
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diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Ilustrasi ini 

diambil dalam kasus dalam lingkup pelajaran ilmu bumi. Ini 

menunjukan setiap orang yang belajar harus aktif sendiri. Tanpa ada 

aktivitas belajar, proses belajar tidak akan terjadi. 

Proses aktivitas belajar harus melibatkan seluruh aspek 

psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga 

akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, 

mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. 

Aktivitas belajar, yaitu kerja atau salah satu kegiatan kerja yang 

dilaksanakan oleh siswa didalam situasi belajar guna mencapai tujuan 

dengan makin baik pelaksanaan bimbingan belajar disekolah, maka 

diharapkan makin baik pula aktivitas belajar siswa. Adapun yang 

dimaksud perlu diingat bahwa aktivitas yang dilakukan seseorang 

tentunya tidak sama antara individu yang satu dengan yang lainya. Hal 

tersebut sudah jarang tentu disebabkan oleh motif yang timbul dalam 

diri individu itu sendiri. Aktivitas belajar adalah suatu pekerjaan yang 

dilakukan dalam belajar yang dicapai menurut keadaan atau kondisi 

dalam pribadi individu itu sendiri. 

Aktivitas dalam belajar dapat memberikan nilai tambah (added 

value) bagi peserta didik, berupa hal-hal berikut. 
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1) Peserta didik memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar 

sebagai wujud adanya motivasi internal (driving force) untuk 

belajar sejati yang menghasilkan pembelajaran dengan maksimal. 

2) Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami 

sendiri, yang dapat memberikan dampak terhadap pembentukan 

pribadi yang integral, mampu mengembangkan dirinya yang lebih 

baik dalam belajar. 

3) Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuanya 

agar dapat mengembangkan wawasan yang lebih dalam 

beraktivitas maupun belajar disekolah. 

4) Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis di kalangan peserta didik untuk tercapainya 

pendidikan yang benar-benar bermanfaat dalam memberikan, dan 

mengarahkan pengetahuan terhadap siswa. 

5) Pembelajaran dilaksanakan secara kongret sehingga dapat 

menumbuhkembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

6) Menumbuhkembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik 

sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan, dan serasi dengan 

kehidupan masyarakat di sekitarnya dalam berinteraksi dan 

beraktivitas yang positif. 
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Dierich yang dikutip Hamalik dalam Nanang Hanafiah dan 

Cucu Suhana (2009:24) menyatakan, aktivitas belajar dibagi kedalam 

delapan kelompok, yaitu sebagai berikut. 

1) Kegiatan, kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atu bermain. 

2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral), yaitu mengemukakan suatu fakta 

atau perinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

berwawancara, diskusi dan interupsi. 

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, 

mendengarkan suatu permainan, atau mendengarkan radio. 

4) Kegiatan-kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat outline atau 

rangkuman, dan mengerjakan tes, serta mengisi angket. 

5) Kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat 

grafik, chart, diagram, peta, dan pola. 

6) Kegiatan-kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan, memilih 

alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan, serta menari dan berkebun. 
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7) Kegiatan-kegiatan mental, yaitu merenungkan, mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisa factor-faktor, melihat 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

8) Kegiatan-kegiatan emosional, yaitu minat, membedakan, berani, 

tenang, dan lain-lain. 

Berdasarkan aspek-aspek aktivitas belajar diatas maka dapat 

diambil kesimpulan indicator aktivitas belajar, seperti yang telah 

dikemukakan dalam (http://swastyastu.wordpress.com/indikator-dari-

aktivitas-belajar/) dalam aktivitas belajar siswa ada 8 indikator dari 

aktivitas belajar adalah sebagai berikut. 

1) Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

2) Interaksi siswa dengan guru 

3) Interaksi siswa dengan siswa 

4) Kerjasama kelompok 

5) Aktivitas belajar siswa dalam diskusi kelompok 

6) Aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

7) Keterampilan siswa dalam menggunakan alat peraga 

8) Partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi 

 

5. Hasil Belajar Siswa 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 

Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam 

http://swastyastu.wordpress.com/indikator-dari-aktivitas-belajar/
http://swastyastu.wordpress.com/indikator-dari-aktivitas-belajar/
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interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap Winkel dalam 

Purwanto (2008:39) Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena 

kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil 

pengalaman. 

Belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati melalui kaitan 

antara stimulus dan respons menurut perinsip yang mekanistik Dahar 

dalam Purwanto (2008:41). Dasar belajar adalah asosiasi antara kesan 

(impression) dengan dorongan untuk berbuat (impuls to action). Asosiasi 

itu menjadi kuat atau lemah dengan terbentuknya atau hilangnya 

kebiasaan-kebiasaan Bower dan Hilgard dalam Purwanto (2008:41). 

Pengulangan dapat menimbulkan tingkah laku dengan mengubah respons 

bersyarat menjadi respons tanpa syarat Bower dan Hilgard dalam 

Purwanto (2008:41). 

Belajar dalam arti luas adalah semua persentuhan pribadi dengan 

lingkungan yang menimbulkan perubahan perilaku. Pengajaran adalah 

usaha yang member kesempatan agar proses belajar terjadi dalam diri 

siswa. Oleh karena belajar dapat terjadi ketika pribadi bersentuhan dengan 

lingkungan maka pembelajaran terhadap siswa tidak hanya dilakukan 

disekolah, sebab dunia adalah lingkungan belajar yang memungkinkan 

perubahan perilaku. 

Para behavioris meyakini bahwa hasil belajar akan lebih baik 

dikuasai kalau dihafal secara berulang-ulang. Belajar terjadi karena adanya 
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ikatan antara stimulus dan respons (S-R bonds). Ikatan itu menjadi makin 

kuat dalam latihan atau pengulangan dengan cara menghafal berulang-

ulang. Belajar tidak membutuhkan pengertian dan pemahaman karena 

terbentuknya hanya dengan mengikatkan S dan R secara berulang-ulang. 

Teori ini didikung oleh hasil eksperimen yang dilakukan oleh para ahli-

ahli psikologi eksperimental seperti Thorndike, Pavlov, Skinner dan 

Guthrie. 

Tujuan pendidikan direncanakan untuk dapat dicapai dalam proses 

belajar mengajar. Hasil belajar merupakan pencapai tujuan pendidikan 

pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan 

bersifat ideal, sedang hasil belajar bersifat aktual. Hasil belajar merupakan 

realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur 

sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya. Hasil belajar termasuk 

komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, 

karena hasil belajar diukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan 

pendidikan melalui proses belajar mengajar. 

Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 179) mengemukakan hasil belajar 

bukan hanya berupa penguasaan pengetahuan, tetapi juga kecakapan dan 

keterampilan dalam melihat, menganalisis dan memecahkan masalah, 

membuat rencana dan mengadakan pembagian kerja; dengan demikian 

aktivitas dan produk yang dihasilkan dari aktivitas belajar ini mendapatkan 

penilaian. 
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Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 102-103) mengemukakan hasil 

belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang. 

Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, 

baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir 

maupun keterampilan motorik. 

Oemar Hamalik (2011: 155) mengemukakan hasil belajar tampak 

sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan 

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan 

dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, 

misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan. 

Hasil belajar atau perubahan perilaku yang menimbulkan 

kemampuan dapat berupa hasil utama pengajaran (instructional effect) 

maupun hasil sampingan pengiring (nurturant effect). Hasil utama 

pengajaran adalah kemampuan hasil belajar yang memang direncanakan 

untuk diwujudkan dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran. Sedang hasil 

pengiring adalah hasil belajar yang dicapai namun tidak direncanakan 

untuk dicapai. Misalnya setelah mengikuti pelajaran siswa menyukai 

pelajaran matematika yang semula tidak disukai karena siswa senang 

dengan cara mengajar guru. 

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi kegiatan 
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sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan dan 

pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali 

informasi ketika diferlukan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena 

belajar melibatkan otak maka perubahan perilaku akibatnya juga terjadi 

dalam otak berupa kemampuan tertentu oleh otak untuk menyelesaikan 

masalah. 

Hasil belajar afektif dikemukakan oleh Krathwohl dalam Purwanto 

(2008:51). Krathwohl membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkat 

yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Hasil 

belajar disusun secara hirarkhis mulai dari tingkat yang paling rendah dan 

sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. 

Beberapa ahli mengklasifikasikan dan menyusun hirarkhi hasil 

belajar pesikomotorik. Hasil belajar disusun dalam urutan mulai dari yang 

paling rendah dan sederhana hingga sampai yang paling tinggi dan 

kompleks. Hasil belajar tingkat yang lebih tinggi hanya dapat dicapai 

apabila siswa telah menguasai hasil belajar yang lebih rendah. Harrow 

dalam Purwanto (2008:52). Menurut Harrow hasil belajar pesikomotorik 

dapat dikelasifikasikan menjadi enam: gerakan refleks, gerakan 

fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan fisis, gerakan 

keterampilan, dan komunikasi tanpa kata. Namun taksonomi yang paling 

banyak digunakan adalah taksonomi hasil belajar pesikomotorik dari 

Simpson dalam Purwanto (2008:53) yang mengklasifikasikan hasil belajar 
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pesikomotorik menjadi enam: persepsi, persiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. 

Jadi kesimpulannya hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Manusia mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat 

dididik dan diubah perilakunya yang meliputi domain kognitif, afektif, dan 

pesikomotorik. Belajar mengusahakan perubahan perilaku dalam domain-

domain tersebut sehingga hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

dalam domain kognitif, afektif, dan pesikomotorik yang akan mengasilkan 

hasil belajar yang lebih baik dan maksimal. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan diberbagai tempat 

tentang pengembangan multimedia berbasis komputer antara lain  : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novian Wahyu Setiabudi (2005) yang 

berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Untuk Mata Pelajaran Fisika Bahasan Kinematika Gerak Lurus, 

menunjukan bahwa Perangkat lunak berupa paket ajar berbentuk 

multimedia yang dihasilkan dapat digunakan membantu pembelajaran 

mata pelajaran Fisika pada pokok bahasan Kinematika, khususnya pokok 

bahasan Kinematika Gerak Lurus. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Taharudin (2012) yang berjudul Pengaruh 

Penggunaan Macromedia Flash Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar 
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Mata Diklat Las Busur Manual Di Smk N 2 Pengasih, menunjukan 

bahwa Penggunaan Macromedia Flash berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa yang mendapatkan mata diklat las busur manual 

pada praktek pembuatan jalur las posisi bawah tangan di SMK N 2 

Pengasih. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh F. Endi Bawono Utomo (2012) yang 

berjudul Penerapan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Software 

Macromedia Flash Pada Pembelajaran Teori Dasar Mesin Bubut Di Smk 

N 2 Pengasih, terdapat peningkatan prestasi yang signifikan pada siswa 

SMK N 2 Pengasih antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

pembelajaran menggunakan media macromedia flash, dengan nilai rata-

rata pretest 50,25 dan rata-rata posttest 79,48. Melalui uji t-test dengan 

taraf kesalahan 5%, hasilnya harga t hitung lebih besar dari harga t tabel 

yaitu 17,16 < 2,000. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengetahuan Dasar Teknik Mesin Dengan Adobe Flash Di SMK Piri 

Seleman dapat meningkatkan kemampuan dasar teknik mesin jika 

dibandingkan dengan siswa yang diajar tanpa bantuan media 

pembelajaran selain itu pemanfaatan berupa model file macromedia flash 

dan power point mampu mengatasi kesulitan guru mata pelajaran dalam 

menyampaikan materinya. 
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C. Kerangka Pikir 

Model pembelajaran yang sering digunakan selama ini terlalu monoton 

hanya terpusat pada guru, sehingga menyebabkan siswa kurang semangat dan 

tertarik dalam belajar karena gurulah yang menjadi sumber tumpuan selama 

proses pembelajaran berlangsung, guru kurang memberikan gambaran yang 

lebih dalam bentuk media pembelajaran kepada siswa untuk belajar agar 

siswa dapat menerima dan menyenangi materi tersebut. Dalam pemanfaatan 

media pembelajaran siswa akan lebih tertarik dalam proses belajar, tidak 

hanya siswa menatap kedepan tetapi siswa dpat memahami materi yang telah 

diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran. Dijaman yang sudah 

berkembang ini proses pembelajaran pun harus lebih meningkat dalam 

memberikan pemahaman materi yang telah diajarkan guru kepada siswa 

supaya dapat memberikan perestasi dan hasil belajar yang lebih baik. 

Kurikulum yang digunakan sekarang menuntut siswa untuk senantiasa aktif 

dalam proses pembelajaran dan mencari sumber belajar yang dapat dijadikan 

informasi ataupun bahan belajar yang mendukung konsep dari materi yang 

disampaikan guru di kelas. 

Proses pembelajaran tidak terlepas dari aktivitas siswa, semakin 

banyak aktivitas maka  hasil belajar pun akan maksimal. Mata pelajaran 

Power Traint merupakan salah satu pelajaran yang memerlukan keterampilan 

untuk memahaminya karena merupakan ilmu yang mendasarkan pada konsep 

keahlian dalam peraktek, siswa biasanya akan lebih terampil jika cara 

mengajar guru bisa memberikan ketertarikan dalam mengajar. Dengan 
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mengunakan media pembelajaran seperti filem, video, gambar dan animasi 

pembelajaran, siswa dapat merasakan apa yang telah siwa lihat pada media 

tersebut dan aktivitas belajar siswa pun dengan adanya pemanfaatan media 

pembelajaran siswa akan lebih cepat memahaminya dibandingkan dengan 

cara mengajar guru dengan metode-metode yang kurang tepat dalam 

memberikan pelajaran terhadap siswa di sekolah. Pemanfaatan model 

pembelajaran dengan menggunakan media dapat memberikan suasana yang 

baru bagi siswa, selain itu dapat memberikan kesan yang menarik dalam 

belajar dan siswapun lebih paham terhadap pelajaran yang telah di ajarkan 

oleh guru. Dorongan siswa untuk belajar akan semakin meningkat dan lebih 

semangat memperhatikan pelajaran, terjadilah suasana kelas benar-benar 

efektif, siswa paham, dan siswa senang dalam belajar, dengan adanya 

perubahan aktivitas tersebut harapan kegiatan belajar mengajar akan tercapai 

dengan maksimal. 

Upaya peningkatan keaktifan belajar dilakukan dengan memanfaatkan 

media pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran ini diharapkan dapat 

mendorong siswa aktif mengikuti pembelajaran dan dapat menyampaikan 

pertanyaan yang belum dipahami. Selain itu model pembelajaran ini 

membuat siswa untuk senantiasa berimajinasi dan berpikir lebih jauh selama 

proses pembelajaran. Dengan demikian media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Media pembelajaran yang dimanfaatkan dalam pembelajaran harus 

bisa memberikan kenyamanan dan ketertarikan dalam belajar, prestasi 
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siswa akan meningkat dengan adanya pemahaman yang lebih dengan 

menggunakan media pembelajaran dan hasil belajar terhadap siswa. Dalam 

penggunaan media tersebut tentunya harus lebih kreatif karena dalam 

pengunaan media tidaklah mudah untuk menghasilkan yang lebih menarik,  

melainkan tergantung pada yang memanfaatkan media tersebut bisa 

membuat atau mengembangkanya dengan baik apa tidak. Selain itu agar 

media mudah dipergunakan untuk belajar khususnya bagi para guru yang 

mengajarkan materi-materi kepada siswa, sering-sering mempelajari 

perkembangan-perkembangan media pembelajaran, agar dapat memberikan 

hasil belajar yang lebih mengena terhadap siswa dan hasil tujuan belajar 

siswapun akan maksimal. 

 

D. Pertanyaan Penelitian  

 Berdasarkan kerangka teoretik di atas maka pertanyaan penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan ahli media setelah mengembangkan multimedia 

pembelajaran Power Train pada siswa TOKR kelas XI SMK Pancasila 1 

Kutoarjo? 

2. Bagaimana tanggapan ahli materi setelah mengembangkan multimedia 

pembelajaran Power Train pada siswa TOKR kelas XI SMK Pancasila 1 

Kutoarjo? 
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3. Bagaimana tanggapan siswa setelah menggunakan multimedia 

pembelajaran Power Train pada siswa TOKR kelas XI SMK Pancasila 1 

Kutoarjo? 

4. Bagaimana prosedur pembuatan multimedia pembelajaran Power Train 

dengan menggunakan program macromedia flash 8 pada siswa TOKR 

kelas XI SMK Pancasila 1 Kutoarjo? 

5. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan multimedia 

pembelajaran  Power Train dengan menggunakan macromedia flash 8 

pada siswa TOKR kelas XI SMK Pancasila 1 Kutoarjo? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development, karena metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Terdapat 10 langkah utama dalam prosedur penelitian dan pengembangan ini, 

langkah prosedur pengembangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Desain penelitian pendidikan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan (research and development), yaitu untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut dengan 

pengembangan media pembelajaran power train untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa di SMK Pancasila I Kutoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research And Development 

(R & D) (Sugiyono, 2012: 298) 
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1. Tahap Potensi dan Masalah 

Pada tahap Potensi dan Masalah, kegiatan yang berawal dari adanya 

potensi dan masalah. Potensi adalah segala suatu yang bila didayagunakan 

akan memiliki nila tambah sedangkan masalah penyimpangan antara yang 

diharapkan dan yang terjadi (Sugiyono, 2010:409-410).  

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan informasi dilakukan guna mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam pengembangan sehingga peneliti dapat menentukan 

pengembangan yang terdapat dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. 

Ada dua cara yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data, yaitu: angket 

dan tes. 

3. Desain Produk  

Desain yang digunakan dalam penelitian tentang meditasi ini 

menggunakan Penelitian dan Pengembangan (Risearch and Development/ 

R&D). Produk pengembangan media dapat dikatakan sebagai media 

pembelajaran apabila media tersebut dirancang berdasar tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu sehingga keberadaannya merupakan bagian integral 

dari sistim pendidikan. Pengembangan media/bahan pendidikan 

merupakan proses penterjemahan spesifikasi desain pembelajaran menjadi 

wujud fisik berupa media yang tersaji dalam satu atau beberapa media.  

4. Validasi Desain 

Pada tahap vallidasi, peneliti yang telah mendesain produk belum 

mengetahui apakah desain produk tersebut dapat diterapkan dalam kelopok 
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pembelajaran atau tidak. Oleh karena itu diperlukan validasi guna menilai 

desain produk yang telah dihasilkan. 

5. Uji Coba Pemakaian 

Pada dasarnya kegiatan uji coba produk pengembangan dilaksanakan 

sebagai langkah evaluasi formatif yang terdiri atas uji coba ahli materi, uji 

coba ahli media pembelajaran, uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok 

besar, dan uji coba pembelajaran. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya 

produk yang telah diperbaiki tidak dapat langsung digunakan namun perlu 

adanya uji coba terhadap beberapa kelompok untuk memastikan hasil yang 

akan dicapai. 

6. Revisi Produk 

Setelah melewati uji coba maka akan dapat diketahui kelemahan 

yang terdapat pada pengembangan yang peneliti lakukan. Dengan 

mempelajari kelemahan pada produk yang dihasilkan maka peneliti akan 

melakukan revisi produk, dengan cara mengumpulkan data dari peserta 

yang diuji coba. Dari data yang didapat akan mempermudah peneliti dalam 

mengadakan revisi produk. 

7. Uji Coba Produk 

Pada tahap uji produk peneliti tetap harus mempelajari 

kemungkinan-kemunkinan adanya kekurangan yang ada. Seletah uji coba 

mendapatkan hasil maka peneliti harus mengkaji hambatan yang muncul 

guna memperbaiki produk. 
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8. Revisi Desain 

Tahap perbaikan desain dilakukan apabila para ahli telah menilai 

kelemahan-kelemahan dari produk yang dihasilkan. Apa bila produk yang 

dihasilkan masih terdapat kelemahan maka peneliti harus melakukan 

perbaikan. 

9. Revisi Produk   

Tahap ini dilakukan apabila dalam penggunaan produk dalam 

kondisi yang sebenarnya masih terdapat kekurangan. 

10. Produksi Masal 

Tahap ini dapat dilakukan apabila produk yang telah diteliti dan di 

uji coba dapat diterapkan ke dalam kondisi nyata dan memberi hasil yang 

memadai atau layak. Dalam langkah ini produk yang digunakan oleh 

peneliti hanya sampai uji pembelajaran pada kelas XI G di SMK Pancasila 

1 Kutoarjo tidak dilanjutkan ke tahap produksi masal.  

Dalam bidang administrasi atau sosial desain produk seperti sistem kerja 

baru dapat langsung di ujicoba, setelah divalidasi dan revisi. Uji coba tahap 

awal dilakukan dengan  simulasi penggunaan sistem kerja tersebut. Setelah 

disimulasikan, maka dapat diujicobakan pada kelompok yang terbatas. 

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah 

sistem kerja yang baru tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem 

lama atau sistem yang lain. 

Untuk itu pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu 

membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja lama dengan yang baru. 
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Seperti yang telah dikemukakan efektivitas sistem kerja baru akan diukur 

berdasarkan arus kerja menjadi pendek dan lancar, pegawai lebih mudah dan 

nyaman mengikuti sistem kerja tersebut, lebih murah, cepat, produktif, dan 

memuaskan pihak-pihak yang dilayani dengan sistem tersebut. Jadi indikator 

keberhasilan yang dapat diukur adalah, kecepatan kerja, kenyamanan kerja, 

produktivitas kerja, dan biyaya. 

Eksperimen dapat dilakukan dengan membandingkan dengan keadaan 

sebelum dan sesudah memakai sistem baru (before-after) atau dengan 

membandingkan dengan  kelompok yang menggunakan sistem lama. Dalam 

hal ini ada kelompok eksperimen dapat digambarkan seperti berikut.  

R             X 

 

R                      

Gambar 11 Desain Eksperimen Dengan Kelompok Kontrol. (Pretest-Postest 

Control Group Desain) Dalam (Sugiyono, 2012 : 303). 

 

Berdasarkan gambar 12 tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai 

berikut. R: kelompok eksperimen dan kontrol, O1: nilai awal kelompok 

eksperimen, O2: nilai akhir kelompok eksperimen, O3: nilai awal kelompok 

kontrol, O4: nilai akhir kelompok kontrol. Sebelum kerja baru dicobakan, 

maka dipilih kelompok kerja tertentu yang akan menggunakan sistem kerja 

tersebut. Bila kelompok kerja tersebut jumlahnya banyak, maka eksperimen 

dilakukan pada sempel yang dipilih secara random. Kelompok pertama yang 

akan menggunakan metode kerja baru disebut kelompok eksperimen, 

o2 o1 

o4 o3 
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sedangkan kelompok yang tetap menggunakan metode kerja lama (metode 

ceramah) disebut kelompok kontrol. R berarti pengambilan kelompok 

eksperimen dan kontrol dilakukan secara random. 

Kedua kelompok tersebut selanjutnya diberi pretest atau melalui 

pengamatan untuk mengetahui posisi awal kecepatan, pemahaman, kreativitas 

dan hasil belajar kedua kelompok tersebut. Bila kedua kelompok tersebut 

posisinya sama atau tidak berbeda secara signifikan, maka kelompok tersebut 

sudah sesuai dengan kelompok yang akan digunakan untuk eksperimen. Bila 

posisi kemampuan kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan, maka 

pengambilan kelpmpok perlu diulang sampai diperoleh posisi kemampuan 

awalnya tidak berbeda secara signifikan. 

Jadi o1 adalah nilai awal kelompok eksperimen, dan o3 adalah nilai awal 

kelompok kontrol. Setelah posisi kedua kelompok tersebut seimbang (o1 tidak 

berbeda dengan o3), maka kelompok eksperimen diberi perlakuan untuk diajar 

dengan metode mengajar baru, dan kelompok kontrol diajar dengan metode 

mengajar yang lama. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah di SMK Pancasila I Kutoarjo, karena di SMK 

ini penggunaan media pembelajaran masih perlu di kembangkan dengan 

maksimal. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2014. Bulan 

Jauli dipilih karena waktu pelaksanaan validasi pada tanggal 30 mei siswa-

siswa kelas XI sudah persiapan ujian nasional. 
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C. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 

Sembilan kelas dari mulai kelas XI TOKR A sampai kelas XI TOKR J 

dengan total siswa keseluruhan kelas XI adalah 339 siswa di SMK Pancasila I 

Kutoarjo tahun ajaran 2014/2015, yang mendapatkan materi power train yaitu 

semua kelas XI TOKR yang masing-masing kelas terdiri dari 32 sampai 38 

siswa. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan sample random 

sampling, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

dengan secara acak menggunakan undian berupa kertas yang berisikan nama 

kelas kemudian di gulung. Dari hasil pengundian yang di lakukan, maka 

sampel yang digunakan  dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TOKR G 

dan kelas XI TOKR H SMK Pancasila 1 Kutoarjo, dengan ketentuan kelas XI 

TOKR G sebanyak 34 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas XI TOKR H 

sebanyak 35 siswa sebagai kelas kontrol. 

 

D. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat metode 

yaitu metode observasi, metode angket, metode tes, dan metode dokumentasi.       

1.  Metode Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:145), observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Lembar observasi digunakan 

untuk mengobservasi keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran 
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power train. Observator dapat mengamati dan mengisi lembar observasi 

keaktifan belajar siswa sesuai dengan komponen yang tercantum. 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Observasi Dilihat Dari Aktivitas Belajar Siswa 

No 
Variabel 

Yang Diukur 
Indikator Aktivitas Belajar 

Jumlah 

Item 

Nomor 

Item 

1. Perhatian 

Siswa 

Antusiasme siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

1 4 

2. Keterlibatan 

Siswa 

Interaksi siswa dengan guru 1 1 

Interaksi siswa dengan siswa 1 2 

Kerjasama kelompok 1 6 

Aktivitas belajar siswa dalam 

diskusi kelompok 

1 5 

Aktivitas siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran 

1 3 

Keterampilan siswa dalam 

menggunakan alat peraga 

1 7 

Partisipasi siswa dalam 

menyimpulkan materi 

1 8 

Jumlah 8 8 

 

2. Metode Angket 

Menurut Sugiono (2012:142) mengemukakan angket atau 

kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk di jawabnya. Angket mempunyai sifat praktis, 

hemat waktu, tenaga, dan biaya. Hasil dari angket ini merupakan jawaban 
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dari siswa dalam pembelajaran dengan memanfaatkan pengembangan 

media pembelajaran Power Train. 

Tabel 3 

Kisi-Kisi Angket Aktivitas Belajar Siswa 

No 
Variabel 

Yang Diukur 
Indikator Aktivitas Belajar 

Jumlah 

Item 

Nomor 

Item 

1. Perhatian 

Siswa 

Antusiasme siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

3 1, 13, 20 

2. Keterlibatan 

Siswa 

Interaksi siswa dengan guru 4 15, 14, 8, 

3 

Interaksi siswa dengan siswa 1 11 

Kerjasama kelompok 1 4 

Aktivitas belajar siswa dalam 

diskusi kelompok 

2 18, 16 

Aktivitas siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran 

4 2, 7, 9, 

12 

Keterampilan siswa dalam 

menggunakan alat peraga 

3 19, 16, 5 

Partisipasi siswa dalam 

menyimpulkan materi 

2 17, 10 

Jumlah 20 20 

 

3. Metode Tes  

Metode tes digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat 

pemahaman dan hasil belajar siswa pada setiap akhir siklus, selain itu 

untuk memperoleh peningkatan hasil belajar siswa khususnya mengenai 

penguasaan terhadap materi pembelajaran power train atau pokok bahasan 

yang diajarkan. Menurut Arikunto dalam Ismawati, (2011: 90) tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 
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mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

4. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam pengumpulan data ini digunakan untuk 

mengetahui dan mencatat data-data awal penelitian. Data awal dalam 

penelitian aktivitas siswa ini meliputi data sekolah, nilai siswa, dan daftar 

nama siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian   

Instrumen penelitian ini ada tiga yaitu lembar observasi, tes dan angket. 

1. Lembar Observasi  

Dalam obervasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian yaitu siswa Kelas XI TOKR SMK Pancasila I Kutoarjo. Dengan 

observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. 

2. Lembar Kuesioner (Angket) 

Data pengembangan media pembelajaran ini menggunakan 

instrumen berbentuk angket. Angket digunakan untuk mengukur 

keefektifan media yang dikembangkan. Instrumen ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari ahli media, ahli materi dan audiens atau siswa. 
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3.  Instrumen Tes 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:193) tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam menggunaan metode tes, 

peneliti menggunakan instrumen berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes 

terdiri dari 25 butir tes (item). 

 

F. Analisis Data 

 Teknik analisis data meliputi kriteria interpretasi data dan pengolahan 

data. Dalam pengembangan media animasi pembelajaan, media yang dikatakan 

berhasil dan sesuai dengan tingkat kriteria apabila mencapai kriteria skor 60%. 

Maka media animasi pembelajaran ini bisa dimanfaatkan sebagai media 

instruksional dalam kegiatan belajar mengajar. Dan dalam menghitung data 

setiap item angket, pengembangan menentukan penilaian yaitu jika jawaban a 

maka skor yang diperoleh 4, jika jawaban b skor yang diperoleh 3, jika 

jawaban c skor yang diperoleh 2, dan jika jawaban d skor yang diperoleh 1. 

Untuk menentukan kesimpulan hasil yang telah dicapai maka 

ditetapkan kriteria sebagai berikut: 

1. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria A (80% - 100%) maka media 

tersebut masuk dalam kriteria valid, dan layak digunakan untuk 

pembelajaran di kelas. 



49 

 

 

2. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria B (60% - 79%) maka media 

tersebut masuk dalam kriteria cukup valid, dan layak digunakan untuk 

pembelajaran di kelas. 

3. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria C (50% - 59%) maka media 

tersebut masuk dalam kriteria kurang valid, dan media tersebut harus 

direvisi dan tidak layak digunakan untuk pembelajaran di kelas. 

4. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria D (< 50%) maka media 

tersebut masuk dalam kriteria tidak valid, dan media tersebut harus 

diganti. 

Untuk pengolahan data dalam penelitian digunakan beberapa rumus 

yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut.  

1. Uji Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan pada sampel penelitian, terlebih 

dahulu instrumen di uji cobakan kepada siswa di luar sampel dalam populasi 

penelitian. Kelas yang ditunjuk masih dalam satu populasi, yaitu kelas XI J 

SMK  Pancasila 1 Kutoarjo yang berjumlah 33 siswa. Uji coba instrumen 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir-

butir soal, dengan prosedur sebagai berikut. 

a. Taraf Kesukaran 

Butir soal yang baik adalah soal yang mempunyai taraf kesukaran 

yang memadai, artinya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Untuk 

menentukan taraf kesukaran tiap-tiap butir soal digunakan rumus: 

                       𝑇𝐾 =
∑𝐵

𝑁
        (Arikunto, 2006: 208) 
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keterangan: 

𝑇𝐾: Taraf kesukaran 

∑𝐵: Jumlah satu soal yang dijawab siswa dengan  benar. 

𝑁: Banyak siswa 

Indek  taraf kesukaran 0,0 ≤ TK ≤ 1,0 

Kategori soal : 0 ≤ TK< 0,25 (soal sulit) 

   0,25 ≤ TK ≤ 0,75 (soal sedang) 

   0,75 < TK ≤ 1,00 (soal mudah) 

Butir soal dikatakan baik yaitu jika soal tersebut berkategori 

sedang dan soal diterima. Oleh karena itu, untuk keperluan pengambilan 

data dalam penelitian ini digunakan butir-butir soal dengan kriteria soal 

sedang. Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran dari 25 item soal 

diperoleh 5 item soal yang tidak memadai yaitu item soal nomor 10 

mempunyai tingkat kesukaran 0,85 termasuk kategori sulit, item soal 

nomor 14 mempunyai tingkat kesukaran 0,91 termasuk kategori sulit, 

item soal nomor 16 mempunyai tingkat kesukaran 0,76 termasuk kategori 

sulit, item soal nomor 18 mempunyai tingkat kesukaran 0,8 termasuk 

kategori sulit, item soal nomor 20 mempunyai tingkat kesukaran 0,8 

termasuk kategori sulit, Sedangkan item soal yang lain mempunyai 

tingkat kesukaran yang memadai (kategori sedang). 
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b. Daya Pembeda 

Arikunto (2006: 211) mengatakan bahwa “daya pembeda soal 

adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah)”. Seluruh pengikut tes dikelompokkan menjadi 

dua kelompok, yaitu kelompok pandai atau kelompok atas dan kelompok 

bodoh atau kelompok bawah. Dalam penelitian ini digunakan klasifikasi 

interpretasi untuk daya pembeda antara -1,0 ≤ DP ≤ 1,0, sedangkan soal 

dikatakan baik jika daya pembeda  positif atau tidak nol. Rumus yang 

digunakan untuk menentukan daya pembeda adalah 

 

                                                       (Arikunto, 2006: 213 – 214)  

 

di mana : 

DP  : Daya Pembeda 

∑BA : Jumlah kelompok atas yang menjawab benar 

∑BB : Jumlah kelompok bawah yang menjawab benar 

NA : Banyak responden kelompok atas 

NB : Banyak responden kelompok bawah 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda dari 25 item soal diperoleh 

3 item soal yang tidak baik, yaitu soal nomor 10 mempunyai daya 

pembeda -0,1875, item soal nomor 19 mempunyai daya pembeda -0,2500 

NB

BB

NA

BA
DP
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item soal nomor 20 mempunyai daya pembeda -0,1875. Sedangkan item 

soal yang lain, mempunyai daya pembeda yang baik.  

2. Validitas dan Reliabialitas Instrumen 

a. Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:211) pengertian validitas yaitu 

suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Semakin tinggi validitas maka instrumen semakin valid 

atau sahih, semakin rendah validitas maka instrumen kurang valid. 

       Untuk mengukur validitas instrumen dapat menggunakan 

rumus korelasi product moment dengan angka kasar, yaitu sebagai 

berikut. 

 

  

dengan:  

𝑟𝑋𝑌  : dua variabel yang dikorelasikan, 

𝑁  : jumlah responden, 

𝑋  : nilai tes, 

𝑌  : nilai kriterium,  

(Arikunto, Suharsimi, 2010:213) 

Kriteria untuk penafsiran korelasi adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑋𝑌  antara 0.000 – 0,200  : korelasi sangat rendah, 

 0,200 – 0,400  : korelasi rendah, 

 0,400 – 0,600  : korelasi cukup, 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑𝑌)

  𝑁 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2  𝑁 ∑𝑌2 − (∑𝑌)2 
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 0,600 – 0,800  : korelasi tinggi,  

 0,800 – 1,00  : korelasi sangat tinggi  

(Suharsimi Arikunto, 2012:89). 

       Dalam mencari validitas disini digunakan kriterium sebagai 

pembanding dengan hasil 0,903 yang termasuk pada korelasi sangat 

tinggi. 

b. Reabilitas 

       Suharsimi Arikunto (2010:221) menyatakan bahwa reabilitas 

menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk menggunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Untuk 

menguji reabilitas butir soal menggunakan rumus Spearman-Brown 

menurut Arikunto, Suharsimi (2010:223) dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

dimana : 

 

 

 

Keterangan :  

𝑟𝑥𝑦 = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. 

𝑟11 =
2 .  𝑟𝑥𝑦  

1 +  𝑟𝑥𝑦  
 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠  

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 −  ∑ 𝑋  ∑𝑌 

  𝑁 ∑ 𝑋2 −  ∑𝑋 2  𝑁 ∑𝑌2 −  ∑𝑌 2 
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𝑟11 = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan. 

       Kriteria untuk penafsiran koefisien reliabilitas adalah sebagai 

berikut: 

0,00 ≤ r11 ≤ 0,200 sangat rendah (hampir tidak ada reliabilitas) 

0,200 < r11 ≤ 0,400 reliabilitas rendah 

0,400 < r11 ≤ 0,600 reliabilitas cukup 

0,600 < r11 ≤  0,800 reliabilitas tinggi 

0,800 < r11 ≤  1,00 reliabilitas sangat tinggi (sempurna) 

       Hasil perhitungan dari 25 item soal tes hasil belajar transmisi 

diperoleh indeks reliabilitas instrumen  sebesar 0,832. Ini menunjukkan 

bahwa instrumen reliabelitas sempurna, karena nilainya lebih besar dari 

0,800.  

3. Mengolah Tanggapan Ahli Media, Ahli Materi, Audiens/Siswa, dan 

Lembar Observasi 

 

 

Keterangan: 

P  : persentase 

Σx   : jumlah keseluruhan jawaban responden dalam seluruh item 

Σxi  : jumlah keseluruhan nilai ideal dalam satu item 

100%  : konstanta 

 

 

 

𝑃 =
Σx

Σ𝑥1
 x 100% 
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4. Uji Prasarat 

a. Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pada penelitian 

ini, untuk uji normalitas digunakan metode Lilliefors. Adapun prosedur 

pengujiannya sebagai berikut. 

1) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Taraf Signifikansi ( ) = 0.05  

3) Statistik Uji 

L = max )()( ii zSzF  ,  dimana  
 

s

XX
z i

i




  

Dimana: 

F(zi) : P(Z  zi);  Z ~ N(0, 1), 

S(zi) : Proporsi cacah  Z ≤ zi  pada setiap zi, 

 Xi : Skor responden, 

X  : Mean dari skor responden, 

s : Deviasi baku dari skor responden. 

4) Daerah Kritik (DK) = L | L > Lα;n    ; n adalah ukuran sampel. 

5) Keputusan uji. 

H0 ditolak jika L hitung terletak di daerah kritik. 

6) Kesimpulan. 
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a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 

diterima. 

b) Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika 

H0 ditolak.             

    (Budiyono, 2004: 171). 

b. Uji Homogenitas Data Akhir 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah populasi 

penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Pada penelitian ini, 

untuk uji homogenitas digunakan metode Bartlett dengan statistik uji Chi 

Kuadrat, prosedur pengujiannya sebagai berikut. 

1) Hipotesis 

H0 : 
22

2

2

1 ... k  (populasi-populasi homogen) 

H1 :  tidak semua variansi sama (populasi-populasi tidak homogen)  

untuk i  j;  i: 1, 2 (k = 2 untuk baris);  j: 1, 2, 3 (k = 3 untuk kolom) 

2) Taraf signifikansi ( ) = 0.05 

3) Statistik uji 

  

 

dimana: 

 k : Banyaknya sampel 

 f : Derajat kebebasan untuk RKG = N - k 

N : Banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

 fj : Derajat kebebasan untuk sj
2
 = nj - 1 

χ 
2  

=  f
c

303.2
log RKG - 



k

j

jf
1

log sj
2
) 
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 j : 1, 2, ..., k 

 nj : Cacah pengukuran pada sampel ke- j 

               

 

 

 

4) Daerah Kritik (DK) = {χ2 | χ2 > χ2α; k –1} 

5) Keputusan uji 

H0 ditolak jika χ
2
 hitung terletak di daerah kritik 

6) Kesimpulan 

a) Populasi-populasi homogen jika H0 diterima 

b) Populasi-populasi tidak homogen jika H0 ditolak 

                 (Budiyono, 2004: 176). 

c. Uji T Statistik  

Langkah-langkah uji t sebagai berikut: 

 

 

1) Hipotesis 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (Pembelajaran dengan pengenbangan media 

interaktif memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada 

pembelajaran biasa ). 





j

j

f

SS
RKG  

j

j

j
f

SS
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ffk
c

j
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jj
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X
XSS
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𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

  
∑ 𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2
  

1
𝑁𝑥

+
1
𝑁𝑦
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𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (Pembelajaran dengan pengenbangan media 

interaktif memiliki prestasi belajar yang lebih buruk daripada 

pembelajaran biasa). 

a) Taraf Signifikansi (α) = 0.05 

b) Statistik uji yang digunakan: 

 

 

Keterangan: 

 𝑀𝑥: mean dari sampel kelompok eksperimen 

𝑀𝑦: mean dari sampel kelompok kontrol 

𝑥 : deviasi baku setiap nilai 𝑥2 dan 𝑥1  

𝑦 : deviasi baku setiap nilai 𝑦2 dan 𝑦1  

𝑁𝑥  : banyaknya kelompok eksperimen 

𝑁𝑦  : banyaknya kelompok kontrol  

2) Daerah kritik (DK) = t t < tα ,Nx +Ny −2   

3) Keputusan uji  

H0 ditolak jika thitung terletak di daerah kritik 

4) Kesimpulan 

a) Pembelajaran dengan pengenbangan media interaktif memiliki 

prestasi belajar yang lebih buruk daripada pembelajaran biasa jika 

H0 diterima. 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

  
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2
  

1
𝑁𝑥

+
1
𝑁𝑦
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b) Pembelajaran dengan pengenbangan media interaktif memiliki 

prestasi belajar yang lebih baik daripada pembelajaran biasa jika H0 

ditolak.  
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perencanaan dan Pengembangan Produk 

1. Penelitian Pendahuluan 

Tahap awal penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini 

adalah menetapkan mata pelajaran yang dikembangkan. Dalam hal ini mata 

pelajaran yang dipilih adalah Mata Pelajaran Power Train, mengingat mata 

pelajaran tersebut memiliki nilai ketuntasan Ujian Kompetensi yang masih 

sangat rendah.  

Setelah menetapkan mata pelajaran yang akan dikembangkan maka  

selanjutnya adalah melakukan penelitian pendahuluan guna memperoleh 

data yang diperlukan dalam pembuatan media pembelajaran mata pelajaran 

Power Train. Penelitian pendahuluan ini dilakukan di SMK Pancasila I 

Kutoarjo dengan metode observasi dan wawancara terhadap guru mata 

pelajaran yang bersangkutan.  

2. Pengembangan Materi 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dipilihlah materi Power Train sebagai materi yang akan 

dikemas dalam media pembelajaran yang akan dibuat. Langkah selanjutnya 

adalah mengumpulkan materi pembelajaran yang sesuai dengan silabus 

mata pelajaran Power Train sekaligus penyusunan media pembelajaran 
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yang akan digunakan. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan yang perlu 

dilakukan yaitu:  

a. Identifikasi Tujuan 

Tujuan dari pengembangan media pembelajaran Power Train 

pada materi Transmisi adalah sebagai media pembelajaran guna 

mempermudah pengajar dalam menyampaikan materi-materi Transmisi 

dan mempermudah siswa dalam memahami mata pelajaran Power 

Train. Untuk tujuan umum dari pembelajaran ini adalah: 

1) Memahami dan mengidentifikasi fungsi transmisi manual. 

2) Memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis transmisi manual. 

3) Memahami dan mengidentifikasi cara kerja sistem transmisi 

manual. 

4) Memahami dan mengidentifikasi komponen-komponen sistem 

transmisi manual. 

5) Memahami dan mengidentifikasi langkah-langkah cara 

pembongkaran transmisi manual. 

6) Memahami dan mengidentifikasi langkah-langkah cara 

pemeriksaan transmisi manual. 

7) Memahami dan mengidentifikasi langkah-langkah cara 

pemasangan transmisi manual. 

Sedangkan, untuk tujuan khusus dari media pembelajaran 

berbantuan komputer ini siswa diharapkan : 
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1) Mampu memahami sistem transmisi dengan baik dari mulai fungsi 

transmisi, komponen-komponen transmisi beserta fungsinya, 

memahami cara kerja sistem transmisi, serta mampu menjelaskan 

materi sistem transmisi. 

2) Mampu menerapkan langkah-langkah cara pembongkaran, 

pemeriksaan serta perakitan kembali sesuai dengan prosedur. 

b. Analisis 

Tahap analisis pembuatan materi sistem transmisi dilakukan 

dalam dua tahap, yaitu tahap analisis kebutuhan pengguna dan analisis 

instruksional. Tahap analisis kebutuhan ditelusuri permasalahan-

permasalahan apa saja yang muncul dalam proses pembelajaran materi 

sistem transmisi. Hasil identifikasi tahap analisis kebutuhan pemakai 

antara lain: 

1) Media pembelajaran diharapkan dapat menarik minat siswa untuk 

mempelajari materi sistem transmisi. 

2) Media pembelajaran harus mudah digunakan oleh siswa. 

3) Media pembelajaran harus memiliki tampilan yang menarik dan 

penyampaian materi dalam media mudah dipahami.    

Tahap analisis instruksional dilakukan penyesuaian antara materi 

sistem transmisi yang diberikan pada mata pelajaran Power Train di 

SMK Pancasila I Kutoarjo dengan materi sistem transmisi pada media 

pembelajaran yang dikembangkan.  

 



63 

 

 

c. Review Instruksional 

Tahap tinjawan instruksional merupakan pengkajian ulang 

tentang pengembangan media pembelajaran yang digunakan. Pada 

tahap ini ditekankan pada aspek manfaat dan kesesuaian materi dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Penyampaian materi pada proses pembelajaran umumnya 

dilaksanakan secara konvensional, yaitu lebih dominan dengan metode 

ceramah. Penyampaian materi yang bersifat konvensional dan kurang 

bervariasi membuat aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi turun. Hal 

itu dikarenakan metode penyampaian tidak mampu menarik perhatian 

siswa. Oleh karena itu media pembelajaran berbantuan komputer sangat 

diperlukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan 

macromedia flash pada materi sistem transmisi mata pelajaran Power 

Train diharapkan menjadi solusi permasalahan dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan 

macromedia flash memudahkan pengajar untuk menyampaikan materi, 

hal ini disebabkan media pembelajaran tersebut dapat menjelaskan 

dengan jelas dan mudah dipahami.  

d. Mengembangkan Kriteria 

Pengembangan kriteria disesuaikan dengan kompetensi dasar 

pada pembelajaran sistem transmisi. Kriteria keberhasilan materi sistem 

transmisi yang dikembangkan adalah siswa dapat memahami sistem 
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transmisi dengan baik dari mulai fungsi transmisi, komponen-

komponen transmisi beserta fungsinya, memahami cara kerja sistem 

transmisi, serta langkah-langkah cara pembongkaran, pemeriksaan, dan 

pemasangan sistem transmisi. 

3. Rancangan Media Pembelajaran 

a. Pembuatan Konsep Media 

Dalam hal ini, konsep media dari materi sistem transmisi yang 

akan dibuat adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menjelaskan gambaran umum sistem transmisi, digunakan 

agar siswa mampu menggambarkan dimana letak transmisi pada 

kendaraan dan dapat menghasilkan momen pada kendaraan. 

2) Untuk menjelaskan fungsi transmisi, digunakan agar siswa dapat 

mengetahui bagaimana fungsi transmisi pada kendaraan yang 

sering kita temui di sekitar kita. 

3) Untuk menjelaskan komponen transmisi, digunakan sebuah gambar 

komponen transmisi beserta nama komponen transmisi. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mampu memahami bentuk komponen 

transmisi. 

4) Untuk menjelaskan jenis tranmisi, digunakan nama-nama jenis 

transmisi beserta gambar jenis transmisi. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa mampu memahami perbedaan jenis transmisi pada 

kendaraan. 



65 

 

 

5) Untuk menjelaskan pengertian nama-nama komponen transmisi 

dan fungsinya, digunakan nama komponen beserta fungsinya. Hal 

ini dimaksudkan agar siswa mampu memahami komponen 

transmisi beserta fungsi komponen transmisi. 

6) Untuk menjelaskan cara kerja transmisi, digunakan beberapa cara 

kerja tranmisi dari posisi pertama sampai posisi mundur. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mampu memahami cara kerja transmisi 

pada kendaraan. 

7) Untuk menjelaskan gambar cara membongkar, memeriksa, dan 

merakit transmisi, digunakan beberapa gambar yang merupakan 

langkah-langkah pembongkaran, pemeriksaan, dan perakitan 

transmisi. Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu memahami 

langkah-langkah tersebut sesuai dengan prosedur. 

8) Untuk menjelaskan cara membongkar transmisi, digunakan 

beberapa langkah cara pembongkaran transmisi. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mampu memahami cara pembongkaran 

sistem transmisi. 

9) Untuk menjelaskan cara memeriksa transmisi, digunakan beberapa 

langkah cara pemeriksaan transmisi. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa mampu memahami cara pemeriksaan sistem transmisi. 

10) Untuk menjelaskan cara memasang transmisi, digunakan beberapa 

langkah cara pemasangan transmisi. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa mampu memahami cara pemasangan sistem transmisi. 
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b. Pembuatan Diagram Alur Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Diagram Alir Tampilan Media Pembelajaran Sistem Transmisi 

Berbasis Macromedia Flash 

 

c. Penyusunan Storyboard 

Tabel 5. Storyboard 

Scene Tampilan Objek 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Pendahuluan, materi  

Gambar Logo UMP, 

Suara Nada pembuka 

Animasi Gambar gerak 

Tombol Pendahuluan, materi 

(1), materi (2), 

materi (3), profil, 

next 

Durasi  Diatur pengguna 

Pendahulua

n 

Materi 1 Materi 2 Materi 3 

1. Contoh 

komponen 

transmisi 

2. Jenis 

transmisi 

1. Nama 

komponen 

transmisi  

dan 

fungsinya 

2. Cara kerja 

transmisi 

1. Gambar cara 

membongkar, 

memeriksa, 

dan memasang 

transmisi 

2. Cara 

membongkar 

transmisi 

3. Cara 

memeriksa dan 

memasang 

transmisi 

Profil 

1. Profil  

2. Persemba

han 

3. Profil 

priadi 

1 2 3 4

4 

Pendah

uluan 

Materi  

Materi 

0 



67 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Materi 1 

Gambar Logo UMP, 

Komponen 

Suara Nada pembuka 

Animasi Gambar gerak 

Tombol Pendahuluan, materi 

(1), materi (2), 

materi (3), profil, 

Next - back 

Durasi Diatur pengguna 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks  Materi 2 

Gambar Logo UMP 

Suara Nada pembuka 

Animasi Gambar gerak 

Tombol Pendahuluan, materi 

(1), materi (2), 

materi (3), profil, 

next-back 

Durasi Diatur pengguna 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Materi 3 

Gambar Logo UMP, cara 

kerja 

Suara Nada pembuka 

Animasi Gambar gerak 

Tombol Pendahuluan, materi 

(1), materi (2), 

materi (3), profil, 

0 1 2 3 4 

Gambar  Materi  

1 2 3 4

4 

Materi  Materi  

0 

1 2 3 4

4 

Pendah

uluan 

Materi  

Materi 

0 
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next-back 

Durasi Ditentu pengguna 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Diagram alir media 

Gambar  Logo UMP, foto 

Suara  Nada pembuka 

Animasi Gambar gerak 

Tombol Pendahuluan, materi 

(1), materi (2), 

materi (3), profil, 

back 

Durasi Ditentukan 

pengguna 

 

 

d. Perancangan Tampilan Media Pembelajaran (Lihat Tabel 6) 

Tabel 6. Tampilan Media Pembelajaran 

Scene Desain Tampilan Keterangan 

1 

 

 

 

Pendahuluan  

1 2 3 4

4 

Pendah

uluan 
Materi  

Materi 

0 
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2 

 
 

Materi 1  

3 

 

 
 

Materi 2 

4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Materi 3 
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5 

 

 
 

Profil  

 

B. Pembahasan 

1. Hasil Validasi Ahli Materi (Dosen) 

Hasil validasi ahli materi (dosen) pada tanggal  30 Mei 2014 

mensyaratkan satu bagian perlu diperbaiki untuk mempermudah 

pemahaman siswa. Adapun beberapa bagian yang harus direvisi (dilingkari 

merah) menurut ahli materi (dosen) yaitu memperbaiki bagian jenis 

transmisi untuk digabungkan dalam satu poin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Tampilan Materi Transmisi Sebelum Diperbaiki 

 

Disatukan 

Satu Poin 
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Gambar 14. Tampilan Materi Transmisi Sesudah Diperbaiki 

 

Untuk instrumen validasi materi (dosen) terdiri dari 3 variabel yang 

diukur yaitu kualitas media, kualitas materi, dan kualitas. Ketiga variabel 

yang diukur tersebut terbagi ke dalam beberapa komponen. Variabel yang 

diukur kualitas media terdri dari 1 komponen, yaitu: (1) Kesesuaian media 

dengan materi. Variable yang diukur kualitas materi terdiri dari 5 

komponen, yaitu: (1) Urutan materi, (2) Ketepatan penggunaan materi 

sesuai bidang keilmuan, (3) Cakupan (keluasan dan kedalaman) isi materi, 

(4) Kejelasan isi materi, (5) Kemudahan siswa dalam mendalami materi. 

Sedangkan variable yang diukur kualitas bahasa terdiri dari 2 komponen, 

yaitu: (1) Penggunaan bahasa baku, dan (2) Penjelasan penggunaan bahasa 

asing. Untuk skor penilaian ahli materi (dosen) lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel tanggapan ahli materi. 
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Tabel 7. Tanggapan Ahli Materi 

No. Pernyataan Skor 𝑃 
Σx Σxi 

1. Apakah urutan materi dalam media sudah sesuai 

yang telah ditetapkan dalam manual book 

2 4  

 

 

 

 

 

 

 

81,25 % 

2. Apakah materi dalam media pembelajaran sudah 

mencakup semua materi yang akan diajarkan 

3 4 

3. Bahasa dalam media pembelajaran apakah dapat 

dipahami 

3 4 

4. Apakah materi yang diajarkan dapat 

memberikan pemahaman terhadap siswa 

3 4 

5. Apakah dalam menggunakan materi 

pembelajaran sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan disekolah 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan 

apakah bahasa yang digunakan dapat dipahami  

4 4 

7. Apakah media yang diajarkan sudah tepat 

dengan materi yang diajarkan 

4 4 

8. Apakah materi yang diajarkan dapat dipahami 

dengan baik 

3 4 

Jumlah  26 32 

 

Berdasarkan perhitungan kelayakan media hasil validasi ahli materi 

(dosen) maka diketahui bahwa untuk tanggapan ahli materi mendapat 

persentase skor 81,25 %. Secara keseluruhan media pembelajaran power 

train dilihat dari aspek tanggapan ahli materi adalah 81,25 %. Sehingga 

menurut tabel penilaian kriteria validasi media, media pembelajaran power 

train termasuk kriteria valid. 

2. Hasil Validasi Ahli Media 

Hasil validasi ahli media (dosen pembimbing validasi) pada tanggal 

30 Mei 2014 menyatakan bahwa media sudah baik dan tanpa revisi 

sehingga media tersebut dapat langsung bisa diujikan ke sekolah SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo sebagai bahan untuk mencari data tentang 

perkembangan dalam proses pembelajaran. 
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Untuk instrumen validasi media terdiri dari 4 variabel yang diukur 

yaitu variabel yang diukur kualitas teks, kualitas grafis, kualitas suara, dan 

kualitas gambar. Keempat variable ang diukur tersebut terbagi ke dalam 

beberapa komponen. Variable yang diukur kualitas teks terdri dari 4 

komponen, yaitu: (1) Tata letak teks, (2) Warna teks, (3) Jenis huruf, (4) 

Ukuran huruf. Variable yang diukur kualitas grafis terdiri dari 3 

komponen, yaitu: (1) Kesesuaian pemilihan background, (2) Kesesuaian 

proporsi arna, (3) Kemenarikan gambar background. Variable yang diukur 

kualitas suara terdiri dari 2 komponen, yaitu: (1) Kejelasan suara, (2) 

Kesesuaian pemilihan suara. Dan variable yang diukur kualitas gambar 

terdiri dari 3 komponen, yaitu: (1) Kemenarikan sajian gambar, (2) 

Kesesuaian gambar, (3) Tampilan media secara keseluruhan. Untuk skor 

penilaian ahli media lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tanggapan ahli 

media. 

Tabel 8. Tanggapan Ahli Media 

No. Pernyataan Skor  𝑃 

Σx Σxi 

1. Apakah background yang digunakan pada 

media sudah sesuai dengan materi 

pembelajaran 

3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,41 % 

2. Apakah jenis  huruf yang digunakan pada teks 

sudah baik 

2 4 

3. Apakah letak teks dalam media sudah baik 3 4 

4. Apakah suara yang digunakan dalam media 

sudah sesuai 

2 4 

5. Apakah warna teks dalam media pembelajaran 

sudah sesuai 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan 

apakah suara yang digunakan dapat menarik 

perhatian siswa 

2 4 

7. Apakah huruf dalam media pembelajaran 

sudah sesuai 

4 4 
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8. Apakah gambar background yang ada pada 

media dapat menarik perhatian siswa 

3 4 

9. Apakah materi yang menggunakan gambar 

dalam macromedia sudah baik 

4 4 

10. Apakah tampilan keseluruhan media 

pembelajaran sudah baik 

3 4 

11. Apakah materi yang menggunakan gambar 

sudah sesuai dengan pelajaran 

3 4 

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat 

menarik perhatian siswa dalam belajar 

3 4 

Jumlah  29 48 

 

Berdasarkan perhitungan kelayakan media hasil validasi ahli media 

maka diketahui bahwa untuk aspek tanggapan ahli media mendapat 

persentase skor 60,41 %, Secara keseluruhan media pembelajaran Power 

Train dilihat dari aspek tanggapan ahli media adalah 60,41 %. Sehingga 

menurut tabel penilaian kriteria validasi media, media pembelajaran Power 

Train termasuk kriteria cukup valid. 

Gambar 15. Diagram Analisis Ahli Materi dan Ahli Media 

Data yang diperoleh dari analisis ahli materi dan ahli media tersebut 

diatas adalah data valid yang telah diperiksa atau divalidasi oleh validator 

yang bersangkutan. Dengan persentase ahli media 60,41 % serta skor 29, 

0
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dan persentase ahli materi 81,25 % serta skor 26. Dapat disimpulkan 

madia dan materi pembelajaran baik.  

3. Uji Kelompok Kecil 

Berdasarkan yang telah diujicobakan terhadap siswa dalam uji coba 

kelompok kecil saran responden (siswa) pada saat uji coba media secara 

terbatas tanggal 14 Juli 2014 untuk materi transmisi ukuran hurufnya 

sedikit diperbesar. Uji coba kelompok kecil dilakukan setelah multimedia 

divalidasi oleh ahli materi dan ahli media dan mendapat rekomendasi 

layak untuk dilakukan uji coba lapangan. Untuk skor penilaian ahli media 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tanggapan responden siswa uji coba 

kelompok kecil. 

 Uji coba kelompok kecil melibatkan 6 orang siswa kelas XI TOKR 

I SMK Pancasila 1 Kutoarjo, dilakukan di bengkel otomotif SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo pada tanggal 3 Juni 2014. 6 orang siswa  yang dipilih 

berdasarkan pemilihan peneliti siswa tersebut memenuhi kriteria yang 

diinginkan peneliti. Sebelum uji lapangan dilakukan, peneliti menjelaskan 

prosedur yang harus siswa lakukan dalam uji coba kelompok kecil yang 

meliputi item-item instrumen yang harus mereka isi. Hasil uji coba 

kelompok kecil bisa dilihat seperti tabel dibawah. 
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Tabel 9. Responden Siswa Uji Coba Kelompok Kecil 

No. Pernyataan Skor 𝑃 

Σx Σxi 

1. Apakah suara pengiring tombol yang 

digunakan pada media sudah sesuai  

2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,91 % 

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi 

sudah baik 

3 4 

3. Apakah belajar dengan menggunakan media 

pemelajaran dapat lebih memahami materi 

yang disampaikan oleh guru 

4 4 

4. Dalam media pembelajaran pemilihan 

background apakah sudah tepat 

3 4 

5. Apakah belajar dengan menggunakan 

gambar dapat dipahami 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan 

apakah materi dapat dipahami dengan baik 

3 4 

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

3 4 

8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 

pembelajaran sudah baik 

2 4 

9. Apakah warna yang digunakan pada media 

pembelajaran sudah sesuai  

2 4 

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap 

pembelajaran yang diterapkan  

2 4 

11. Apakah materi yang menggunakan gambar 

sudah sesuai dengan pelajaran 

3 4 

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat 

menarik perhatian siswa dalam belajar 

4 4 

Jumlah  35 48 

 

Berdasarkan perhitungan kelayakan media hasil uji coba kelompok 

kecil maka diketahui bahwa untuk hasil responden siswa uji coba 

kelompok kecil mendapatkan persentase skor 72,91 %. Secara keseluruhan 

media pembelajaran Power Train dilihat dari aspek responden siswa uji 

coba kelompok kecil 72,91%. Sehingga menurut tabel penilaian kriteria 

validasi media, media pembelajaran power train termasuk kriteria cukup 

valid. 
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4. Uji Kelompok Besar 

Hasil uji coba media secara kelompok besar pada tanggal 15 Juli 

2014 pada kelas XI TOKR F dengan jumlah siswa 16 orang, secara umum 

penilaiannya baik dan tidak ada saran, kritik dan masukan yang intinya 

untuk dipertimbangkan menjadi revisi. 

Aspek dan komponen yang terdapat pada angket uji coba kelompok 

besar sama dengan yang terdapat pada angket uji coba kelompok kecil. 

Untuk skor penilaian uji coba kelompok besar lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel responden siswa uji coba kelompok besar.  

Uji coba kelompok besar dilakukan setelah uji coba kelompok kecil, 

untuk memperoleh tanggapan terhadap kualitas media baik secara teknis, 

materi maupun  pengaruhnya terhadap belajar mereka. Beberapa saran dari 

siswa  bisa dijadikan dasar untuk merevisi dan untuk di uji cobakan pada 

saat uji pembelajaran. 

Tabel 10. Responden Siswa Uji Coba Kelompok Besar 

No. Pernyataan Sekor 𝑃 

Σx Σxi 

1. Apakah suara pengiring tombol yang 

digunakan pada media sudah sesuai  

2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,66 % 

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi 

sudah baik 

3 4 

3. Apakah belajar dengan menggunakan media 

pemelajaran dapat lebih memahami materi 

yang disampaikan oleh guru 

4 4 

4. Dalam media pembelajaran pemilihan 

background apakah sudah tepat 

2 4 

5. Apakah belajar dengan menggunakan 

gambar dapat dipahami 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan 

apakah materi dapat dipahami dengan baik 

4 4 

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

4 4 
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8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 

pembelajaran sudah baik 

3 4 

9. Apakah warna yang digunakan pada media 

pembelajaran sudah sesuai  

4 4 

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap 

pembelajaran yang diterapkan  

4 4 

11. Apakah materi yang menggunakan gambar 

sudah sesuai dengan pelajaran 

3 4 

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat 

menarik perhatian siswa dalam belajar 

3 4 

Jumlah  44 48 

Berdasarkan perhitungan kelayakan media hasil uji coba kelompok 

besar maka diketahui bahwa untuk hasil responden siswa uji coba 

kelompok besar mendapatkan persentase skor 91,66 %. Secara 

keseluruhan media pembelajaran Power Train dilihat dari aspek responden 

siswa uji coba kelompok besar 91,66 %. Sehingga menurut tabel penilaian 

kriteria validasi media, media pembelajaran power train termasuk kriteria 

valid. 

5. Produk Akhir Atau Uji Pembelajaran 

Produk akhir dari pengembangan media pembelajaran materi 

transmisi mata pelajaran Power Train adalah media pembelajaran 

interaktif dengan 5 menu utama, yaitu: Pendahuluan, Materi 1, Materi 2, 

Materi 3, dan Profil.   Untuk menu materi terdiri dari 4 bagian yaitu: menu 

pendahuluan didalamnya terdapat materi, materi 1, materi 2, dan materi 3 

langkah pembongkaran, pemeriksaan, dan perakitan sistem transmisi. 

Media  didokumentasikan  dalam CD dengan file sebesar 299 MB 

dan dikemas dalam hard case yang bertuliskan Nama Media, Pengguna, 

Isi Media.  Produk ini melewati beberapa tahap uji coba. Uji coba pertama 

yaitu validasi oleh ahli media dan materi. Uji coba kedua yaitu uji 
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kelompok kecil, uji coba ketiga yaitu uji kelompok besar dan uji ke empat 

yaitu uji pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba terdapat saran untuk 

revisi (perbaikan) agar media sesuai dengan kriteria.  

Uji coba lapangan dilakukan setelah dilakukan revisi berdasarkan 

analisis data dari hasil uji kelompok kecil. Uji pembelajaran dilaksanakan 

dengan melibatkan 34 siswa  bertempat di kelas XI TOKR G SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo. Uji pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 17 

Juli 2014. Hasil uji pembelajaran dapat dilihat pada tabel responden siswa 

kelas eksperimen. 

Tabel 11. Responden Siswa Uji Pembelajaran 

No.  Pernyataan  Sekor  𝑃 

Σx Σxi 

1. Apakah suara pengiring tombol yang 

digunakan pada media sudah sesuai  

3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,58 % 

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi 

sudah baik 

4 4 

3. Apakah belajar dengan menggunakan media 

pemelajaran dapat lebih memahami materi 

yang disampaikan oleh guru 

4 4 

4. Dalam media pembelajaran pemilihan 

background apakah sudah tepat 

2 4 

5. Apakah belajar dengan menggunakan gambar 

dapat dipahami 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan 

apakah materi dapat dipahami dengan baik 

4 4 

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

4 4 

8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 

pembelajaran sudah baik 

4 4 

9. Apakah warna yang digunakan pada media 

pembelajaran sudah sesuai  

3 4 

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap 

pembelajaran yang diterapkan  

4 4 
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11. Apakah materi yang menggunakan gambar 

sudah sesuai dengan pelajaran 

4 4 

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat 

menarik perhatian siswa dalam belajar 

3 4 

Jumlah  43 48 

 

Berdasarkan data hasil uji coba pembelajaran, secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran yang dikembangkan 

oleh peneliti adalah  baik. Perhitungan kelayakan media hasil uji coba 

pembelajaran maka diketahui bahwa untuk hasil responden siswa uji coba 

pembelajaran mendapatkan persentase skor 89,58 %. Sehingga menurut 

tabel penilaian kriteria validasi media, media pembelajaran Power Train 

pada tahap uji pembelajaran termasuk kriteria valid. Dari hasil validasi 

sampai hasil uji coba produk masuk dalam kriteria valid. Dibandingkan 

dengan uji coba sebelumnya maka uji coba lapangan terdapat kenaikan 

skor dan kategori cukup signifikan. 

 

Gambar 16 Diagram Hasil Pengembangan Media 
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Dari hasil analisis data hasil pengembangan media pembelajaran uji 

coba kelompok kecil, ujicoba kelompok besar, dan uji pembelajaran, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa ada peningkatan antara uji coba 

kelompok kecil mendapatkan persentasi 72,91 % dan skor 35, uji coba 

kelompok besar mendapatkan persentasi 91,66 % dan skor 44, uji 

pembelajaran mendapatkan persentasi 89,58 % dan skor 43. Sehingga 

media pembelajaran layak diterapkan sebagai pembelajaran. 

6. Data Hasil Observasi Kelas Kontrol dan Eksperimen 

Table 12. Hasil Lembar Observasi Kelas Kontrol 

No. Pernyataan Skor  𝑃 

Σx Σxi 

1. Apakah siswa serius memperhatikan pada saat guru 

sedang mengajar  

2 4  

 

 

 

 

 

 

43,73% 

2. Apakah siswa sering bertanya ketika guru selesai 

menerangkan materi 

1 4 

3. Pada saat diskusi apakah siswa berperan aktif dalam 

satu kelompok 

2 4 

4. Apakah dalam kerjasama kelompok siswa kompak 

dalam mengerjakan tugas 

2 4 

5. Pada saat diskusi kelompok apakah aktivitas siswa 

serius dalam mengikuti pembelajaran 

2 4 

6. Dalam melaksanakan pembelajaran apakah aktivitas 

siswa serius mengikuti pembelajaran 

2 4 

7. Dalam menggunakan alat peraga apakah siswa 

terampil memperaktikannya sesuai dengan prosedur 

2 4 

8. Apakah setelah guru selesai menyampaikan materi 

siswa suka menyimpulkan materi dengan jelas 

1 4 

Jumlah 14 32 

 

Berdasarkan data hasil observasi kelas kontrol pada siswa kelas XI 

TOKR H di SMK Pancasila 1 Kutoarjo, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa dapat diketahui pada saat 
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pembelajaran berlangsung yang diamati oleh observer adalah  keseriusan 

siswa dalam belajar di kelas dengan menggunakan metode belajar 

konvensional (ceramah). Perhitungan data observasi hasil penelitian 

pembelajaran maka dapat diketahui bahwa untuk aktivitas belajar siswa 

mendapatkan persentase skor 43,73 %. Sehingga menurut tabel penilaian 

yang menggunakan metode ceramah tidak masuk kreteria valid.  

Table 13. Hasil Lembar Observasi Kelas Eksperimen 

No. Pernyataan Skor  𝑃 

Σx Σxi 

1. Apakah siswa serius memperhatikan pada saat guru 

sedang mengajar  

3 4  

 

 

 

 

 

 

81,25% 

2. Apakah siswa sering bertanya ketika guru selesai 

menerangkan materi 

3 4 

3. Pada saat diskusi apakah siswa berperan aktif dalam 

satu kelompok 

3 4 

4. Apakah dalam kerjasama kelompok siswa kompak 

dalam mengerjakan tugas 

3 4 

5. Pada saat diskusi kelompok apakah aktivitas siswa 

serius dalam mengikuti pembelajaran 

3 4 

6. Dalam melaksanakan pembelajaran apakah aktivitas 

siswa serius mengikuti pembelajaran 

3 4 

7. Dalam menggunakan alat peraga apakah siswa 

terampil memperaktikannya sesuai dengan prosedur 

4 4 

8. Apakah setelah guru selesai menyampaikan materi 

siswa suka menyimpulkan materi dengan jelas 

4 4 

Jumlah 26 32 

 

Berdasarkan data hasil observasi kelas eksperimen, secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa pada kelas 

XI TOKR G di SMK Pancasila 1 Kutoarjo dengan menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash dilihat dari hasil penelitian dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Perhitungan data observasi hasil 

penelitian aktivitas pembelajaran siswa dapat diketahui bahwa hasil 

penelitian pembelajaran pada siswa kelas XI TOKR G di SMK Pancasila 1 
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Kutoarjo mendapatkan persentase skor 81,25 %. Sehingga menurut kriteria 

validasi aktivitas belajar siswa lebih meningkat dibandingkan dengan kelas 

XI TOKR H yang menggunakan media pembelajaran konvensional 

(ceramah). Sehingga menurut tabel penilaian yang menggunakan metode 

ceramah masuk kedalam kreteria valid. 

 

Gambar 19. Diagram Hasil Observasi Kelas Kontrol Dan Eksperimen 

Dari hasil analisis data observasi kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada peningkatan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang menggunakan media 

pembelajaran dengan yang tidak menggunakan media pembelajaran. 

Kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran mendapatkan 

persentase 81,25 % dan skor 26, dan kelas kontrol yang menggunakan 

metode ceramah mendapatkan persentase 43,73 % dan skor 14,  maka 

hasil yang diperolem mendapatkan perkembangan yang lebih baik. 
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7. Data Hasil Evaluasi  

 Data nilai kelas evaluasi instrumen (kelas XI TOKR J) diambil dari 

nilai hasil uji instrument pembelajaran Power Train dengan materi sistem 

transmisi yang diajarakan oleh peneliti dengan menggunakan metode 

konvensional, dan diperoleh niali rata-rata 17.75. Berdasarkan perhitungan 

tingkat kesukaran dari 25 item soal diperoleh 5 item soal yang tidak 

memadai yaitu item soal nomor 10 mempunyai tingkat kesukaran 0,85 

termasuk kategori sulit, item soal nomor 14 mempunyai tingkat kesukaran 

0,91 termasuk kategori sulit, item soal nomor 16 mempunyai tingkat 

kesukaran 0,76 termasuk kategori sulit, item soal nomor 18 mempunyai 

tingkat kesukaran 0,8 termasuk kategori sulit, item soal nomor 20 

mempunyai tingkat kesukaran 0,8 termasuk kategori sulit, Sedangkan item 

soal yang lain mempunyai tingkat kesukaran yang memadai (kategori 

sedang). 

8. Data Hasil Validitas 

Data hasil validitas yang diujikan pada kelas XI TOKR J SMK 

Pancasila 1 Kutoarjo yang berjumlah 33 siswa diperoleh nilai validitas 

untuk pengembangan instrumen mendapatkan nilai 0,55042  dengan 

ketentuan nilai tersebut mendapatkan penafsiran korelasinya cukup, 

dengan pengitungan tersebut maka instumen dalam uji validitas sudah 

valid atau sahih. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.4 uji coba 

soal. 
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9. Data Hasil Reliabilitas 

Hasil perhitungan reabilitas pada kelas XI TOKR J SMK Pancasila 1 

Kutoarjo dari 25 item soal tes hasil belajar transmisi diperoleh indeks 

reliabilitas instrumen  sebesar 0,549. Dengan ketentuan nilai ini 

menunjukkan bahwa instrumen reliabelitas cukup, karena nilainya lebih 

besar dari 0,400. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.4 uji coba 

soal. 

10. Tahap Kesukaran 

Hasil tahap kesukaran butir soal yang kurang baik terdapat 5 soal 

dari jumlah keseluruhan 25 soal yaitu item soal nomor 10 mempunyai 

tingkat kesukaran 0,85 termasuk kategori sulit, item soal nomor 14 

mempunyai tingkat kesukaran 0,91 termasuk kategori sulit, item soal 

nomor 16 mempunyai tingkat kesukaran 0,76 termasuk kategori sulit, item 

soal nomor 18 mempunyai tingkat kesukaran 0,8 termasuk kategori sulit, 

item soal nomor 20 mempunyai tingkat kesukaran 0,8 termasuk kategori 

sulit, Sedangkan item soal yang lain mempunyai tingkat kesukaran yang 

memadai (kategori sedang). 

11. Daya Pembeda 

Berdasarkan perhitungan daya pembeda dari 25 item soal diperoleh 3 

item soal yang tidak baik, yaitu soal nomor 10 mempunyai daya pembeda -

0,1875, item soal nomor 19 mempunyai daya pembeda -0,2500 item soal 

nomor 20 mempunyai daya pembeda -0,1875. Sedangkan item soal yang 
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lain, mempunyai daya pembeda yang baik. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 1.4 uji coba soal. 

12. Uji Normalitas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data variabel terikat 

yaitu hasil belajar yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas hasil prestasi belajar siswa dalam penelitian ini meliputi: 

1) kelompok siswa dengan media pembelajaran  

2) kelompok siswa dengan model pembelajaran Konvensional 

Uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dengan tingkat 

signifikansi  = 0.05. Rangkuman uji normalitas sebagai berikut 

Tabel 14 

Rangkuman Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

No Kategori Lhitung N Ltabel Keputusan Uji Ket 

1. Kelompok 

eksperimen 

0.1693 34 0.1738 H0 diterima Normal 

2. Kelompok 

kontrol 

0.1111 32 0.1566 H0 diterima Normal 

 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.2 dan 4.3. 

Dari hasil analisis uji normalitas hasil prestasi belajar siswa di atas, tampak 

bahwa nilai Lhitung  untuk setiap kelompok kurang dari Ltabel berarti pada 

tingkat signifikansi  = 0.05 menunjukkan bahwa data prestasi belajar 

siswa kelompok eksperimen, kelompok kontrol, berdasarkan kategori 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

13. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

random data hasil prestasi belajar siswa kelompok eksperimen dan 
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kelompok kontrol mempunyai variansi yang sama. Demikian juga apakah 

sampel random data hasil belajar siswa kategori aktivitas belajar  tinggi, 

sedang dan rendah mempunyai variansi yang sama.  

Dalam penelitian ini uji homogenitas yang  digunakan uji Bartlett 

dengan statistik uji Chi Kuadrat dengan tingkat signifikansi   = 0.05. 

Rangkuman hasil penelitian untuk uji homogenitas disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 15 

Rangkuman Uji Homogenitas Variansi 

Kelompok 2

obs  2

tabel  Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen  

dan kontrol 

3.2242 3.841 H0 diterima Kedua kelompok 

mempunyai variansi 

yang sama 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.4. Dari 

analisis uji homogenitas variansi hasil belajar siswa di atas, tampak bahwa 

nilai 2

obs   untuk setiap kelompok kurang dari 2

tabel  berarti pada tingkat 

signifikansi  = 0.05 menunjukkan bahwa sampel random data hasil belajar 

siswa kelompok eksperimen dan kontrol mempunyai variansi yang sama.  

14. Uji Hipotesis Menggunakan Uji t. 

Dalam ketentuan yang sudah dilakukan dalam perhitungan uji t dapat 

kita lihat dalam langkah-langkah penghitungan uji t (desain control group 

pre tes dan pos tes). 

a. Menentukan 𝐻𝑜  dan 𝐻1 (hipotesis) 

     𝐻𝑜  = Pembelajaran dengan pengembangan media pembelajaran interaktif 

memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari pada pembelajaran 

biasa. 
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    𝐻𝑜  = Pembelajaran dengan pengembangan media pembelajaran interaktif 

memiliki prestasi belajar yang lebih buruk dari pada pembelajaran 

biasa. 

b. Menentukan taraf signiikansi 

α  = 0,5 atau 5% 

c. Menentukan statistik uji, Statistik uji yang digunakan: 

 

 

 

keterangan lebih lengkap lihat halaman 354-356 (buku prosedur 

penelitian karangan suharsimi arikunto). 

d. Komputasi (perhitungan) 

Contoh bisa dilihat halaman 354-356 

e. Menentukan nilai keritik dan daerah keritik 

1) Nilai kritik  

2) Daerah kritik  

a) Jika tidak termasuk dalam anggota maka Ho  diterima. 

b) Jika termasuk dalam anggota maka Ho  ditolak. 

f. Keputusan uji 

1) Ho  ditolak 

2) Ho  diterima 

g. Kesimpulan 

1) Jika Ho  diterima maka kesimpulanya 

t = 
𝑀𝑥− 𝑀𝑥

 [
∑ 2+ ∑ 2𝑦𝑥

𝑁𝑥  +  𝑁𝑥  −2
] [

1

𝑁𝑥
+ 

1

𝑁𝑦

 

 

t α, 𝑁1 + 𝑁2 – 2  →   𝑡0,05, 𝑁1 + 𝑁2 , 𝑡0,05 , 64 

{t I t0,05 ≥ ttab } / {t I t ≥ 

ttab } 
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Pembelajaran dengan pengembangan media pembelajaran interaktif 

memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari pada pembelajaran 

biasa. 

2) Jika Ho  ditolak maka kesimpulanya 

Pembelajaran dengan pengembangan media pembelajaran interaktif 

memiliki prestasi belajar yang lebih buruk dari pada pembelajaran 

biasa. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.5. 

Hasil perhitungan uji t kelas control dan kelas eksperimen: 

   -5.56066  

   5473.3814 

     332.025 

   18.22155 
t   = -0,30517 

t table   = 1,669 

DK   = {tIt > 1, 669} 

Keputusan = Ho  diterima 

 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu 

peneliti kemukakan, ini dimaksudkan agar dalam penggunaan hasil penelitian 

tidak terdapat persepsi yang salah. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud 

berkaitan dengan  beberapa aspek yaitu subjek penelitian, model 

pembelajaran, pelaksanaan eksperimen dan pengambilan data prestasi belajar. 

1. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI TOKR SMK Pancasila 1 

Kutoarjo. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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mengundi kelas dari populasi dengan menggunakan kertas, dan 

kemungkinan ada yang lebih baik dari cara penentuan subyek ini. 

2. Model pembelajaran dalam penelitian ini terbatas pada model 

konvensional dan model pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

interaktif sehingga mengabaikan model pembelajaran yang lain. Ada 

kemungkinan model pembelajaran lain dapat lebih meningkatkan prestasi 

belajar Power Train siswa pada materi sistem transmisi. 

3. Pada pelaksanaan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

interaktif dengan menggunakan macromedia flash player merupakan hal 

yang baru siswa terima, sehingga siswa kurang dapat beradaptasi dengan 

model pembelajaran tersebut dalam waktu yang relatif singkat yang 

mengakibatkan kurang berperannya model pembelajaran tersebut untuk 

menggantikan model pembelajaran yang biasa siswa terima yaitu 

pembelajaran konvensional. 

4. Disamping keterbatasan yang ketiga terdapat keterbatasan yang lain 

mengenai model pembelajaran interaktif dengan menggunakan 

macromedia flash yaitu pada pembelajaran di bengkel tempat tayangan 

proyektor yang terlalu sempit pada dinding kelas kelompok eksperimen 

sehingga model pembelajaran dengan menggunakan media kurang 

berjalan optimal. Kurang berjalan optimal disini maksudnya faktor 

keterbatasan tempat  juga waktu yang relatif singkat untuk melaksanakan 

pembelajaran  dengan menggunakan macromedia flash. Beberapa hal 

tersebut yang dirasa sangat berpengaruh terhadap jalannya pembelajaran 
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dengan menggunakan media. Sehingga pembelajaran yang berjalan kurang 

sesuai yang diharapkan.  

5. Selama pengerjaan soal tes uji coba instrumen, tes hasil belajar maupun 

angket aktivitas belajar siswa ada kemungkinan siswa bekerja sama karena 

keterbatasan tempat duduk, satu meja untuk dua siswa dan siswa 

mengerjakan soal yang sama. Ini memungkinkan hasil tes uji coba, hasil 

tes belajar, dan hasil angket aktivitas belajar siswa kurang murni. 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Rancangan media pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik materi 

sistem transmisi serta berpedoman terhadap permasalahan yang terjadi 

pada siswa. Pemilihan perangkat lunak Macromedia Flash sebagai alat 

bantu pembuatan media didasarkan pada keunggulan-keunggulan yang 

dapat memberikan ketertarikan dalam belajar terhadap siswa. Media 

pembelajaran Macromedia Flash belum banyak dikembangkan oleh guru-

guru yang lain dengan memberikan keunggulan dalam belajar siswa 

sebagai berikut: (1) Mampu digunakan sebagai alat bantu dalam 

memberikan pelajaran tentang transmisi, untuk membuat animasi gambar, 

tombol interaktif atau objek yang lain, (2) Guru dapat menyampaikan 

informasi secara lebih teliti, jelas dan menarik, (3) Dalam pembelajaran 

menjadi lebih interaktif, (4) kualitas hasil belajar dapat lebih meningkat. 

2. Hasil penilaian terhadap media pembelajaran digital interaktif mata 

pelajaran Power Train adalah sebagai berikut: ahli materi (dosen) 

memberikan persentase skor 81,25 % (valid), ahli media memberikan 

persentase skor 60,41 % (cukup valid), uji coba kelompok kecil 

memberikan persentase skor 72,91 % (cukup valid), uji coba kelompok 
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besar memberikan persentase skor 91,66 % (valid), dan uji coba 

pembelajaran memberikan persentase skor 89,58 % (valid). Dengan 

demikian media pembelajaran yang dikembangkan layak untuk 

didistribusikan. 

3. Prosedur pembuatan media pembelajaran digital mata pelajaran Power 

Train adalah (1) Menetapkan mata pelajaran yang akan dikembangkan, (2) 

Melakukan penelitian pendahuluan, (3) Pengembangan materi, (4) 

Rancangan media pembelajaran, (5) Mengembangkan bentuk produk, (6) 

Validasi oleh ahli media dan ahli materi, (7) Analisis (8) Revisi I (9) Uji 

coba kelompok kecil (10) Analisis hasil uji coba kelompok kecil (11) 

revisi II, (12) Uji coba kelompok besar (13) Analisis hasil uji coba 

kelompok besar (15) Produk akhir, (16) Distribusi. 

4. Hasil belajar siswa setelah menggunakan multimedia pembelajaran  Power 

Train dengan menggunakan macromedia flash 8 pada siswa TOKR kelas 

XI SMK Pancasila 1 Kutoarjo, peneliti mendapatkan data hasil kelas 

eksperimen dengan hasil pembelajaran yang memuaskan dengan jumlah 

skor soal pre tes 2717, dan pos tes 2512, sedangkan kelas control dengan 

jumlah skor soal pre tes 2522, dan pos tes 1504, hasil perhitungan uji t 

kelas control dan kelas eksperimen mendapatkan hasil t -0,30517 dan t 

tabel 1,669 sehingga pembelajaran dengan pengembangan media 

pembelajaran interaktif memiliki prestasi belajar yang lebih baik dari pada 

pembelajaran biasa dan Ho  diterima. 

 



94 

 

 

B. Keterbatasan 

Dalam pengembangan media pembelajaran Power Train mata pelajaran 

sistem transmisi masih terdapat  kekurangan, diantaranya : 

1. Konsep awal penerapan media pembelajaran digital ini kurang begitu 

maksimal untuk pembelajaran di kelas, disebabkan dalam belajar tempat 

yang digunakan untuk proyektor dikelas terlalu sempit kurangna fasilitas 

yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dinding kelas di 

sekolah yng begitu penuh dengan behan belajar yang menempel di dinding 

sehingga respon siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

2. Penelitian media pembelajaran ini hanya sebatas pada penelitian dan 

pengembangan untuk menguji kelayakan media, dan belum untuk menguji 

pada kelas-kelas dan sekolah-sekolah yang lain.  

C. Saran 

Bagi peneliti berikutnya yang akan mengembangkan media pembelajaran 

digital untuk mata pelajaran Power Train perlu memperhatikan hal-hal 

berikut: 

1. Dalam pengembangan media pembelajaran yang lebih lanjut perlu 

ditambahkan lagi gambar komponen yang lebih lengkap, gambar animasi 

maupun video harus ditambahkan seperti halnya kejadian nyata dengan 

disertai penarikan kesimpulan sehingga media pembelajaran menjadi lebih 

interaktif dan menarik. 
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2. Soal-soal dan cara-cara pengisian ditampilkan dalam bentuk media 

semudah dan semenarik mungkin supaya siswa lebih tertarik dalam belajar 

ataupun mengisi soal-soal yang akan diujikan ke siswa. 

3. Penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini lebih dikembangkan 

lagi dengan meneliti tingkat aktivitas dan hasil belajar siswa disekolah-

sekolah yang lain dengan menggunakan media yang akan dikembangkan. 
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LAMPIRAN 1 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

1. Silabus 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Materi Sistem Transmisi 

4. Uji Coba Soal 

5. Daftar Nilai 
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LAMPIRAN1.1 

SILABUS 

 

NAMA SEKOLAH   :    SMK PANCASILA 1 KUTOARJO. 

MATA PELAJARAN  :    Kompetensi Kejuruan Mekanik Otomotif 

KELAS/SEMESTER  :    XI/4 

STANDAR KOMPETENSI  :   Pemeliharaan/Servis Transmisi Manual 

KODE KOMPETENSI  :    OPKR-30-004 B 

ALOKASI WAKTU  :    6 x 45 

 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILA

IAN 

ALOKASI WAKTU SUMBER 

BELAJAR TM PS PI 

1. Pemeliharaan

/servis 

transmisi 

manual dan 

komponen-

komponen 

 Pemeliharaan/ser

vis trans-misi 

manual 

dilaksanakan 

tanpa 

menyebabkan 

keru-sakan 

terhadap 

komponen/sistem 

lainnya.   

 Informasi yang 

benar di-akses 

dari spesifikasi 

pabrik dan 

dipahami. 

 Pemeliharaan/ser

vis pada 

komponen-

komponen trans-

misi dilaksanakan 

sesuai spesifikasi 

kendaraan 

mengenai metode 

dan per-

lengkapan 

 Data yang tepat 

dilengkapi sesuai 

hasil 

pemeriksaan/ 

servis. 

 Seluruh kegiatan 

pemeli-haraan/ 

servis sistem 

transmisi 

dilaksanakan 

berdasarkan SOP 

(Standard 

Operation 

Procedures), 

undang-undang K 

3 (Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja), peraturan 

perundang-

undangan dan 

prosedur/ 

kebijakan 

perusahaan. 

 Jenis, kontruksi 

dan prinsip kerja 

transmisi  

manual . 

 Prosedur 

pemeliharaan 

bagian-bagian 

transmisi manual  

 Pembacaan data 

spesifikasi 

pabrik. 

 Pemeliharaan/ 

servis transmisi 

manual 

berdasarkan 

SOP, K3, 

peraturan dan 

prosedur/ 

kebijakan 

perusahaan. 

 

 Memahami 

prinsip kerja 

transmisi 

manual melalui 

penggalian 

infomasi pada 

buku manual. 

 Memahami 

konstruksi 

transmisi 

manual dan 

komponen-

komponennya. 

 Prosedur 

pemeliharaan/ser

vis transmisi 

manual dan 

komponen-

komponennya 

melalui kegiatan 

penggalian 

informasi buku 

manual. 

 Melepas dan 

memasang 

transmisi manual 

dari kendaraan 

sesuai SOP. 

 Memeriksa tuas-

tuas penggerak  

tansmisi melaui 

perawatan 

berkala  

 Melakukan 

pengisian 

minyak pelumas 

transmisi dan 

greasing  

melalui kegiatan 

perawatan 

berkala 

 

Tes 

Tertulis  

 

 

 

 

 

Non test 

(observas

i/cek list) 

dan lisan 

 

Praktik 

16 44(88) 8(32)  Modul  

transmi

si 

depdikn

as 

 Buku 

manual 

transmi

si/Armi

co 

 LKS 

Transmi

si/Ment

ari 
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LAMPIRAN 1.2 

RPP SISTEM TRANSMISI  

 

 
RPP KELAS KONTROL 

Yayasan Bina Tani Bagelen 

SMK PANCASILA 1 KUTOARJO 

Status Akreditasi  : TOKR: A; TP: B; TKJ: B 

Jalan Mayjend S. Parman, Telepon: ( 0275  ) – 641516 Kutoarjo, Kabupaten 

Purworejo 

Website: http: //www.smkps1.sch.id ; Email: smkpancasila1kta@gmail.com 

 

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

BIDANG KEAHLIAN   : TEKNIK MESIN 

PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF 

KOMPETENSI KEAHLIAN  : TEKNIK OTOMOTIF 

KENDARAAN RINGAN 

MATA PELAJARAN   : SISTEM TRANSMISI 

KODE KOMPETENSI   : OPKR-30-004 B 

KELAS/SEMESTER   : XI (SEBELAS) / 2 (dua) 

PERTEMUAN KE   : I - II 

ALOKASI WAKTU   : 12 X 45 Menit 

STANDAR KOMPETENSI  : Pemeliharaan transmisi manual 

KOMPETENSI DASAR  : Pemeliharaan transmisi manual 

dan komponen-komponen 

INDIKATOR    :  

 Pemeliharaan/servis trans-misi 

manual dilaksanakan tanpa 

menyebabkan keru-sakan 

terhadap komponen/sistem 

lainnya.   

 Pemeliharaan/servis pada 

komponen-komponen trans-misi 

dilaksanakan sesuai spesifikasi 

kendaraan mengenai metode dan 

per-lengkapan. 

 

mailto:smkpancasila1kta@22gmail.com
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A. Tujuan Pembelajaran: 

 Siswa dapat memahami kontruksi dan fungsi baterai 

 Siswa dapat memahami fungsi transmisi manual. 

 Siswa dapat memahami jenis-jenis transmisi manual. 

 Siswa dapat memahami cara kerja sistem transmisi manual. 

 Siswa dapat memahami komponen-komponen sistem transmisi manual. 

 Siswa dapat memahami langkah-langkah cara pembongkaran, 

pemeriksaan, dan pemasangan transmisi manual. 

B. Metode Pembelajaraan 

 Ceramah 

 Diskusi kelompok 

 Penugasan 

C. Langkah Pembelajaraan 

Pertemuan ke – I 

NO KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan Awal 

a. Berdo’a 

b. Peresensi 

c. Menyiapkan Walchart dan Medi 

Pembelajaran 

Kegiatan Inti 

a. Siswa mengerjakan soal pre tes 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang fungsi transmisi manual. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang jenis-jenis transmisi. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang jenis-jenis transmisi. 

Kegiatan Penutup: 

a. Siswa membuat ringkasan materi 

b. Peresensi 

c. Berdo’a 

 

35 menit 

 

 

 

 

 

200 menit 

 

 

 

 

 

35 menit 
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Pertemuan ke – II 

NO KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan Awal 

a. Berdo’a 

b. Peresensi 

c. Menyiapkan buku sistem transmisi 

manual. 

Kegiatan Inti 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang komponen-komponen transmisi 

manual  

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

langkah-langkah cara pembongkaran, 

pemeriksaan, dan pemasangan transmisi 

manual. 

c. Siswa mengerjakan soal pos tes 

Kegiatan Penutup: 

a. Siswa membuat ringkasan materi 

b. Peresensi 

c. Berdo’a 

 

35 menit 

 

 

 

 

 

200 menit 

 

 

 

 

 

35 menit 

D. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan 

 Buku panduan 

 Kapur tulus dan papan tulis 

2. Sumber Belajar 

 Buku perbaikan sasis dan pemindah tenaga 

E. Penilaian  

 Observasi pada siswa 

 Tes tulis 

F. Evaluasi 

Soal Pre Tes 

1. Dibawah ini urutan sistem pemindah daya pada kendaraan yang benar 

adalah … 

a. Mesin, transmisi, kopling, poros propeller shaft, diferential, poros 

roda, dan roda. 

b. Mesin, kopling, transmisi, poros propeller shaft, diferential, poros 

roda, dan roda. 

c. Mesin, kopling, transmisi, poros propeller shaft, poros roda, 

diferential, dan roda. 
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d. Mesin, kopling, propeller shaft, transmisi, diferential, poros roda 

dan roda. 

e. Mesin, transmisi, propeller shaft, diferential, poros roda dan roda. 

2. Dimanakah letak transmisi pada kendaraan … 

a. Transmisi terletak diantara propeller shaft dan diferential. 

b. Transmisi terletak diantara diferential dan poros roda. 

c. Transmisi terletak diantara kopling dan poros propeller shaft. 

d. Transmisi terletak diantara kopling dan diferential. 

e. Transmisi terletak diantara kopling dan poros roda. 

3. Fungsi transmisi pada kendaraan adalah untuk … 

a. Mengatur putaran mesin dalam proses pemindah tenaga dari 

kopling ke transmisi. 

b. Mengatur daya dalam proses pemindah tenaga dari sumber tenaga 

(mesin) ke  kopling. 

c. Mengatur kecepatan sesuai dengan injakan pedal gas. 

d. Mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindah tenaga dari 

sumber tenaga (mesin) ke roda kendaraan. 

e. Mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindah tenaga dari 

tuas ke mesin.  

4. Syarat yang harus dimiliki oleh transmisi adalah … 

a. Dapat menghasilkan momen yang kecil 

b. Dapat memutuskan dan menghubungkan putaran dari mesin ke 

kopling. 

c. Dapat mengatur berhentinya putaran mesin.  

d. Dapat memutuskan putaran dari transmisi ke plopeller shaft. 

e. Waktu untuk memindahkan tenaga harus cepat, mudah dan tidak 

berbunyi. 

5. Selective gear transmisi pada kendaraan terdapat 3 tipe, yaitu …  

a. Tipe slidingmesh, tipe contanmesh, dan tipe syncromesh. 

b. Tipe rotary, tipe contanmesh, dan tipe syncromesh. 

c. Tipe selective gear, tipe counter shaft, tipe syncromesh. 

d. Tipe syncromesh, tipe contanmesh, tipe couter shaf. 

e. Tipe slidingmesh, tipe syncromesh, dan tipe rotary. 

 

Soal Pos Tes 

1. Berfungsi untuk mengatur tingkat kecepatan dalam proses 

pemindahan tenaga dari sumber tenaga keroda kendaraan adalah… 

a. Kopling     d. Diferential 

b. Transmisi    e. Universal joint 

c. Propeller shaft 

2. Gambar perpindahan kecepatan pada transmisi dibawah ini 

menunjukan kecepatan kendaraan pada posisi gigi… 
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a. Netral      d. Kecepatan 2 

b. Mundur     e. Kecepatan 3 

c. Kecepatan 1 

3. Letak atau posisi transmisi pada kendaraan dipasang dibelakang… 

a. Kopling     d. Diferential 

b. Transmisi     e. Universal joint 

c. Propeller shaft 

4. Roda giginya miring terhadap poros dan digunakan untuk roda gigi 

tetap disebut… 

a. Roda gigi jenis spur   d. Roda gigi jenis epicyclic 

b. Roda gigi jenis helical   e. Roda gigi hypoid 

c. Roda gigi jenis dobel helical 

5. Roda gigi yang bentuk giginya dobel miring terhadap porosnya 

disebut… 

a. Roda gigi jenis spur   d. Roda gigi jenis epicyclic 

b. Roda gigi jenis helical   e. Roda gigi hypoid 

c. Roda gigi jenis doble helical 

 

 

 

 

 

Kutoarjo,       Juli 2014 

Menyetujui Guru Mata Pelajaran 

SMK Pancasila 1 Kutoarjo, 

 

 

 

Agus, Ristianto 

Peneliti, 

Universitas Muhammadiyah Purworejo 

 

 

 

 Ipan Bulan Kelana 

 

Mengetahui, 

Kepala SMK Pancasila 1 Kutoarjo 

 

 

 

Hj. Kapti Linggapury 
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RPP KELAS EKSPERIMEN 

Yayasan Bina Tani Bagelen 

SMK PANCASILA 1 KUTOARJO 

Status Akreditasi  : TOKR: A; TP: B; TKJ: B 

Jalan Mayjend S. Parman, Telepon: ( 0275  ) – 641516 Kutoarjo, Kabupaten 

Purworejo 

Website: http: //www.smkps1.sch.id ; Email: smkpancasila1kta@gmail.com 

 

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

BIDANG KEAHLIAN   : TEKNIK MESIN 

PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF 

KOMPETENSI KEAHLIAN  : TEKNIK OTOMOTIF 

KENDARAAN RINGAN 

MATA PELAJARAN   : SISTEM TRANSMISI 

KODE KOMPETENSI   : OPKR-30-004 B 

KELAS/SEMESTER   : XI (SEBELAS) / 2 (dua) 

PERTEMUAN KE   : I - II 

ALOKASI WAKTU   : 12 X 45 Menit 

STANDAR KOMPETENSI  : Pemeliharaan transmisi manual 

KOMPETENSI DASAR  : Pemeliharaan transmisi manual 

dan komponen-komponen 

INDIKATOR    :  

 Pemeliharaan/servis trans-misi 

manual dilaksanakan tanpa 

menyebabkan keru-sakan 

terhadap komponen/sistem 

lainnya.   

 Pemeliharaan/servis pada 

komponen-komponen trans-misi 

dilaksanakan sesuai spesifikasi 

kendaraan mengenai metode dan 

per-lengkapan. 

 

mailto:smkpancasila1kta@22gmail.com
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A. Tujuan Pembelajaran: 

 Siswa dapat memahami kontruksi dan fungsi baterai 

 Siswa dapat memahami fungsi transmisi manual. 

 Siswa dapat memahami jenis-jenis transmisi manual. 

 Siswa dapat memahami cara kerja sistem transmisi manual. 

 Siswa dapat memahami komponen-komponen sistem transmisi manual. 

 Siswa dapat memahami langkah-langkah cara pembongkaran, 

pemeriksaan, dan pemasangan transmisi manual. 

B. Metode Pembelajaraan 

 Ceramah 

 Diskusi kelompok 

 Penugasan 

C. Langkah Pembelajaraan 

Pertemuan ke – I 

NO KEGIATAN ALOKASI WAKTU 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan Awal 

a. Berdo’a 

b. Peresensi 

c. Menyiapkan Medi Pembelajaran 

Kegiatan Inti 

a. Siswa mengerjakan soal pre tes 

b. Siswa melihat media dan mendengarkan 

penjelasan guru tentang fungsi transmisi 

manual. 

c. Siswa melihat media dan mendengarkan 

penjelasan guru tentang jenis-jenis 

transmisi. 

d. Siswa melihat media dan mendengarkan 

penjelasan guru tentang cara kerja 

transmisi. 

Kegiatan Penutup: 

a. Siswa membuat ringkasan materi 

b. Peresensi 

c. Berdo’a 

 

35 menit 

 

 

 

 

 

200 menit 

 

 

 

 

 

35 menit 
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Pertemuan ke – II 

NO KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan Awal 

a. Berdo’a 

b. Peresensi 

c. Menyiapkan buku sistem transmisi 

manual. 

Kegiatan Inti 

a. Siswa melihat media dan mendengarkan  

penjelasan guru tentang komponen-

komponen transmisi manual  

b. Siswa peraktik, melihat media dan 

mendengarkan penjelasan guru langkah-

langkah cara pembongkaran, 

pemeriksaan, dan pemasangan transmisi 

manual. 

c. Siswa mengerjakan soal pos tes 

Kegiatan Penutup: 

d. Siswa membuat ringkasan materi 

e. Peresensi 

f. Berdo’a 

 

35 menit 

 

 

 

 

 

200 menit 

 

 

 

 

 

35 menit 

D. Alat Bahan dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Bahan 

 LCD 

 1 unit transmisi 

 Media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Macromedia 

Flash Flayer 

2. Sumber Belajar 

 Buku perbaikan chasis dan pemindah tenaga 

E. Penilaian  

 Observasi pada siswa 

 Tes tulis 
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F. Evaluasi 

Soal Pre Tes 

1. Dibawah ini urutan sistem pemindah daya pada kendaraan yang benar 

adalah 

a. Mesin, transmisi, kopling, poros propeller shaft, diferential, poros 

roda, dan roda. 

b. Mesin, kopling, transmisi, poros propeller shaft, diferential, poros 

roda, dan roda. 

c. Mesin, kopling, transmisi, poros propeller shaft, poros roda, 

diferential, dan roda. 

d. Mesin, kopling, propeller shaft, transmisi, diferential, poros roda dan 

roda. 

e. Mesin, transmisi, propeller shaft, diferential, poros roda dan roda. 

2. Dimanakah letak transmisi pada kendaraan … 

a. Transmisi terletak diantara propeller shaft dan diferential. 

b. Transmisi terletak diantara diferential dan poros roda. 

c. Transmisi terletak diantara kopling dan poros propeller shaft. 

d. Transmisi terletak diantara kopling dan diferential. 

e. Transmisi terletak diantara kopling dan poros roda. 

3. Fungsi transmisi pada kendaraan adalah untuk … 

a. Mengatur putaran mesin dalam proses pemindah tenaga dari kopling 

ke transmisi. 

b. Mengatur daya dalam proses pemindah tenaga dari sumber tenaga 

(mesin) ke  kopling. 

c. Mengatur kecepatan sesuai dengan injakan pedal gas. 

d. Mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindah tenaga dari 

sumber tenaga (mesin) ke roda kendaraan. 

e. Mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindah tenaga dari tuas 

ke mesin. 

4. Syarat yang harus dimiliki oleh transmisi adalah … 

a. Dapat menghasilkan momen yang kecil 

b. Dapat memutuskan dan menghubungkan putaran dari mesin ke 

kopling. 

c. Dapat mengatur berhentinya putaran mesin.  

d. Dapat memutuskan putaran dari transmisi ke plopeller shaft. 

e. Waktu untuk memindahkan tenaga harus cepat, mudah dan tidak 

berbunyi. 

5. Selective gear transmisi pada kendaraan terdapat 3 tipe, yaitu …  

a. Tipe slidingmesh, tipe contanmesh, dan tipe syncromesh. 

b. Tipe rotary, tipe contanmesh, dan tipe syncromesh. 

c. Tipe selective gear, tipe counter shaft, tipe syncromesh. 

d. Tipe syncromesh, tipe contanmesh, tipe couter shaf. 

e. Tipe slidingmesh, tipe syncromesh, dan tipe rotary. 
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Soal Pos Tes 

1. Berfungsi untuk mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindahan 

tenaga dari sumber tenaga keroda kendaraan adalah… 

a. Kopling     d. Diferential 

b. Transmisi    e. Universal joint 

c. Propeller shaft 

2. Gambar perpindahan kecepatan pada transmisi dibawah ini menunjukan 

kecepatan kendaraan pada posisi gigi… 

 
a. Netral      d. Kecepatan 2 

b. Mundur     e. Kecepatan 3 

c. Kecepatan 1 

3. Letak atau posisi transmisi pada kendaraan dipasang dibelakang… 

a. Kopling      d. Diferential 

b. Transmisi     e. Universal joint 

c. Propeller shaft 

4. Roda giginya miring terhadap poros dan digunakan untuk roda gigi 

tetap disebut… 

a. Roda gigi jenis spur   d. Roda gigi jenis epicyclic 

b. Roda gigi jenis helical   e. Roda gigi hypoid 

c. Roda gigi jenis dobel helical 

5. Roda gigi yang bentuk giginya dobel miring terhadap porosnya 

disebut… 

a. Roda gigi jenis spur   d. Roda gigi jenis epicyclic 

b. Roda gigi jenis helical   e. Roda gigi hypoid 

c. Roda gigi jenis doble helical 

 

Kutoarjo,       Juli 2014 

Menyetujui Guru Mata Pelajaran 

SMK Pancasila 1 Kutoarjo, 

 

 

 

Agus Ristianto 

Peneliti, 

Universitas Muhammadiyah Purworejo 

 

 

 

 Ipan Bulan Kelana 

 

Mengetahui, 

Kepala SMK Pancasila 1 Kutoarjo 

 

 

 

Hj. Kapti Linggapury 
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LAMPIRAN 1.3 

MATERI SISTEM TRANSMISI 
 

1. GAMBARAN UMUM TENTANG TRANSMISI 

Tranmisi umumnya ditempatkan diantara kopling dan propeller shaft. 

Transmisi memungkinkan kendaraan menghasilkan momen yang besar (daya 

putar tinggi) untuk gerakan pertama, mempercepat gerakan dan meluncur 

pada tanjakan. 

tranmisi dapat mengurangi perputaran mesin dengan perpindahan gigi-

gigi untuk menghemat pemakaian bensin dan mengurangi kebisingan suara. 

Karena mesin tidak dapat merubah arah putaran maka kendaraan dapat dibuat 

bergerak mundur dengan penggantian gigi-gigi. 

2. FUNGSI TRANSMISI 

1) Mengatur kecepatan sesuai dengan beban dan kondisi jalan.  

2) Merubah arah putar roda, sehingga roda dapat bergerak maju dan 

mundur. 

3) Memutuskan dan menghubungkan putaran, sehingga kendaraan dapat 

berhenti sementara mesin hidup. 

3. JENIS TRANSMISI 

Transmisi pada kendaraan dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Selective gear transmission, terdiri atas : 

a. Slidingmesh type 

Jenis ini merupakan dasar pertama kali ditemukannya 

transmisi. Dengan konstruksi yang sangat sederhana. Ada beberpa 

kekurangan dan kerugian pada jenis ini diantaranya : 

 Kontruksi lebih besar 

 Terdapat kesukaran perpindahan gear pada saat kendaraan sedang 

berjalan  
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 Suaranya kasar 

Karena ada kerugian tersebut maka jenis Slidingmesh sudah 

tidak dikembangkan. Walaupun demikian jenis ini masih sering 

digunakan dan terbatas hanya untuk perceptan dan mundur. Untuk 

transmisi ini terdapat 4 shaft, yaitu: 

 Input shaft (main drive shaft) 

 Counter shaft  

 Main shaft (output shaft) 

 Reverse gear shaft 

 

b. Constantmesh type 

Jenis ini merupakan pengembangan dari slidingmesh type, 

dimana bentuk gear tidak lagi terus ,melainkan helical. Walaupun 

demikian saat perpindahan gear masih terjadi kesukaran. Dinamakan 

constantmesh type karena counter gear selalu berkaitan atau 

berhubungan dengan gear pada main shaft. Sedangkan gear pada 

main shaft dihubungkan dengan perantara bearing. Sehingga gear 

dan mian shaft dapat berputar bebas 
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c. Syncromesh type 

Jenis ini mempunyai kontruksi seperti jenis constantmesh 

type. Pada jenis untuk memindahkan putaran dari main gear ke main 

shaft digunakan syncromesh, sehingga perpindahan putaran dapat 

dilakukan dengan mudah pada berbagai kecepatan. 

 

Susunan transmisi jenis syncromesh 

Pada dasarnya transmisi jenis syncromesh terdiri atas lima bagian, 

yaitu sebagai berikut: 

 Synchronizer ring berfungsi unutk menyamakan putaran  

 Cluth hub berfungsi unutk menghubungkan putaran dari 

sleeve hub ke main shaft, 

 Sleeve hub berfungsi untuk memindahkan putaran dari main 

gear ke main shaft melalui cluth hub. 

 Synchronizer key berfungsi untuk menekan synchronizer ring 

dan sekaligus membantu bekerjanya sleeve hub, 

 Synchronizer spring berfungsi untuk menekan synchronizer 

key selalu tertekan ke sleeve hub. 
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2) Planetary gear transmission 

 

3) Automatic transmission, terdiri atas: 

a. Fluid type 

 

b. Electric type 

 

4. GAMBAR KOMPONEN-KOMPONEN TRANSMISI DAN 

FUNGSINYA 

1) Main Gear 

Fungsi main gear ialah unutk membuat gear ratio bersama-sama dengan 

counter  gear sesuai dengan tingkat kecepatan.  

 

2) Counter Gear 

Fungsi dari counter gear unutk memindahkan putara dari input shaft 

(main drive gear),   ke main gear sekaligus di ratio. 
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3) Reverse Idle Gear Dan Shaft 

Gear ini berfungsi untuk mengghubungkan counter gear dengan main 

reverse gear sehingga main reverse gear berputar berlawanan dengan 

input shaft (main drive gear). 

 

4) Input Shaft 

Berfungsi untuk memindahkan putaran dari clutch ke counter gear. 

 

5) Main Shaft Atau Output Shaft 

Berfungsi sebagai output transmisi sekaligus tempat pemasangan main 

gear dan hub antara main shaft dengan input shaft transmission dapat 

berputar bebas, karena dihubungkan dengan perantara bearing. 

 

6) Interlock system 

Dalam pengoperasian transmisi, setiap tingkat kecepatan hanya boleh 

terjadi satu gear yang masuk (satu level hub yang berkaitan dengan main 

gear), karena setiap main gear mempunyai  gear ration yang berbeda. 

Untuk maksud tersebut pada transmisi dipasang interlockion  system. 
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7) Location Ball 

Untuk mencegah kembalinya gir yang sudah masuk ke posisi netral dan 

untuk membatasi gerakan fork sesuai gerakan sleeve sehingga 

pengemudi dapat merasakan gear yang sudah masuk atau belum. 

 

5. CARA KERJA TRANSMISI 

1) Posisi 1 

Low sleeve hub digeser ke belakang hingga berkaitan dengan low 

main gear, maka putaran dari clutch akan dipindahkan sebagai berikut: 

Input shaft transmission (drive gear), ke counter gear (counter 

driven gear), ke counter low gear, ke low main gear, ke low sleev hub, 

ke low clutch hub, ke main shaft (output shaft). 

2) Posisi 2 

Low sleeve hub digeser ke depan hingga berkaitan dengan 2nd 

main gear, maka putaran dari clutch akan dipindahkan sebagai berikut: 

Input shaft transmission (drive gear), ke counter gear (counter 

driven gear), ke counter 2nd gear, ke 2nd main gear, ke low sleev hub, 

ke low clutch hub, ke main shaft (output shaft).  

3) Posisi 3  

Low sleeve hub digeser ke belakang hingga berkaitan dengan 3rd 

main gear, maka putaran dari clutch akan dipindahkan sebagai berikut: 

Input shaft transmission (drive gear), ke counter gear (counter 

driven gear), ke counter 3rd gear, ke 3rd main gear, ke hight sleeve hub, 

ke hight clutch hub, ke main shaft (output shaft). 
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4) Posisi 4 

Low sleeve hub digeser ke depan hingga berkaitan dengan drive 

gear pada input shaft transmission, maka putaran dari clutch akan 

dipindahkan sebagai berikut: 

Input shaft transmission (drive gear), ke hight sleeve hub, ke hight 

csleeve hub, ke hight clutch hub, ke main shaft (output shaft).  

5) Posisi 5  

5th dan reverse sleeve hub digeser ke depan hingga berkaitan 

dengan reverse gear, maka putaran dari clutch akan dipindahkan sebagai 

berikut: 

Input shaft transmission (drive gear), ke counter gear (counter 

driven gear), ke counter 5th gear, ke 5th main gear, ke 5th dan reverse 

clutch hub, ke main shaft (output shaft). 

6) Posisi 6 (mundur) 

5th dan reverse sleeve hub digeser ke depan hingga berkaitan 

dengan reverse gear, maka putaran dari clutch akan dipindahkan sebagai 

berikut: 

Input shaft transmission (drive gear), ke counter gear (counter 

driven gear), ke counter reverse gear, ke reverse idle gear, ke reverse 

gear 5th dan reverse sleeve hub, ke 5th dan reverse clutch hub, ke main 

shaft (output shaft). 
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LAMPIRAN 1.4 

UJI COBA SOAL 
 

 

TKDP SOAL TES 

No.  Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Karso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 Wresni Wulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

3 Ganjar Setiawan 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Catur Ambaretno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

5 Irsad Khoirul Anwar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

6 

Achmad Setiyo 

Pambudi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

1 

7 Ali Budi Santoso 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

8 Anjar Rizki Handoko 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

9 Ahmad Sahid 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

10 

Aldi Citra Wikrama 

Putra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

1 

11 Deni Aditia 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

12 Doni Andrean 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

13 Mardi Budisusanto 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

14 Risang Kusumo 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

15 Tusiman 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

16 Anggit Fernando 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

Jumlah 16 14 13 13 15 14 14 12 13 12 11 14 16 15 13 14 13 15 5 11 7 13 10 15 13 
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1 Bagus Sulistiono 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Didik Cahyono 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

3 Fendi Hariyanto 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

4 Frendi Usmansyah 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

5 Frendy Narapintha 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

6 Hardika Setia Lencana 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

7 Isnur Haryadi 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

8 Khoirul Imanulloh 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

9 Muhamad Asrul Sani 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

10 Prayogo Sejati 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

11 Restu Dwi Kalisto 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

12 Saiful Amri 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

13 Sugeng Rianto 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

14 Syahrurrozi 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

15 Wahyu Hidayat 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

16 Widiyanto 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

 

Jumlah  6 9 10 10 8 9 9 10 10 15 9 9 8 14 10 10 11 13 9 14 6 10 8 8 10 
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 22 23 23 23 23 23 23 22 23 27 20 23 

 

0.6250 0.3125 0.1875 0.1875 0.4375 0.3125 0.3125 0.1250 0.1875 -0.1875 0.1250 0.3125 

Daya 

Pembeda 
baik baik baik baik baik baik baik baik baik tidak baik baik baik 

indeks 

kesukaran 0.6875 0.71875 0.71875 0.71875 0.71875 0.71875 0.71875 0.6875 0.71875 0.84375 0.625 0.71875 

  Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang 

Keputusan Pakai Pakai Pakai Pakai Pakai Pakai Pakai Pakai Pakai Buang Pakai Pakai 

 

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

 

24 29 23 24 24 28 14 25 13 23 18 23 23 

0.5000 0.0625 0.1875 0.2500 0.1250 0.1250 -0.2500 -0.1875 0.0625 0.1875 0.1250 0.4375 0.2500 

baik baik baik baik baik baik 
tidak 

baik 

tidak 

baik 
baik baik baik baik baik 

0.75 0.90625 0.71875 0.76 0.75 0.875 0.4375 0.78125 0.40625 0.71875 0.5625 0.71875 0.71875 

Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang 

Pakai Buang Pakai Pakai Pakai Buang Pakai Buang Pakai Pakai Buang Pakai Pakai 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

X

NB

BB

NA

BA
DP
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VALIDASI 

No. Nama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Achmad Setiyo Pambudi 76 56 5776 3136 4256 

2 Bagus Sulistiono 44 50 1936 2500 2200 

3 Ahmad Sahid 70 68 4900 4624 4760 

4 Aldi Citra Wikrama Putra 48 60 2304 3600 2880 

5 Ali Budi Santoso 74 64 5476 4096 4736 

6 Anggit Fernando 60 68 3600 4624 4080 

7 Anjar Rizki Handoko 64 54 4096 2916 3456 

8 Catur Ambaretno 60 50 3600 2500 3000 

9 Deni Aditia 90 70 8100 4900 6300 

10 Didik Cahyono 70 64 4900 4096 4480 

11 Doni Andrean 90 74 8100 5476 6660 

12 Fendi Hariyanto 80 70 6400 4900 5600 

13 Frendi Usmansyah 46 54 2116 2916 2484 

14 Frendy Narapintha 98 60 9604 3600 5880 

15 Ganjar Setiawan 54 56 2916 3136 3024 

16 Hardika Setia Lencana 82 76 6724 5776 6232 

17 Imam Safingi 54 68 2916 4624 3672 

18 Irsad Khoirul Anwar 60 60 3600 3600 3600 

19 Isnur Haryadi 74 70 5476 4900 5180 

20 Karso 70 66 4900 4356 4620 

21 Khoirul Imanulloh 78 52 6084 2704 4056 

22 Mardi Budisusanto 94 72 8836 5184 6768 

23 Muhamad Asrul Sani 52 58 2704 3364 3016 

24 Prayogo Sejati 56 56 3136 3136 3136 

25 Restu Dwi Kalisto 76 82 5776 6724 6232 

26 Risang Kusumo 80 84 6400 7056 6720 

27 Saiful Amri 60 60 3600 3600 3600 

28 Sugeng Rianto 74 70 5476 4900 5180 

29 Syahrurrozi 70 66 4900 4356 4620 

30 Tusiman 78 52 6084 2704 4056 

31 Wahyu Hidayat 94 72 8836 5184 6768 

32 Widiyanto 52 58 2704 3364 3016 

33 Wresni Wulan 56 56 3136 3136 3136 

JUMLAH 2284 2096 165112 135688 147404 
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TABEL RELIABILITAS 

No. Nama 

Item Soal yang dierima  

 

 

 

 

 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24 25 

 

    

1 

Achmad 

Setiyo P 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 8 64 64 64 

2 

Bagus 

Sulistiono 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 2 

3 

Ahmad 

Sahid 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 8 64 64 64 

4 

Aldi Citra 

Wikrama P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 7 81 49 63 

5 

Ali Budi 

Santoso 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 8 64 64 64 

6 

Anggit 

Fernando 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 8 49 64 56 

7 

Anjar Rizki 

Handoko 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 9 6 81 36 54 

8 

Catur 

Ambaretno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 9 100 81 90 

9 Deni Aditia 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8 7 64 49 56 

10 

Didik 

Cahyono 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 9 5 81 25 45 

11 

Doni 

Andrean 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 8 64 64 64 
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12 

Fendi 

Hariyanto 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 3 64 9 24 

13 

Frendi 

Usmansyah 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3 7 9 49 21 

14 

Frendy 

Narapintha 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 7 5 49 25 35 

15 

Ganjar 

Setiawan 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 10 49 100 70 

16 

Hardika 

Setia L 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 5 8 25 64 40 

17 

Imam 

Safingi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 10 6 100 36 60 

18 

Irsad 

Khoirul A 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 7 81 49 63 

19 

Isnur 

Haryadi 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 8 49 64 56 

20 Karso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 9 100 81 90 

21 

Khoirul 

Imanulloh 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 6 49 36 42 

22 

Mardi 

Budisusanto 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 8 49 64 56 

23 

Muhamad 

Asrul Sani 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 6 49 36 42 

24 

Prayogo 

Sejati 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 4 6 16 36 24 
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25 

Restu Dwi 

Kalisto 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 6 8 36 64 48 

26 

Risang 

Kusumo 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 7 64 49 56 

27 Saiful Amri 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 4 6 16 36 24 

28 

Sugeng 

Rianto 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 6 25 36 30 

29 Syahrurrozi 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 6 36 36 36 

30 Tusiman 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 6 81 36 54 

31 

Wahyu 

Hidayat 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 3 25 9 15 

32 Widiyanto 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 5 7 25 49 35 

33 

Wresni 

Wulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 7 100 49 70 

JUMLAH 235 220 1813 1574 1613 
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𝑟
𝑥𝑦 = 

𝑁 .∑ 𝑥𝑦  (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

  𝑁 .∑ 2𝑥  −  ∑ 𝑥 2 [ 𝑁.∑ 2𝑦  −  ∑ 𝑦 2]

 

= 
33.1613− 235 (220)

 [ 33.1813 − 235)2 [ 33.1574 −(220)2
 

= 
53229−51700

   133.1813 −  235 2 [ 133.1574 − (220)2]
 

=  
1529

  59829−55225 (51942−48400 )
 

=  
1529

  4604 (3542)
 

=  
1529

 16307368
 

= 
1529

4038 ,238
 

= 0,3786 

𝑟
11= 

2𝑟𝑥𝑦

1+𝑟𝑥𝑦

 

= 
2.0,3786

1+0,3786
 

= 
0,757

1,3786
 

= 0,549
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LAMPIRAN 1.5 

DAFTAR NILAI 

Hasil Nilai Uji Instrumen 

No. Nama ANGKET SOAL POS TES 
SOAL PRE 

TES 

1 Achmad Setiyo Pambudi 54 80 80 

2 Bagus Sulistiono 56 84 76 

3 Ahmad Sahid 63 76 80 

4 Aldi Citra Wikrama P 49 76 80 

5 Ali Budi Santoso 64 80 82 

6 Anggit Fernando 45 72 82 

7 Anjar Rizki Handoko 65 88 76 

8 Catur Ambaretno 68 88 80 

9 Deni Aditia 55 80 72 

10 Didik Cahyono 74 88 72 

11 Doni Andrean 68 72 76 

12 Fendi Hariyanto 60 72 76 

13 Frendi Usmansyah 63 72 72 

14 Frendy Narapintha 66 76 80 

15 Ganjar Setiawan 66 88 72 

16 Hardika Setia Lencana 69 80 72 

17 Imam Safingi 70 88 72 

18 Irsad Khoirul Anwar 72 88 72 

19 Isnur Haryadi 56 84 76 

20 Karso 58 84 78 

21 Khoirul Imanulloh 82 88 76 

22 Mardi Budisusanto 49 80 76 

23 Muhamad Asrul Sani 76 76 76 

24 Prayogo Sejati 55 76 82 

25 Restu Dwi Kalisto 68 80 84 

26 Risang Kusumo 65 80 75 

27 Saiful Amri 51 76 80 

28 Sugeng Rianto 67 68 80 

29 Syahrurrozi 71 76 80 

30 Tusiman 71 88 76 

31 Wahyu Hidayat 75 80 84 

32 Widiyanto 58 80 80 

33 Wresni Wulan 54 92 76 

Jumlah  2083 2656 2551 
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Hasil Nilai Kelas Kontrol 

NO NAMA ANGKET  SOAL POS TES  SOAL PRE TES  

1 AAN RUSDIYAWAN 76 40 80  

2 
ADITYA DWI 

NURCAHYO 70 40 80 

3 AFRIZAL AGUS A 69 48 80  

4 AFRIZANUS SULAIMAN 73 44 80 

5 ALDI FALTU RAHMAN 68 60 85  

6 ARIF BUDIYARTO  70 28 80 

7 ARY HADIYANTO 75 48 80 

8 BAGUS ADI W   

  9 BANG SUROSO MUJI R 65 44 80  

10 BAYU HIDAYAT 61 52 75 

11 BUGI PRIYONO 80 56 87  

12 DAMAR WICAKSONO 65 32 75 

13 DEDI EKO PRAYUDI 71 52 80  

14 DENO SUKOCO   

 

  

15 DWI SETIYAWAN S 74 56 80 

16 EKO NUGROHO 68 48 80 

17 EKO PRASETIYO 71 48 80 

18 EKO PRIYANTO 77 36 80 

19 FAJAR NUR ISWARI 61 52 80 

20 HARI YULIANTO 72 44 80 

21 HENDRY SETIYAWAN 67 44 80 

22 LURUH BENI W 66 60 75 

23 M HARIS HENDARTO 69 52 75 

24 PRABOWO 64 32 80 

25 PRASETIYO SANYOTO 66 48 80 

26 RANGGA R 70 48 75 

27 RENDI ARDIANSYAH   
  28 RICKI ABDI PUTRA 70 52 80  

29 RIZKI BUDHI SAPUTRO 73 52 80 

30 SOLIHIN 75 60 75 

31 SUSI SANTOSO 67 44 75 

32 TRI SEPTIYAWAN 65 48 80 

33 TRIYANTO 73 40 75 

34 VANI INDRA WARDANI 77 56 75 

35 WISEBO 54 40 75 
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Hasil Nilai Kelas Eksperimen 

NO NAMA ANGKET  SOAL POS TES  SOAL PRE TES  

1 ACHMAD KUSAENI 73 52  75  

2 ADI HARJIYANTO 71 52  80 

3 AHMAD ALI FATKHI 72 92  80 

4 AHMAD ROHMADIN 74 72  85 

5 AIZULLYKA RETNO  70 76  75 

6 AKHMAT ABDUL R 67 52  87 

7 ANGGA BAGUS RIYANTO 67 88  80 

8 ARIF APRIANA 71 72  80 

9 ARIF SETIA BUDI 79 72  80 

10 ARIF TRIYOGO 77 60  80 

11 EGI SAPUTRA HIDAYAT 75 76  80 

12 EKO SRIYONO  75 76  75 

13 ERIK TRI WAHYONO 75 80  80 

14 FARIZ BERLIANDY S 73 56  85 

15 FERI ARDIYANTO 71 60  80 

16 GIGIH KURNIYAWAN 70 76  80 

17 HARTONO 75 72  80 

18 HASAN BUKHORY M 78 80  90 

19 HENDRI SETIAWAN  80  88  80 

20 HERI KUSWANTO 75 84 80 

21 KUNCORO 80 76  80 

22 LINGGA IMAM NUR AZIS 82 80  80 

23 MAHFUD RIFA'I 72  84   80  

24 MUSTOFA ANDRIANTO 71 72  80 

25 RIYAN EKA PUTRA 74 80  80 

26 RODIQ ARIANTO 77 60  85 

27 RYHARTANTO 71 76  80 

28 SUJINO 71 60  75 

29 TAUFIQ HIDAYAT 71 92  75 

30 TEGUH ADHI SANTOSO  75 76  75 

31 TEGUH PRASETYO 67 84  75 

32 WAHYU GINANJAR 73 84  80 

33 WIDIYONO 80  72   75  

34 IJARNAKO 75  80  75 
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LAMPIRAN 2 

HASIL PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

1. Tanggapan Ahli Materi 

2. Tanggapan Ahli Media 

3. Tanggapan Uji Coba Produk Kelompok Kecil 

4. Tanggapan Uji Coba Produk Kelompok Besar 

5. Tanggapan Uji Coba Pembelajaran 
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LAMPIRAN 2.1 

TANGGAPAN AHLI MATERI 

 
No. Pernyataan Skor 

Σx Σxi 
1. Apakah urutan materi dalam media sudah sesuai 

yang telah ditetapkan dalam manual book 

2 4 

2. Apakah materi dalam media pembelajaran sudah 

mencakup semua materi yang akan diajarkan 

3 4 

3. Bahasa dalam media pembelajaran apakah dapat 

dipahami 

3 4 

4. Apakah materi yang diajarkan dapat 

memberikan pemahaman terhadap siswa 

3 4 

5. Apakah dalam menggunakan materi 

pembelajaran sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan disekolah 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan 

apakah bahasa yang digunakan dapat dipahami  

4 4 

7. Apakah media yang diajarkan sudah tepat 

dengan materi yang diajarkan 

4 4 

8. Apakah materi yang diajarkan dapat dipahami 

dengan baik 

3 4 

Jumlah  26 32 

 

𝑃 =
Σx

Σ𝑥1
 x 100% 

𝑃 =
26

32
× 100% 

= 81,25 % 
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LAMPIRAN 2.2 

TANGGAPAN AHLI MEDIA 

 
No. Pernyataan Skor  

Σx Σxi 

1. Apakah background yang digunakan pada media 

sudah sesuai dengan materi pembelajaran 

3 4 

2. Apakah jenis  huruf yang digunakan pada teks sudah 

baik 

2 4 

3. Apakah letak teks dalam media sudah baik 3 4 

4. Apakah suara yang digunakan dalam media sudah 

sesuai 

2 4 

5. Apakah warna teks dalam media pembelajaran sudah 

sesuai 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 

suara yang digunakan dapat menarik perhatian siswa 

2 4 

7. Apakah huruf dalam media pembelajaran sudah sesuai 4 4 

8. Apakah gambar background yang ada pada media 

dapat menarik perhatian siswa 

3 4 

9. Apakah materi yang menggunakan gambar dalam 

macromedia sudah baik 

4 4 

10. Apakah tampilan keseluruhan media pembelajaran 

sudah baik 

3 4 

11. Apakah materi yang menggunakan gambar sudah 

sesuai dengan pelajaran 

3 4 

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar 

3 4 

Jumlah  29 48 

 

𝑃 =
Σx

Σ𝑥1
 x 100% 

𝑃 =
29

48
× 100% 

 = 60,41 % 
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LAMPIRAN 2.3 

TANGGAPAN UJI COBA KELOMPOK KECIL 

 
No. Pernyataan Skor 

Σx Σxi 

1. Apakah suara pengiring tombol yang digunakan 

pada media sudah sesuai  

2 4 

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi sudah 

baik 

3 4 

3. Apakah belajar dengan menggunakan media 

pemelajaran dapat lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru 

4 4 

4. Dalam media pembelajaran pemilihan background 

apakah sudah tepat 

3 4 

5. Apakah belajar dengan menggunakan gambar dapat 

dipahami 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 

materi dapat dipahami dengan baik 

3 4 

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

3 4 

8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 

pembelajaran sudah baik 

2 4 

9. Apakah warna yang digunakan pada media 

pembelajaran sudah sesuai  

2 4 

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap 

pembelajaran yang diterapkan  

2 4 

11. Apakah materi yang menggunakan gambar sudah 

sesuai dengan pelajaran 

3 4 

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar 

4 4 

Jumlah  35 48 

 

𝑃 =
Σx

Σ𝑥1
 x 100% 

𝑃 =
35

48
× 100% 

 = 72,91 % 
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LAMPIRAN 2.3 

TANGGAPAN UJI COBA KELOMPOK BESAR 

 
No. Pernyataan Sekor 

Σx Σxi 

1. Apakah suara pengiring tombol yang digunakan 

pada media sudah sesuai  

2 4 

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi sudah 

baik 

3 4 

3. Apakah belajar dengan menggunakan media 

pemelajaran dapat lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru 

4 4 

4. Dalam media pembelajaran pemilihan background 

apakah sudah tepat 

2 4 

5. Apakah belajar dengan menggunakan gambar dapat 

dipahami 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 

materi dapat dipahami dengan baik 

4 4 

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

4 4 

8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 

pembelajaran sudah baik 

3 4 

9. Apakah warna yang digunakan pada media 

pembelajaran sudah sesuai  

4 4 

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap 

pembelajaran yang diterapkan  

4 4 

11. Apakah materi yang menggunakan gambar sudah 

sesuai dengan pelajaran 

3 4 

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar 

3 4 

Jumlah  44 48 

𝑃 =
Σx

Σ𝑥1
 x 100 % 

𝑃 =
44

48
× 100 % 

 = 91,66 % 
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LAMPIRAN 2.3 

TANGGAPAN UJI COBA PEMBELAJARAN 

 
No.  Pernyataan  Sekor  

Σx Σxi 

1. Apakah suara pengiring tombol yang digunakan 

pada media sudah sesuai  

3 4 

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi sudah 

baik 

4 4 

3. Apakah belajar dengan menggunakan media 

pemelajaran dapat lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru 

4 4 

4. Dalam media pembelajaran pemilihan background 

apakah sudah tepat 

2 4 

5. Apakah belajar dengan menggunakan gambar dapat 

dipahami 

4 4 

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 

materi dapat dipahami dengan baik 

4 4 

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

4 4 

8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 

pembelajaran sudah baik 

4 4 

9. Apakah warna yang digunakan pada media 

pembelajaran sudah sesuai  

3 4 

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap 

pembelajaran yang diterapkan  

4 4 

11. Apakah materi yang menggunakan gambar sudah 

sesuai dengan pelajaran 

4 4 

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar 

3 4 

Jumlah  43 48 

𝑃 =
Σx

Σ𝑥1
 x 100 % 

𝑃 =
43

48
× 100 % 

= 89,58 % 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

1. Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

2. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa  

3. Kisi-Kisi Angket Aktivitas Belajar Siswa 

4. Angket Aktivitas Belajar Siswa  

5. Kisi-Kisi Soal Pre Tes 

6. Soal Pre Tes  

7. Kisi-Kisi Soal Pos Tes 

8. Soal Pos Tes  

9. Kisi-Kisi Ahli Materi 

10. Angket Ahli Materi  

11. Kisi-Kisi Ahli Media 

12. Angket Ahli Media  

13. Kisi-Kisi Media Pembelajaran Responden Audiens/Siswa 

14. Angket Media Pembelajaran Responden Siswa Uji Coba Kelompok Kecil 

15. Angket Media Pembelajaran Responden Siswa Uji Coba Kelompok Besar 

16. Angket Media Pembelajaran Responden Siswa Kelas Eksperimen 
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LAMPIRAN 3.1 

KISI-KISI OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

No 
Variabel 

Yang Diukur 
Indikator Aktivitas Belajar 

Jumlah 

Item 

Nomor 

Item 

1. Perhatian 

Siswa 

Antusiasme siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

1 4 

2. Keterlibatan 

Siswa 

Interaksi siswa dengan guru 1 1 

Interaksi siswa dengan siswa 1 2 

Kerjasama kelompok 1 6 

Aktivitas belajar siswa dalam 

diskusi kelompok 

1 5 

Aktivitas siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran 

1 3 

Keterampilan siswa dalam 

menggunakan alat peraga 

1 7 

Partisipasi siswa dalam 

menyimpulkan materi 

1 8 

Jumlah 8 8 
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LAMPIRAN 3.2 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

LEMBAR OBSERVASI 

 
Petunjuk: 1. Jawablah setiap pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang  

 sebelumnya benar-benar cocok dengan pilihan anda. 

     2. Berilah tanda cek (   ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban. 

 

 

Keterangan: 

1 = Tidak Pernah  

2 = Kadang-Kadang 

3 = Sering  

4 = Selalu 

 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1 2 3 4 

1. Apakah siswa serius memperhatikan pada saat guru 

sedang mengajar  

    

2. Apakah siswa sering bertanya ketika guru selesai 

menerangkan materi 

    

3. Pada saat diskusi apakah siswa berperan aktif dalam 

satu kelompok 

    

4. Apakah dalam kerjasama kelompok siswa kompak 

dalam mengerjakan tugas 

    

5. Pada saat diskusi kelompok apakah aktivitas siswa 

serius dalam mengikuti pembelajaran 

    

6. Dalam melaksanakan pembelajaran apakah aktivitas 

siswa serius mengikuti pembelajaran 

    

7. Dalam menggunakan alat peraga apakah siswa 

terampil memperaktikannya sesuai dengan prosedur 

    

8. Apakah setelah guru selesai menyampaikan materi 

siswa suka menyimpulkan materi dengan jelas 
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LAMPIRAN 3.3 

KISI-KISI ANGKET AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

No 
Variabel 

Yang Diukur 
Indikator Aktivitas Belajar 

Jumlah 

Item 

Nomor 

Item 

1. Perhatian 

Siswa 

Antusiasme siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

3 1, 13, 20 

2. Keterlibatan 

Siswa 

Interaksi siswa dengan guru 4 15, 14, 8 

3 

Interaksi siswa dengan siswa 1 11 

Kerjasama kelompok 1 4 

Aktivitas belajar siswa dalam 

diskusi kelompok 

2 18, 16 

Aktivitas siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran 

4 2, 7, 9 

 12 

Keterampilan siswa dalam 

menggunakan alat peraga 

3 19, 16, 5 

Partisipasi siswa dalam 

menyimpulkan materi 

2 17, 10 

Jumlah 20 20 
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LAMPIRAN 3.4 

ANGKET AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

ANGKET AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN 

 
Nama   : ………………………………. 

Kelas   : ………………………………. 

NIS  : ………………………………. 

 

Petunjuk: 1. Isilah identitas anda (Nama, Kelas, dan NIS) di tempat yang tersedia. 

2. Jawablah setiap pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang 

    sebelumnya benar-benar cocok denga pilihanmu. 

     3. Berilah tanda cek (   ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban. 

     4. Jawaban anda tidak mempengaruhi penilaian. 

 

Keterangan: 

1 = Tidak Pernah  

2 = Kadang-Kadang 

3 = Sering  

4 = Selalu 

 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1 2 3 4 

1. Saya senang mengikuti pelajaran sistem transmisi      

2. Saya merasa nyaman selama mengikuti proses 

pembelajaran  

    

3. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu      

4. Pada saat ada tugas kelompok saya senang 

mengerjakan tugas bersama-sama dengan teman  

    

5. setelah saya  menggunakan alat praktik, saya dapat 

memahami kegunaan alat praktik dengan baik  

    

6. Saya tertib selama kegiatan diskusi kelompok      

7. Saya melaksanakan instruksi dari guru     

8. Saya senang ketika guru bertanya kepada saya      

9. Saya menanyakan persoalan yang kurang/tidak 

dipahami selama proses pembelajaran 

    

10. pada saat diskusi selesai, saya sering menyimpulkan 

materi yang didiskusikan  

    

11. pada saat diskusi saya suka memberikan masukan 

dalam diskusi kelompok  

    

12 Saya tidak membuat gaduh pada saat pembelajaran 

berlangsung  
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13. Saya suka memperhatikan penjelasan guru pada saat 

pelajaran sistem transmisi  

    

14. Saya senang bertanya ketika mengikuti pelajaran 

transmisi 

    

15. Saya memberikan tanggapan yang baik pada saat 

guru bertanya  

    

16. Saya melaksanakan praktek sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan pada saat pelajaran praktik  

    

17. Pada saat pelajaran selesai saya menyimpulkan 

materi dengan meringkasnya  

    

18. Saat diskusi saya ikut bekerja sama dengan teman-

teman sekelompok  

    

19. Setelah saya belajar teori yang diberikan oleh guru, 

saya dapat menggunakan alat praktek dengan baik  

    

20. Saya selalu fokus akan materi yang disampaikan 

oleh guru  
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LAMPIRAN 3.5 

KISI-KISI SOAL PRE TES 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi  Indikator Soal Pre Test 

Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

Pemeliharaa

n/servis 

transmisi 

manual dan 

komponen-

komponen 

Jenis, 

kontruksi 

dan 

prinsip 

kerja 

transmisi  

manual. 

 

1. Mengidentifikasi fungsi 

transmisi manual. 

PG 2 3,4 

2. Mengidentifikasi jenis-

jenis transmisi manual. 

PG 3 5,67 

3. Mengidentifikasi cara 

kerja sistem transmisi 

manual. 

PG 2 1,2 

4. Mengidentifikasi 

komponen-komponen 

sistem transmisi 

manual. 

PG 3 8,9,10 

Jumlah  10 10 
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LAMPIRAN 3.6 

SOAL PRE TES 

 
Mata Pelajaran : Sistem Transmisi 

Nama   : 

Kelas/Semester : XI 

 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu hurup a,b,c,d atau e didepan jawaban 

yang paling tepat! 

 

1. Dibawah ini urutan sistem pemindah daya pada kendaraan yang benar adalah 

… 

a. Mesin, transmisi, kopling, poros propeller shaft, diferential, poros roda, 

dan roda. 

b. Mesin, kopling, transmisi, poros propeller shaft, diferential, poros roda, 

dan roda. 

c. Mesin, kopling, transmisi, poros propeller shaft, poros roda, diferential, 

dan roda. 

d. Mesin, kopling, propeller shaft, transmisi, diferential, poros roda dan roda. 

e. Mesin, transmisi, propeller shaft, diferential, poros roda dan roda. 

2. Dimanakah letak transmisi pada kendaraan … 

a. Transmisi terletak diantara propeller shaft dan diferential. 

b. Transmisi terletak diantara diferential dan poros roda. 

c. Transmisi terletak diantara kopling dan poros propeller shaft. 

d. Transmisi terletak diantara kopling dan diferential. 

e. Transmisi terletak diantara kopling dan poros roda. 

3. Fungsi transmisi pada kendaraan adalah untuk … 

a. Mengatur putaran mesin dalam proses pemindah tenaga dari kopling ke 

transmisi. 

b. Mengatur daya dalam proses pemindah tenaga dari sumber tenaga (mesin) 

ke  kopling. 

c. Mengatur kecepatan sesuai dengan injakan pedal gas. 

d. Mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindah tenaga dari sumber 

tenaga (mesin) ke roda kendaraan. 

e. Mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindah tenaga dari tuas ke 

mesin. 

4. Syarat yang harus dimiliki oleh transmisi adalah … 

a. Dapat menghasilkan momen yang kecil 

b. Dapat memutuskan dan menghubungkan putaran dari mesin ke kopling. 

c. Dapat mengatur berhentinya putaran mesin.  

d. Dapat memutuskan putaran dari transmisi ke plopeller shaft. 

e. Waktu untuk memindahkan tenaga harus cepat, mudah dan tidak berbunyi. 

5. Selective gear transmisi pada kendaraan terdapat 3 tipe, yaitu …  

a. Tipe slidingmesh, tipe contanmesh, dan tipe syncromesh. 
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b. Tipe rotary, tipe contanmesh, dan tipe syncromesh. 

c. Tipe selective gear, tipe counter shaft, tipe syncromesh. 

d. Tipe syncromesh, tipe contanmesh, tipe couter shaf. 

e. Tipe slidingmesh, tipe syncromesh, dan tipe rotary. 

6. Dibawah ini ang termasuk cara kerja transmisi slidingmesh type yaitu … 

a. Jenis transmisi manual yang cara kerja tentang pemindahaan gigi dengan 

cara menggeser langsung roda gigi input dan out putnya. 

b. Jenis transmisi manual yang cara kerja tentang pemindahaan gigi dengan 

cara menyentuh langsung roda gigi input dan out putnya. 

c. Jenis transmisi otomatis yang cara kerja tentang pemindahaan gigi 

dengan cara menggeser langsung roda gigi input dan out putnya. 

d. Jenis transmisi otomatis yang cara kerja tentang pemindahaan gigi 

dengan cara menyentuh langsung roda gigi input dan out putnya. 

e. Jenis transmisi manual yang cara kerja tentang pemindahaan gigi dengan 

cara menggeser hub sleeve. 

7. Kelemahan pada transmisi tipe contanmesh yaitu dapat dilihat dari … 

a. Suara transmisi kasar saat transmisi berputar. 

b. Suara transmisi lembut saat transmisi berputar. 

c. Perpindahan transmisi lembut saat tuas perseneling dipindahkan. 

d. Suara transmisi lembut saat pemindahan kecepatan. 

e. Suara transmisi kasar saat pemindahan kecepatan. 

8. Bentuk giginya lurus sejajar  terhadap poros, dipergunakan untuk gigi tetap 

atau yang tidak bisa digeser (slidingmesh) adalah bentuk dari roda gigi jenis... 

a. Roda gigi jenis helical   d.  Roda gigi hypoid 

b. Roda gigi jenis epicyclic   e.  Roda gigi jenis spur 

c. Roda gigi jenis dobel helical  

9. Bentuk giginya dobel miring terhadap poros, dipergunakan untuk roda gigi 

tetap atau yang tidak bisa digeser (contant mesh dan sincro-mesh) adalah 

bentuk dari roda gigi … 

a. Roda gigi jenis spur    d.  Roda gigi hypoid 

b. Roda gigi jenis helical   e.  Roda gigi jenis dobel 

helical 

c. Roda gigi jenis epicyclic 

10. Gambar dibawah ini adalah bentuk roda gigi … 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Roda gigi counter shaft   d.  Roda gigi second 

b. Roda gigi epiciclic    e.  Roda gigi low speed 

c. Roda gigi reverse 
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JAWABAN SOAL PREE TEST 
 

1. B 

2. C 

3. D 

4. E 

5. A 

6. A 

7. E 

8. E 

9. B 

10. B 
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LAMPIRAN 3.7 

KISI-KISI SOAL POS TES 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi  Indikator Soal Pos Test 

Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

Pemeliharaa

n/servis 

transmisi 

manual dan 

komponen-

komponen 

Jenis, 

kontruksi 

dan 

prinsip 

kerja 

transmisi  

manual. 

 

1. Mengidentifikasi fungsi 

transmisi manual. 

PG 4 1,12,13

20 

2. Mengidentifikasi jenis-

jenis transmisi manual. 

PG 6 8,9,11 

17,23 

24 

3. Mengidentifikasi cara 

kerja sistem transmisi 

manual. 

PG 7 2,3,7 

15,19 

21,22 

4. Mengidentifikasi 

komponen-komponen 

sistem transmisi 

manual. 

PG 8 4,5,6 

10,14 

16,18 

25 

Jumlah  25 25 
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LAMPIRAN 3.8 

SOAL POS TES 

 

 
Mata Pelajaran : Sistem Transmisi 

Nama   : 

Kelas/Semester : XI 

 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu hurup a,b,c,d atau e didepan jawaban 

yang paling tepat! 

 

1. Berfungsi untuk mengatur tingkat kecepatan dalam proses pemindahan tenaga 

dari sumber tenaga keroda kendaraan adalah… 

a. Kopling     d. Diferential 

b. Transmisi    e. Universal joint 

c. Propeller shaft 

2. Gambar perpindahan kecepatan pada transmisi dibawah ini menunjukan 

kecepatan kendaraan pada posisi gigi… 

 
a. Netral     d. Kecepatan 2 

b. Mundur    e. Kecepatan 3 

c. Kecepatan 1 

3. Letak atau posisi transmisi pada kendaraan dipasang dibelakang… 

a. Kopling     d. Diferential 

b. Transmisi     e. Universal joint 

c. Propeller shaft 

4. Roda giginya miring terhadap poros dan digunakan untuk roda gigi tetap 

disebut… 

a. Roda gigi jenis spur   d. Roda gigi jenis epicyclic 

b. Roda gigi jenis helical  e. Roda gigi hypoid 

c. Roda gigi jenis dobel helical 

5. Roda gigi yang bentuk giginya dobel miring terhadap porosnya disebut… 

a. Roda gigi jenis spur   d. Roda gigi jenis epicyclic 

b. Roda gigi jenis helical  e. Roda gigi hypoid 

c. Roda gigi jenis doble helical 

6. Roda giginya lurus sejajar dengan poros, dipergunakan untuk roda gigi geser 

disebut… 

a. Roda gigi jenis spur   d. Roda gigi jenis epicyclic 

b. Roda gigi jenis helical  e. Roda gigi hypoid 

c. Roda gigi jenis dobel helical 
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7. Dibawah ini yang tidak termasuk kedalam sistem pemindah tenaga disebut… 

a. Kopling    d. Propeller shaft 

b. Master cylinder   e. Diferensial 

c. Transmisi 

8. Jenis transmisi manual yang sekarang banyak dipergunakan pada kendaraan 

modern adalah… 

a. Sliding mesh type   d. Over drive 

b. Constant mesh type   e. Automatic transmission 

c. Syncromesh type 

9. Jenis transmisi manual yang paling sederhana sekali kontruksinya asalah… 

a. Sliding mesh type   d. Over drive 

b. Constant mesh type   e. Automatic transmission 

c. Syncromesh type 

10. Pada gambar pengukuran yang sedang diukur dibawah menunjukan 

pengukuran pada bagian … 

 
a. Flens luncuran luar   d. Flens luncuran dalam 

b. Flens poros output   e. Diameter luar luncuran dalam 

c. Jurnal poros output 

11. Sedangkan jenis transmisi yang kontruksinya terdapat roda gigi yang tetap 

selalu berhubungan disebut… 

a. Sliding mesh type   d. Over drive 

b. Constant mesh type   e. Automatic transmission 

c. Syncromesh type 

12. Dibawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada 

transmisi adalah… 

a. Harus mudah, tepat dan cepat kerjanya 

b. Dapat memindahkan tenaga dengan lembut dan tepat 

c. Mempunyai kemampuan yang tinggi 

d. Harus mudah untuk perawatan 

e. Dapat dipasang disemua jenis kendaraan 

13. Berfungsi untuk menyesuaikan putaran sehingga putaran menjadi sama 

adalah… 

a. Syncromesh      d. Interlock sistem 

b. Counter gear    e. Main gear 

c. Reverse idle gear 

14. Dibawah ini yang tidak termasuk komponen-komponen utama transmisi 

manual adalah… 

a. Location ball    d. Transaxle 

b. Interlock system   e. Main gear 

c. Reverse idle gear dan shaft 
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15. Pada setiap roda gigi berkaitan dengan roda gigi yang digerakan dan berputar 

bebas terhadap porosnya disebut… 

a. Tahap pertama    d. Netral 

b. Tahap kedua    e. Mundur 

c. Tahap ketiga 

16. Komponen transmisi yang berhubungan dengan kopling adalah… 

a. Input shaft transmission   d. Counter gear 

b. Output shaft transmission  e. Shift fork 

c. Counter shaft 

17. Gambar transmisi dibawah ini termasuk kedalam jenis transmisi… 

 
a. Transmisi jenis syncromesh type 

b. Transmisi jenis Slidingmesh type  

c. Transmisi jenis contanmesh type  

d. Transmisi jenis fluid type 

e. Transmisi jenis electric type 

18. Berfungsi untuk memindahkan putaran dari input shaft (main drive gear), ke 

main gear sekaligus gear ratio disebut… 

a. Input shaft transmission   d. Counter gear 

b. Output shaft transmission  e. Shift fork 

c. Counter shaft 

19. Untuk mengoprasionalkan transmisi yaitu merubah daru kecepatan yang satu 

ke kecepatan yang lain, maka pada transmisi dipasang… 

a. Shift lever     d. Shift fork lock 

b. Shift fork    e. Shift fork head 

c. Counter shaft 

20. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan fungsi transmisi adalah… 
a. Merubah momen 
b. Merubah kecepatan kendaraan 

c. Mengendalikan arah kendaraan 

d. Memungkinkan kendaraan bergerak mundur 

e. Memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup (posisi netral) 

21. Bagian dari mekanisme pemindah yang berfungsi menggerakkan Hub sleeve 

adalah… 
a. Shift detent ball    d. Syncronizer ring 

b. Shift fork    e. Clutch hub 

c. Syncromesh 
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22. Pada saat kendaraan mulai berjalan diperlukan tenaga yang besar, setelah 

kendaraan berjalan maka bukan tenaga lagi yang diperlukan melainkan… 

a. Kecepatan    d. Beban 

b. Tenaga     e. Kekuatan 

c. Daya 

23. Dibawah ini yang bukan termasuk ke dalam jenis transmisi adalah… 

a. Selective gear transmission   d. Planetary gear transmission 

b. Automatic transmission  e. Fluid type 

c. Counter gear transmission 

24. Gambar transmisi dibawah ini termasuk kedalam jenis transmisi… 

 
a. Transmisi jenis contanmesh type  

b. Transmisi jenis syncromesh type 

c. Transmisi jenis Slidingmesh type  

d. Transmisi jenis fluid type 

e. Transmisi jenis electric type 

25. Komponen yang ada pada gambar dibawah ini dinamakan… 

 
a. Interlock system   d. Reverse idle gear 

b. Main gear    e. Ring syncromesh 

c. Counter gear 
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JAWABAN SOAL POS TES 
1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. C 

6. A 

7. B 

8. C 

9. A 

10. D 

11. B 

12. E 

13. A 

14. D 

15. D 

16. A 

17. C 

18. D 

19. D 

20. C 

21. B 

22. A 

23. C 

24. C 

25. E 
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LAMPIRAN 3.9 

KISI-KISI AHLI MATERI 
 

No 
Variabel 

Yang Diukur 
Indikator Penilaian 

Jumlah 

Item 

Nomor 

Item 

1. 
Kualitas 

media 
a. Kesesuaian media dengan materi 

1 7 

1. a

) 

Kualitas 

materi 

a. Urutan materi 1 1 

b. Ketepatan penggunaan materi sesuai 

bidang keilmuan 

1 5 

c. Cakupan (keluasan dan kedalaman) isi 

materi 

1 2 

d. Kejelasan isi materi 1 8 

e. Kemudahan siswa dalam mendalami 

materi 

1 4 

2.  
Kualitas 

bahasa 

a. Penggunaan bahasa baku 1 6 

b. Penjelasan penggunaan bahasa asing 1 3 

Jumlah  8 8 
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LAMPIRAN 3.10 

ANGKET AHLI MATERI 

 

 

 

ANGKET AHLI MATERI 
Petunjuk: 1. Jawablah setiap pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang  

 sebelumnya benar-benar cocok dengan pilihan anda. 

     2. Berilah tanda cek (   ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban. 

 

 

Keterangan: 

a. = Sekor 4 

b. = Sekor 3 

c. = Sekor 2 

d. = Sekor 1 

 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

a b c d 

1. Apakah urutan materi dalam media sudah sesuai 

yang telah ditetapkan dalam manual book 

    

2. Apakah materi dalam media pembelajaran sudah 

mencakup semua materi yang akan diajarkan 

    

3. Bahasa dalam media pembelajaran apakah dapat 

dipahami 

    

4. Apakah materi yang diajarkan dapat memberikan 

pemahaman terhadap siswa 

    

5. Apakah dalam menggunakan materi pembelajaran 

sudah sesuai dengan materi yang diajarkan 

disekolah 

    

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 

bahasa yang digunakan dapat dipahami  

    

7. Apakah media yang diajarkan sudah tepat dengan 

materi yang diajarkan 

    

8. Apakah materi yang diajarkan dapat dipahami 

dengan baik 
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LAMPIRAN 3.11 

KISI-KISI AHLI MEDIA 

 

 

No 

Variabel 

Yang 

Diukur 

Indikator Penilaian 
Jumlah 

Item 

Nomor 

Item 

1.  
Kualitas 

teks 

a. Tata letak teks 1 3 

b. Warna teks  1 5 

c. Jenis huruf 1 2 

d. Ukuran huruf 1 7 

2.  
Kualitas 

grafis 

a. Kesesuaian pemilihan background 1 1 

b. Kesesuaian proporsi warna 1 12 

c. Kemenarikan gambar background 1 8 

3.  
Kualitas 

suara 

a. Kejelasan musik/suara 1 6 

b. Kesesuaian pemilihan musik/suara 1 4 

4.  
Kualitas 

gambar 

a. Kemenarikan sajian gambar 1 9 

b. Kesesuaian gambar 1 11 

c. Tampilan media secara keseluruhan 1 10 

Jumlah  12 12 
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LAMPIRAN 3.12 

ANGKET AHLI MEDIA 

 

 

ANGKET AHLI MEDIA 
Petunjuk: 1. Jawablah setiap pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang  

 sebelumnya benar-benar cocok dengan pilihan anda. 

     2. Berilah tanda cek (   ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban. 

 

 

Keterangan: 

a. = Sekor 4 

b. = Sekor 3 

c. = Sekor 2 

d. = Sekor 1 

 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

a b c d 

1. Apakah background yang digunakan pada media 

sudah sesuai dengan materi pembelajaran 

    

2. Apakah jenis  huruf yang digunakan pada teks 

sudah baik 

    

3. Apakah letak teks dalam media sudah baik     

4. Apakah suara yang digunakan dalam media sudah 

sesuai 

    

5. Apakah warna teks dalam media pembelajaran 

sudah sesuai 

    

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 

suara yang digunakan dapat menarik perhatian 

siswa 

    

7. Apakah huruf dalam media pembelajaran sudah 

sesuai 

    

8. Apakah gambar background yang ada pada media 

dapat menarik perhatian siswa 

    

9. Apakah materi yang menggunakan gambar dalam 

macromedia sudah baik 

    

10. Apakah tampilan keseluruhan media pembelajaran 

sudah baik 

    

11. Apakah materi yang menggunakan gambar sudah 

sesuai dengan pelajaran 

    

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar 
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LAMPIRAN 3.13 

KISI-KISI MEDIA PEMBELAJARAN RESPONDEN SISWA 
 

 

No Aspek Indikator Penilaian 
Jumlah 

Item 

Nomor 

Item 

1.  
Kualitas 

grafis 

a. Kemenarikan gambar background  1 7 

b. Ketepatan pemilihan background  1 4 

c. Ketepatan proporsi warna  1 9 

2.  
Kualitas 

suara 

a. Kesesuaian musik/suara  1 10 

3.  
Kualitas 

gambar 

a. Kemudahan memahami gambar 1 5 

b. Kejelasan gambar  1 2 

4.  
Kualitas 

navigasi 

a. Kejelasan Tampilan bentuk  tombol  1 8 

b. Kesesuaian Suara pengiring tombol  1 1 

5.  Kualitas 

materi 

a. Memahami materi dalam media 

pembelajaran 

1 6 

b. Pengaruh media terhadap minat belajar 1 3 

Jumlah 10 10 
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LAMPIRAN 3.14 

ANGKET MEDIA PEMBELAJARAN RESPONDEN SISWA UJI 

COBA KELOMPOK KECIL 

 

 

 
Petunjuk: 1. Jawablah setiap pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang  

 sebelumnya benar-benar cocok dengan pilihan anda. 

     2. Berilah tanda cek (   ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban. 

  3. Jawaban anda tidak mempengaruhi penilaian. 

 

 

Keterangan: 

a. = Sekor 4 

b. = Sekor 3 

c. = Sekor 2 

d. = Sekor 1 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

a b c d 

1. Apakah suara pengiring tombol yang digunakan pada 

media sudah sesuai  

    

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi sudah baik     

3. Apakah belajar dengan menggunakan media pemelajaran 

dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh 

guru 

    

4. Dalam media pembelajaran pemilihan background 
apakah sudah tepat 

    

5. Apakah belajar dengan menggunakan gambar dapat 

dipahami 

    

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 
materi dapat dipahami dengan baik 

    

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

    

8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 
pembelajaran sudah baik 

    

9. Apakah warna yang digunakan pada media pembelajaran 

sudah sesuai  

    

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap pembelajaran 

yang diterapkan  

    

11. Apakah materi yang menggunakan gambar sudah sesuai 

dengan pelajaran 

    

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar 
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LAMPIRAN 3.15 

ANGKET MEDIA PEMBELAJARAN RESPONDEN SISWA UJI 

COBA KELOMPOK BESAR 

 

 

 
Petunjuk: 1. Jawablah setiap pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang  

 sebelumnya benar-benar cocok dengan pilihan anda. 

     2. Berilah tanda cek (   ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban. 

  3. Jawaban anda tidak mempengaruhi penilaian. 

 

 

Keterangan: 

a. = Sekor 4 

b. = Sekor 3 

c. = Sekor 2 

d. = Sekor 1 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

a b c d 

1. Apakah suara pengiring tombol yang digunakan pada 

media sudah sesuai  

    

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi sudah baik     

3. Apakah belajar dengan menggunakan media pemelajaran 

dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh 

guru 

    

4. Dalam media pembelajaran pemilihan background 
apakah sudah tepat 

    

5. Apakah belajar dengan menggunakan gambar dapat 

dipahami 

    

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 
materi dapat dipahami dengan baik 

    

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

    

8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 
pembelajaran sudah baik 

    

9. Apakah warna yang digunakan pada media pembelajaran 

sudah sesuai  

    

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap pembelajaran 

yang diterapkan  

    

11. Apakah materi yang menggunakan gambar sudah sesuai 

dengan pelajaran 

    

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar 
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LAMPIRAN 3.16 

ANGKET MEDIA PEMBELAJARAN RESPONDEN SISWA UJI 

PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 
Petunjuk: 1. Jawablah setiap pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang  

 sebelumnya benar-benar cocok dengan pilihan anda. 

     2. Berilah tanda cek (   ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban. 

  3. Jawaban anda tidak mempengaruhi penilaian. 

 

 

Keterangan: 

a. = Sekor 4 

b. = Sekor 3 

c. = Sekor 2 

d. = Sekor 1 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

a b c d 

1. Apakah suara pengiring tombol yang digunakan pada 

media sudah sesuai  

    

2. Apakah gambar yang digunakan pada materi sudah baik     

3. Apakah belajar dengan menggunakan media pemelajaran 

dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh 

guru 

    

4. Dalam media pembelajaran pemilihan background 
apakah sudah tepat 

    

5. Apakah belajar dengan menggunakan gambar dapat 

dipahami 

    

6. Dalam media pembelajaran yang diajarkan apakah 
materi dapat dipahami dengan baik 

    

7. Apakah tampilan bacrkground dalam media 

pembelajaran sudah bagus 

    

8. Apakah tombol yang digunakan dalam media 
pembelajaran sudah baik 

    

9. Apakah warna yang digunakan pada media pembelajaran 

sudah sesuai  

    

10. Apakah suara media sudah sesuai terhadap pembelajaran 

yang diterapkan  

    

11. Apakah materi yang menggunakan gambar sudah sesuai 

dengan pelajaran 

    

12. Apakah tampilan warna dalam media dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar 
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LAMPIRAN 4 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

2. Hasil Uji Normalitas Kelas Kontrol 

3. Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

4. Hasil Uji Homogenitas Akhir 

5. Hasil Uji Hipotesis Dengan Menggunakan Uji t 

6. Foto-Foto Penelitian Kelas Kontrol 

7. Foto-Foto Penelitian Kelas Eksperimen 
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LAMPIRAN 4.1 

HASIL OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 
Hasil Lembar Observasi Kelas Kontrol 

No. Pernyataan Skor  

Σx Σxi 

1. Apakah siswa serius memperhatikan pada saat guru 

sedang mengajar  

2 4 

2. Apakah siswa sering bertanya ketika guru selesai 

menerangkan materi 

1 4 

3. Pada saat diskusi apakah siswa berperan aktif dalam 

satu kelompok 

2 4 

4. Apakah dalam kerjasama kelompok siswa kompak 

dalam mengerjakan tugas 

2 4 

5. Pada saat diskusi kelompok apakah aktivitas siswa 

serius dalam mengikuti pembelajaran 

2 4 

6. Dalam melaksanakan pembelajaran apakah aktivitas 

siswa serius mengikuti pembelajaran 

2 4 

7. Dalam menggunakan alat peraga apakah siswa 

terampil memperaktikannya sesuai dengan prosedur 

2 4 

8. Apakah setelah guru selesai menyampaikan materi 

siswa suka menyimpulkan materi dengan jelas 

1 4 

Jumlah 14 32 

𝑃 =
Σx

Σ𝑥1
 x 100 % 

𝑃 =
14

32
× 100 % 

= 43,73% 
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Hasil Lembar Observasi Kelas Eksperimen 

No. Pernyataan Skor  

Σx Σxi 

1. Apakah siswa serius memperhatikan pada saat guru 

sedang mengajar  

3 4 

2. Apakah siswa sering bertanya ketika guru selesai 

menerangkan materi 

3 4 

3. Pada saat diskusi apakah siswa berperan aktif dalam 

satu kelompok 

3 4 

4. Apakah dalam kerjasama kelompok siswa kompak 

dalam mengerjakan tugas 

3 4 

5. Pada saat diskusi kelompok apakah aktivitas siswa 

serius dalam mengikuti pembelajaran 

3 4 

6. Dalam melaksanakan pembelajaran apakah aktivitas 

siswa serius mengikuti pembelajaran 

3 4 

7. Dalam menggunakan alat peraga apakah siswa 

terampil memperaktikannya sesuai dengan prosedur 

4 4 

8. Apakah setelah guru selesai menyampaikan materi 

siswa suka menyimpulkan materi dengan jelas 

4 4 

Jumlah 26 32 

𝑃 =
Σx

Σ𝑥1
 x 100 % 

𝑃 =
26

32
× 100 % 

= 81,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

LAMPIRAN 4.2 

HASIL UJI NORMALITAS KELAS KONTROL 

Uji Normalitas Prestasi Belajar Transmisi Kelas Kontrol 

No Skor Nilai (Xi) Zi F(Zi) S(Zi) │F(Zi)-S(Zi)│ 

1 7 28 -2.32 0.0102 0.0313 0.0211 

2 8 32 -1.83 0.0335 0.0625 0.0290 

3 8 32 -1.83 0.0335 0.0938 0.0602 

4 9 36 -1.34 0.0897 0.1250 0.0353 

5 10 40 -0.85 0.1964 0.1563 0.0401 

6 10 40 -0.85 0.1964 0.1875 0.0089 

7 10 40 -0.85 0.1964 0.2188 0.0224 

8 10 40 -0.85 0.1964 0.2500 0.0536 

9 11 44 -0.37 0.3571 0.2813 0.0758 

10 11 44 -0.37 0.3571 0.3125 0.0446 

11 11 44 -0.37 0.3571 0.3438 0.0133 

12 11 44 -0.37 0.3571 0.3750 0.0179 

13 11 44 -0.37 0.3571 0.4063 0.0492 

14 12 48 0.12 0.5486 0.4375 0.1111 

15 12 48 0.12 0.5486 0.4688 0.0798 

16 12 48 0.12 0.5486 0.5000 0.0486 

17 12 48 0.12 0.5486 0.5313 0.0173 

18 12 48 0.12 0.5486 0.5625 0.0139 

19 12 48 0.12 0.5486 0.5938 0.0452 

20 12 48 0.12 0.5486 0.6250 0.0764 

21 13 52 0.61 0.7292 0.6563 0.0730 

22 13 52 0.61 0.7292 0.6875 0.0417 

23 13 52 0.61 0.7292 0.7188 0.0105 

24 13 52 0.61 0.7292 0.7500 0.0208 

25 13 52 0.61 0.7292 0.7813 0.0520 

26 13 52 0.61 0.7292 0.8125 0.0833 

27 14 56 1.10 0.8641 0.8438 0.0203 

28 14 56 1.10 0.8641 0.8750 0.0109 

29 14 56 1.10 0.8641 0.9063 0.0422 

30 15 60 1.59 0.9438 0.9375 0.0063 

31 15 60 1.59 0.9438 0.9688 0.0250 

32 15 60 1.59 0.9438 1.0000 0.0562 

Jumlah 1504   Maks 0.1111 

 Rata-rata 47.00   Tabel 0.1566 

 Standar Dev 8.191   Keputusan Diterima 
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LAMPIRAN 4.3 

HASIL UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN 
No Skor Nilai (Xi) Zi F(Zi) S(Zi) │F(Zi)-S(Zi)│ 

1 13 52 -1.93 0.0267 0.0294 0.0028 

2 13 52 -1.93 0.0267 0.0588 0.0322 

3 13 52 -1.93 0.0267 0.0882 0.0616 

4 14 56 -1.58 0.0571 0.1176 0.0605 

5 15 60 -1.23 0.1101 0.1471 0.0369 

6 15 60 -1.23 0.1101 0.1765 0.0664 

7 15 60 -1.23 0.1101 0.2059 0.0958 

8 15 60 -1.23 0.1101 0.2353 0.1252 

9 18 72 -0.17 0.4340 0.2647 0.1693 

10 18 72 -0.17 0.4340 0.2941 0.1399 

11 18 72 -0.17 0.4340 0.3235 0.1105 

12 18 72 -0.17 0.4340 0.3529 0.0810 

13 18 72 -0.17 0.4340 0.3824 0.0516 

14 18 72 -0.17 0.4340 0.4118 0.0222 

15 19 76 0.19 0.5742 0.4412 0.1330 

16 19 76 0.19 0.5742 0.4706 0.1036 

17 19 76 0.19 0.5742 0.5000 0.0742 

18 19 76 0.19 0.5742 0.5294 0.0448 

19 19 76 0.19 0.5742 0.5588 0.0153 

20 19 76 0.19 0.5742 0.5882 0.0141 

21 19 76 0.19 0.5742 0.6176 0.0435 

22 20 80 0.54 0.7055 0.6471 0.0584 

23 20 80 0.54 0.7055 0.6765 0.0290 

24 20 80 0.54 0.7055 0.7059 0.0004 

25 20 80 0.54 0.7055 0.7353 0.0298 

26 20 80 0.54 0.7055 0.7647 0.0592 

27 21 84 0.89 0.8142 0.7941 0.0201 

28 21 84 0.89 0.8142 0.8235 0.0093 

29 21 84 0.89 0.8142 0.8529 0.0387 

30 21 84 0.89 0.8142 0.8824 0.0682 

31 22 88 1.25 0.8938 0.9118 0.0180 

32 22 88 1.25 0.8938 0.9412 0.0474 

33 23 92 1.60 0.9452 0.9706 0.0254 

34 23 92 1.60 0.9452 1.0000 0.0548 

Jumlah 2512   Maks 0.1693 

 Rata-rata 73.88   Tabel 0.1738 

 Standar Dev 11.324   Keputusan Diterima 
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LAMPIRAN 4.4 

HASIL UJI HOMOGENITAS 

 

Uji Homogenitas Variansi Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

1. Hipotesis 

H0 : Populasi-populasi  homogeny 

H1  : Populasi-populasi tidak homogen 

2. Tingkat Signifikansi : α = 0.05 

3. Statistik Uji yang digunakan 

 

4. Komputasi 

Sampel fj =(nj - 1) Sj

2
 SSj=(fj).Sj

2
 log Sj

2
 (fj)logSj

2
 

1 33 128.228164 4231.5294 2.1080 69.5635 

2 31 67.0968 2080.0000 1.8267 56.6278 

Jumlah 64   6311.5294   126.1912 

 

 

RGK = 98.6176 

Log = 1.9940 

     log RKG = 127.6131 

Sehingga 

χ2 = 3.2242 

5. Daerah Kritik 

χ20.05;1 = 3.841 

DK = {χ2│χ2 > 3.841}; χ2obs 3.2242  DK 

6. Keputusan Uji = H0 diterima 

7. Kesimpulan: 

Populasi-populasi Homogen 



f

j

j

Σf

ΣSS
RKG 
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NO. 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 52 28 2704 784 

2 52 32 2704 1024 

3 52 32 2704 1024 

4 56 36 3136 1296 

5 60 40 3600 1600 

6 60 40 3600 1600 

7 60 40 3600 1600 

8 60 40 3600 1600 

9 72 44 5184 1936 

10 72 44 5184 1936 

11 72 44 5184 1936 

12 72 44 5184 1936 

13 72 44 5184 1936 

14 72 48 5184 2304 

15 76 48 5776 2304 

16 76 48 5776 2304 

17 76 48 5776 2304 

18 76 48 5776 2304 

19 76 48 5776 2304 

20 76 48 5776 2304 

21 76 52 5776 2704 

22 80 52 6400 2704 

23 80 52 6400 2704 

24 80 52 6400 2704 

25 80 52 6400 2704 

26 80 52 6400 2704 

27 84 56 7056 3136 

28 84 56 7056 3136 

29 84 56 7056 3136 

30 84 60 7056 3600 

31 88 60 7744 3600 

32 88 60 7744 3600 

33 92   8464   

34 92   8464   

Jumlah 2512 1504 189824 72768 

SS1 = 4231.529412 

SS2 = 2080 
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LAMPIRAN 4.5 

HASIL UJI HIPOTESIS DENGAN MENGGUNAKAN UJI T 
Kelas Eksperimen      

No. pre-test  post-test (X2) beda  
 
 

 1 75 52 -23 529 

2 80 52 -28 784 

3 80 52 -28 784 

4 85 56 -29 841 

5 75 60 -15 225 

6 87 60 -27 729 

7 80 60 -20 400 

8 80 60 -20 400 

9 80 72 -8 64 

10 80 72 -8 64 

11 80 72 -8 64 

12 85 72 -13 169 

13 80 72 -8 64 

14 85 72 -13 169 

15 80 76 -4 16 

16 80 76 -4 16 

17 80 76 -4 16 

18 90 76 -14 196 

19 80 76 -4 16 

20 80 76 -4 16 

21 80 76 -4 16 

22 80 80 0 0 

23 80 80 0 0 

24 80 80 0 0 

25 80 80 0 0 

26 85 80 -5 25 

27 80 84 4 16 

28 75 84 9 81 

29 75 84 9 81 

30 75 84 9 81 

31 75 88 13 169 

32 80 88 8 64 

33 75 92 17 289 

34 75 92 17 289 

  2717 2512 -205 6673 

Mx = -6.02941 

 = 1236.229 

   = 

5436.971 
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Kelas Kontrol 

 

 

 

 

No. 
pre-test 
(X1) 

post-test 
(X2) 

beda 
(x) 

 
 

1 80 28 -52 2704 

2 80 32 -48 2304 

3 80 32 -48 2304 

4 80 36 -44 1936 

5 85 40 -45 2025 

6 80 40 -40 1600 

7 80 40 -40 1600 

8 80 40 -40 1600 

9 75 44 -31 961 

10 87 44 -43 1849 

11 75 44 -31 961 

12 80 44 -36 1296 

13 80 44 -36 1296 

14 80 48 -32 1024 

15 80 48 -32 1024 

16 80 48 -32 1024 

17 80 48 -32 1024 

18 80 48 -32 1024 

19 80 48 -32 1024 

20 75 48 -27 729 

21 75 52 -23 529 

22 80 52 -28 784 

23 80 52 -28 784 

24 75 52 -23 529 

25 75 52 -23 529 

26 80 52 -28 784 

27 80 56 -24 576 

28 75 56 -19 361 

29 75 56 -19 361 

30 80 60 -20 400 

31 75 60 -15 225 

32 75 60 -15 225 

  2522 1504 -1018 35396 

Mx = -0.4687 

 = 7.03125 

   = 217.9688 
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Hasil Uji t 

 

 

 = -5.56066 

 = 5473.3814 

  

 = 0.0606618 

 

   = 332.025 

 

    

   = 18.22155 

 

t   = -0.30517 

t table = 1.669 

DK = {t│t > 1.669} 

Keputusan Ho diterima 
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LAMPIRAN 4.6 

FOTO-FOTO PENELITIAN KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 4.7 

FOTO-FOTO PENELITIAN KELAS EKSPERIMEN 
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LAMPIRAN 5 

BERKAS ADMINISTRASI 

 

1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing 

2. Surat Permohonan Ijin Penelitian 

3. Surat Usulan Skripsi 

4. Surat Keterangan Validasi 

5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

6. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I dan II 
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LAMPIRAN 5.1 

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 

 

 



174 

 

 

LAMPIRAN 5.2 

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5.3 

SURAT USULAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN 5.4 

SURAT KETERANGAN VALIDASI 
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LAMPIRAN 5.5 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
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LAMPIRAN 5.6 

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI DOSEN PEMBIMBING I DAN II 
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