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ABSTRAK 

Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer terdiri atas teori dan praktek 

harus menguasai teori dulu sebelum mereka berpraktek. Teori diperoleh 

mahasiswa dari kuliah dilengkapi buku/diktat tentang multimedia. Di dalam 

multimedia itu terdapat petunjuk berbahasa Inggris dalam program Visual Basic. 

Jadi, untuk mengoperasikan mutimedia mahasiswa harus bisa memahami 

petunjuk berbahasa Inggris itu. Dengan memahami petunjuk itu diharapkan 

mahasiswa bisa berpraktek mengoperasikan multimedia untuk menghasilkan 

sesuatu yang printout-nya berupa teks dan gambar   

Masalahnya ialah seberapa besar perbedaan pemahaman atas petunjuk 

operasional berbahasa Inggris yang terdapat di dalam program Visual Basic dan 

kemampuan mengoperasikan program Visual Basic berbasis lokakarya dalam 

pembelajaran komputer multimedia model kooperatif tipe Investigasi Kelompok, 

dan apakah perbedaan itu signifikan. Untuk memecahkan masalah itu dilakukan 

penelitian ex post facto di Universitas PGRI Semarang, khususnya mahasiswa 

jurusan S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas PMIPATI semester 6 yang 

sedang menempuh mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Untuk penelitian 

digunakan dua kelas, masing-masing jumlah mahasiswanya 15 orang, yang satu 

kelas yakni 6A pembelajaran dilakukan dengan lokakarya model kooperatif tipe 

Investigasi Kelompok, sedangkan kelas yang kedua yakni kelas 6B pembelajaran 

dilakukan tanpa model kooperatif. Dalam penelitian ini ada 2 jenis data, yaitu: (1) 

data tentang kemampuan memahami petunjuk opersional berbahasa Inggris dalam 

multimedia diperoleh dengan tes objektif, dan (2) data tentang kemampuan 

mengoperasikan multimedia diperoleh dengan unjuk kerja.  

Hasil uji T tes ini menunjukkan bahwa kemampuan memahami petunjuk 

operasional berbahasa Inggris yang terdapat di dalam Visual Basic dan 

kemampuan mengoperasikan program Visual Basic dalam pembelajaran komputer 

multimedia yang diajarkan dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok mempunyai perbedaan yang signifikan daripada tanpa model 

kooperatif. Hal ini terbukti bahwa kemampuan memahami petunjuk operasional 

berbahasa Inggris dalam multimedia t1= 1,597< tsign5% =2,144 dengan perolehan 

nilai rata-rata kelas 6A 85,60 dan kelas 6B 81,80. Kemudian hal itu juga terbukti 

bahwa kemampuan mengoperasikan program Visual Basic komputer multimedia 

t2= 6,737>tsign5%=2,144 dengan perolehan nilai rata-rata kelas 6A 89,33 dan kelas 

6B 62,80. Maka disarankan agar hasil pembelajaran multimedia optimal, 

hendaklah pembelajaran komputer multimedia diajarkan dengan menggunakan 

lokakarya model kooperatif.  

 

 

Kata kunci: Lokakarya, Tipe Investigasi Kelompok, Pemahaman, Kemampuan, 

Multimedia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat 

lunak atau software telah dimungkinkan dilakukannya beragam aktivitas yang 

hampir tidak bisa dibayangkan manusia bertahun-tahun yang lalu. Kini, segala 

sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan tidak dapat dikerjakan 

secara manual oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, melainkan dikerjakan 

dan dibantu dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan berbagai 

program aplikasi berbentuk perangkat lunak atau software sesuai dengan jenis 

aktivitas pekerjaan untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan yang tidak 

dapat dikerjakan oleh manusia sendiri. Misalnya program aplikasi perangkat lunak 

atau software untuk perkantoran, pekerjaan jurnalistik, sarana telekomunikasi, 

otomotif, kedokteran, manajemen dan perkantoran, satelit, dan untuk pendidikan 

dan penelitian (Percival dan Henry 2000:140). 

  Di bidang jurnalistik dan percetakan, aplikasi perangkat lunak Visual 

Basic yang diciptakan untuk menyelesaikan pekerjaan cetak mencetak merupakan 

sarana yang memungkinkan media cetak dan semua barang-barang cetakan dapat 

terbit secara cepat dan cermat. Di bidang manajemen dan perkantoran, aplikasi 

perangkat lunak Visual Basic yang diciptakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

kantor, sehingga aplikasinya dapat dimanfaatkan untuk mengkoordinasi kegiatan 

semua fail yang diperlukan. Di bidang pendidikan, aplikasi perangkat lunak 

Visual Basic selain dapat digunakan untuk penggarapan administrasi pendidikan 

dan alat bantu manajemen pendidikan, aplikasinya juga dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana belajar sendiri. Di bidang penelitian, aplikasi perangkat lunak 

Visual Basic dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan dan pengolahan data, serta 

penghitungan statistik. Maka pada era sekarang pembuatan aplikasi perangkat 

lunak atau software terutama menggunakan program Visual Basic telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena program perangkat lunak 



2 
 

Visual Basic mempunyai kelebihan mudah untuk dikembangkan menjadi aplikasi 

(Kusnassriyanto 2011:3). 

 Jadi, pada saat ini aplikasi perangkat lunak Visual Basic merupakan 

sarana andalan untuk berbagai bidang kegiatan dan pekerjaan, termasuk bidang 

pendidikan. Maka perguruan tinggi yang tanggap terhadap tantangan zaman 

memberikan pelajaran pemrograman komputer kepada mahasiswanya. Dengan 

pelajaran pemrograman komputer itu diharapkan mahasiswa dapat memfasilitasi 

diri sendiri dalam kegiatan belajar dan kebutuhan ini masih akan berlanjut kalau 

kelak mereka melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau terjun ke 

dunia kerja setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. Dengan pelajaran 

pemrograman komputer itu mahasiswa memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang kelak diperlukan dalam dunia kerja. 

 Pembelajaran komputer selama ini dilaksanakan dalam bentuk lokakarya. 

Dalam lokakarya ini dosen tidak berceramah. Tugasnya memfasilitasi mahasiswa 

dengan pedoman kerja. Dengan pedoman kerja ini mahasiswa mengerjakan tugas 

dengaan praktek komputer. Dosen membimbing mereka. 

 Dalam pembelajaran lokakarya dikenal adamya lokakarya tipe 

Investigasi Kelompok dan model ini yang dipentingkan kerjasama 

antarmahasiswa dalam kelompok kecil untuk membahas materi ajar, yang dalam 

pembelajaran komputer multimedia materinya berupa prosedur kerja 

mengaplikasikan prinsip-prinsip teknologi memperoduksi sesuatu, yang dalam 

penelitian ini sesuatu itu berupa multimedia pembelajaran dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Visual Basic.  

 Model pembelajaran kooperatif ini dipilih sebagai pembelajaran 

komputer karena kedua model ini lebih cocok untuk mahasiswa. Selain itu 

terdapat juga terdapat STAD (Students Teams Achievement Divisions) dan TGT 

(Team Gane Turnament). Kedua model tersebut biasanya digunakan untuk 

pembelajaran siswa kelas dua sampai dengan kelas sebelas (Slavin:2009). Model 

STAD dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan (kuis) 

individual, sedangkan model TGT (Team Game Turnament) pembelajarannya 
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menggunakan permainan. Jadi, kedua model itu tidak cocok untuk pembelajaran 

memperoduksi naskah dengan menggunakan praktek komputer. 

 Ciri khas lokakarya model kooperatif ialah mahasiswa bekerjasama 

dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan materi pembelajaran. Dalam 

lokakarya kooperatif tipe Investigasi Kelompok, pembentukan kelompok diskusi 

hanya dilakukan satu tahap. Kelompok-kelompok itu mendiskusikan bahan ajar 

praktek komputer untuk memperoduksi naskah secara keseluruhan. 

 Salah satu perguruan tinggi yang mengajarkan pemrograman komputer 

kepada mahasiswanya adalah Universitas PGRI di kota Semarang. Di perguruan 

tinggi ini komputer diajarkan pemrograman komputer yakni dalam mata kuliah 

sistem basis data. Jadi, semua mahasiswa S1 Pendidikan Teknologi Informasi 

wajib mengikuti mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang mempelajari 

pemrograman komputer. Seperti halnya mata kuliah lainnya dan nilai hasil 

belajarnya diperhitungkan dalam akhir semester. 

 Keberhasilan pembelajaran antara lain bergantung pada mutu 

pengelolaan pembelajaran. Dalam pembelajaran pemrograman komputer yang 

merupakan bagian dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kepada 

mahasiswa disajikan bahan ajar teori dan setelah itu teori dipraktekkan.  Jadi, 

mahasiswa harus menguasai teori dulu sebelum mereka berpraktek. 

 Teori tentang program Visual Basic dan mengoperasikan program Visual 

Basic bisa dipelajari melalui buku dan petunjuk operasional program Visual Basic 

yang tersimpan di dalam program Visual Basic itu sendiri. Sekarang sudah banyak 

buku tentang pemrograman Visual Basic berbahasa Indonesia (meliputi cara 

menyusun tampilan, membuat program aplikasi, memprogram secara visual, 

mengendalikan kesalahan program atau error, dan kebenaran program aplikasi 

Visual Basic yang telah dibuat). Namun, petunjuk operasional di dalam program 

Visual Basic masih berbahasa Inggris. Oleh karena itu, mau tidak mau pengguna 

program Visual Basic harus mampu berbahasa Inggris, sekurang-kurangnya 

kemampuan untuk membaca dan memahami petunjuk berbahasa Inggris, 

pengguna program Visual Basic akan mengalami hambatan.  
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 Teori dan cara mengoperasikan program perangkat lunak Visual Basic 

memang dapat dipelajari dari buku pemrograman Visual Basic berbahasa 

Indonesia. Akan tetapi, pengembangan keterampilan dalam berbagai hal akan 

terhambat apabila pengguna tidak memahami petunjuk operasional berbahasa 

Inggris yang ada di dalam program perangkat lunak Visual Basic.  

 Menguasai teori dari buku pemrograman Visual Basic berbahasa 

Indonesia dan memahami petunjuk operasional bahasa pemrograman berbahasa 

Inggris yang ada di dalam program Visual Basic, belum menjamin bahwa 

seseorang terampil mengoperasikan program Visual Basic untuk membuat 

program yang berwujud berkas misalnya, ia perlu berlatih mempraktekkan 

pengetahuannya itu secara terus menerus agar keterampilan mengoperasikan 

program Visual Basic itu terbentuk. 

 Atas dasar penalaran itu, yang berperan dalam pembentukan 

keterampilan mengoperasikan program Visual Basic ialah (1) penguasaan teori 

yang diperoleh dari buku pemrograman Visual Basic, (2) pemahaman petunjuk 

operasional berbahasa Inggris yang ada dalam program Visual Basic untuk 

multimedia pembelajaran, (3) kemampuan berpraktek mengoperasikan program 

Visual Basic untuk multimedia pembelajaran. 

 Persoalannya ialah adakah perbedaan secara signifikan kedua variabel 

dalam memahami petunjuk operasional dan kemampuan mengoperasikan 

multimedia pembelajaran dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Basic belum diketahui dengan pasti. Begitu pula signifikan tidaknya itu juga 

masih belum diketahui. Itulah sebabnya kedua variabel itu diteliti. 

 Di Universitas PGRI Semarang, buku pemrograman Visual Basic 

berbahasa Indonesia yang digunakan sebagai pegangan dosen dan mahasiswa 

dalam proses belajar mengajar sudah ada. Karena buku itu, berbahasa Indonesia, 

diasumsikan mahasiswa mampu memahami teori yang disajikan di dalam buku 

itu, lebih-lebih buku itu juga diwajibkan oleh dosen mereka. Yang menjadi 

persoalan ialah apakah mahasiswa mampu memahami petunjuk operasional 

berbahasa Inggris  yang ada di dalam program Visual Basic dan setelah tatap 

muka / berpraktek bersama dengan dosennya dikampus, apakah mereka pernah 
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atau sering berlatih sendiri. Itulah sebabnya kedua hal yang tersebut terakhir itu 

dipilih sebagai variabel yang diteliti. 

 

B.   Rumusan Masalah 

 Masalah yang timbul dari uraian diatas seberapa besar perbedaan 

pemahaman atas petunjuk operasional berbahasa Inggris yang terdapat di dalam 

program Visual Basic dan kemampuan mengoperasikan program Visual Basic 

berbasis lokakarya dalam pembelajaran komputer model kooperatif tipe 

Investigasi Kelompok, dan apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah itu, tujuan yang akan dicapai penelitian 

ini ialah untuk membuktikan apakah pemahaman petunjuk operasional komputer 

multimedia pembelajaran berbahasa Inggris dan kemampuan mengoperasikan 

komputer multimedia dengan menggunakan program Visual Basic berbasis 

lokakarya kooperatif Investigasi Kelompok dalam pembelajaran komputer ada 

perbedaan yang signifikan atau tidak 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan metodologi 

pembelajaran pemrograman Visual Basic, yaitu dengan dapat diketahui ada 

tidaknya perbedaan yang signifikan yakni pemahaman atas petunjuk operasional 

berbahasa Inggris yang terdapat di dalam program Visual Basic dan kemampuan 

mengoperasikan program Visual Basic, di dalam proses pembelajaran yakni 

pembelajaran multimedia dengan menggunakan pemrograman komputer perlu 

diperhitungkan (1) pembahasan tentang petunjuk operasional berbahasa Inggris 

yang terdapat di dalam program Visual Basic,  (2) berlatih secara mandiri 

mengoperasikan program Visual Basic, dan (3) diharapkan hasil penelitian ini 

dapat dimanfaatkan untuk memilih model yang cocok untuk pembelajaran 

komputer. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian tentang  pemahaman  atas 

petunjuk berbahasa Inggris yang terdapat di dalam program Visual Basic dan 

kemampuan mengoperasikan program Visual Basic untuk multimedia dalam 

pembelajaran komputer, belum pernah dilakukan, setidaknya penelitian yang 

dilakukan terhadap mahasiswa Universitas PGRI Semarang. 

 Penelitian eksperimen mengenai metode pembelajaran komputer pernah 

peneliti lakukan (Wardani:2013), tetapi yang diteliti dalam kesempatan ini tentang 

Keefektifan Pembelajaran Multimedia Dengan Lokakarya Model Kooperatif Tipe 

Jigsaw dan Tipe Investigasi Kelompok Untuk Menentukan Kelompok Berprestasi 

Terbaik Dengan Metode Topsis, yang berbeda sama lain dalam hal tidaknya 

diskusi dan pengelompokan siswa untuk keperluan mendiskusikan bahan ajar 

dalam komputer. 

 

A. Membaca Pemahaman 

 Di dalam program Visual Basic terutama bahasa pemrograman Visual 

Basic terdapat petunjuk operasional berbahasa Inggris, seperti File, Edit, Copy, 

Save, Save as, dan sebagainya. Untuk bisa mengoperasikan program Visual Basic, 

mahasiswa harus membaca dan memahami petunjuk operasional itu. Oleh karena 

itu, sebagai landasan kerja penelitian ini diperlukan teori tentang membaca 

pemahaman, yang diaplikasikan pada membaca petunjuk operasional program 

Visual Basic berbahasa Inggris. 

Petunjuk operasional untuk program Visual Basic itu ada yang berupa 

kata, frase, dan kalimat dan kalimat dengan konteks momen operasional 

bahasa pemrograman Visual Basic yang terjadi. Dengan demikian langkah-

langkah membaca pemahaman yang dikemukakan oleh Langan dan 

Broderick (2000:1) sebagian dapat dimanfaatkan: 

1) menggunakan kamus, 

2) memahami konteks,  
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3) mengerti pikiran-pikiran utama, 

4) mengerti membenarkan rincian, 

5) mengalokasikan ide-ide utama, 

6) menentukan secara tidak langsung ide-ide utama, 

7) mengalokasikan secara rinci mayor (utama) dan minor 

8) mengidentifikasikan hal yang mengatur susunan, 

9) membuat simpulan. 

 Bacaan dalam petunjuk operasional pemrograman Visual Basic 

kebanyakan lebih sederhana karena hanya berupa kata, frase, atau satu, dua, atau 

tiga kalimat dan kebanyakan wacananya prosedural (berupa urut-urutan langkah). 

Kalau ada gagasan (ide) utama, kalimat penjelasannya kebanyakan hanya satu 

atau dua kalimat, terletak mengikuti kalimat utama. Jadi tidak serumit bacaan 

ilmiah dalam buku. 

 Atas dasar itu, pemahaman terhadap petunjuk mengoperasikan program 

Visual Basic berbahasa Inggris ditandai oleh (1) dapat menyebutkan dalam bahasa 

Indonesia arti kata atau frase dalam petunjuk berbahasa Inggris itu, (2) dapat 

menyebutkan dalam bahasa Indonesia langkah-langkah operasional pemrograman 

Visual Basic yang dinyatakan dalam wacana prosedural berbahasa Inggris, (3) 

dapat mengungkapkan dalam bahasa Indonesia gagasan utama, (4) dapat 

memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia gagasan utama, (5) dapat 

membuat simpulan dalam bahasa Indonesia tentang isi wacana yang dibaca, (6) 

dapat melakukan dengan benar kerja operasional program Visual Basic. 

 

B. Kemampuan Mengoperasikan Program Visual Basic 

 Bahasa pemrograman Visual Basic, atau sering diistilahkan juga dengan 

bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer, adalah instruksi standar 

untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu 

himpunan dari aturan sintaks dan semantik  yang dipakai untuk mendefinisikan 

program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat 

menentukan secara secara tepat data mana yang akan diolah oleh komputer, 

bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara 
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tepat yang akan diambil dalam berbagai situasi. Maka bahasa yang digunakan 

dalam Visual Basic adalah Object Pascal dengan sejumlah penambahan, terutama 

terkait dengan konsep Object Oriented Programming (OOP) yang mempunyai 

kelebihan menjadi alat yang cukup baik untuk memahami konsep-konsep penting 

dalam pemrograman, seperti algoritma, struktur data, serta konsep Object 

Oriented Programming (penggunaan object yang ada, termasuk komponen dan 

form, menambahkan kemampuan baru dari objek-objek tersebut, serta 

mendefinisikan object yang benar-benar baru dan menggunakannya kembali). 

Kelebihan lainnya adalah kemudahan penyusunan User Interface (penyusunan 

tampilan program), dan kemudahan deployment sehingga hasil dari Visual Basic 

adalah file exe tunggal, tanpa perlu file-file lainnya dan dapat digunakan untuk 

membuat segala jenis program seperti aplikasi bisnis, aplikasi multimedia, 

hardware interface, desain dan grafis. Selain itu pemrograman Visual Basic 

merupakan pemrograman  visual. Oleh karena itu pemrograman visual adalah 

suatu bahasa pemrograman yang didalamnya terdapat himpunan simbol-simbol 

grafis dan teks yang mempunyai arti yang semantik dan menggunakan 

penggunaan expresi visual seperti grafik, gambar atau ikon yang sistematik dan 

mempunyai arti tertentu serta mengacu pada aktivitas yang memungkinkan pada 

pengguna untuk membuat program dalam (dua atau lebih) dimensi 

(Kusnassriyanto 2011:1-11). Dengan mengoperasikan program Visual Basic yang 

memungkinkan seseorang dapat menggunakan dan membuat program aplikasi. 

Untuk itu ia harus mampu mengoperasikan program Visual Basic dengan 

menggunakan program Visual Basic. 

 Kalau seseorang bisa menggunakan dan mengoperasikan program Visual 

Basic dengan teknik yang baik dan benar serta langkah-langkahnya sesuai yang 

ada di dalam program Visual Basic itu, ia dianggap mampu mengoperasikan. Jadi, 

kemampuan itu diwujudkan dalam bentuk produk yang baik dan benar yakni telah 

dibuat berupa program aplikasi dengan menggunakan program perangkat lunak 

Visual Basic. Makin cekatan seseorang membuat dan menjalankan program 

aplikasi guna untuk mengatasi kesalahan atau error yang terdapat pada program 

aplikasi yang dibuat, sehingga program aplikasi itu tidak terdapat kesalahan lagi 
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dan dapat digunakan sebagai program aplikasi yang baik dan benar dengan 

menggunakan langkah-langkah yang baik dan benar dalam pemrograman Visual 

Basic, dikatakan ia makin terampil mengoperasikan program Visual Basic. 

Dengan kata lain, kemampuan orang itu mengoperasikan program aplikasi 

(Cf.Sudjana 2000:22). Atas dasar kemampuannya itu ia bisa melakukan tugas-

tugas yang dipikulnya dengan menggunakan pemrograman Visual Basic.   

 Salah satu program perangkat lunak , yang dibuat dengan menggunakan 

Visual Basic adalah perangkat pengembang program yang sifatnya umum dan 

digunakan untuk membuat segala jenis program, tetapi salah satunya adalah 

program aplikasi. Ada beberapa jenis program aplikasi, yakni aplikasi bisnis, 

aplikasi perusahaan, aplikasi pendidikan, aplikasi kepegawaian, aplikasi 

pengelolaan pabrik, aplikasi acconting, dan aplikasi pembelajaran. Yang 

dimaksud program aplikasi yang akan diajarkan dan dibuat disini adalah aplikasi 

sederhana yang dibuat dan digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran 

pemrograman komputer.  

Program aplikasi yang telah dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic yang berbentuk dokumen berupa teks dan gambar. 

Adapun peringkat keberhasilan dalam mengoperasikan program Visual Basic 

adalah sebagai berikut: 

1) A : baik sekali, jika dalam membuat aplikasi program Visual Basic rapi dan 

lengkap meliputi adanya kesesuaian langkah-langkah dalam membuat 

program Visual Basic dengan menggunakan teknik yang baik dan benar, 

kerapian dalam membuat tampilan untuk aplikasi program, kebenaran dalam 

menyusun kesatuan kata sebagai bahasa pengantar pemrograman Visual 

Basic, ketepatan dalam mendefinisikan dan menggunakan kode program 

seperti tipe data, konstanta, dan variabel untuk pemrograman Visual Basic, 

mampu memprogram secara visual seperti menyusun form, mengubah warna 

label dan tulisan, serta merapikannya, mampu menjalankan program aplikasi 

untuk mengatasi kesalahan atau error yang terdapat di dalam program 

aplikasi, sehingga program aplikasi telah dinyatakan benar (tidak terdapat 

kesalahan pada program aplikasi) dan telah layak uji coba dari segi teknik dan 
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proses pembuatan program aplikasinya. Setelah itu program aplikasinya 

disimpan menjadi berkas (file), dan dicetak listing programnya. 

2) B : baik, jika dalam membuat tampilan program aplikasi Visual Basic rapi 

dan kurang lengkapnya langkah-langkah dalam proses membuat program 

aplikasi Visual Basic yakni meliputi belum adanya kesesuaian langkah-

langkah dalam membuat program Visual Basic dengan menggunakan teknik 

yang baik dan benar, rapi dalam membuat tampilan untuk aplikasi program, 

kebenaran dalam menyusun kesatuan kata sebagai bahasa pengantar 

pemrograman Visual Basic, belum tepat dalam mendefinisikan dan 

menggunakan kode program seperti tipe data, konstanta, dan variabel untuk 

pemrograman Visual Basic, mampu memprogram secara visual seperti 

menyusun form, mengubah warna label dan tulisan, serta merapikannya, 

mampu menjalankan program aplikasi untuk mengatasi kesalahan atau error 

yang terdapat di dalam program aplikasi tetapi masih ada kesalahan, sehingga 

program aplikasi belum dinyatakan benar dan belum layak uji coba dari segi 

teknik dan proses pembuatan program aplikasinya. Setelah itu program 

aplikasinya disimpan  menjadi berkas (file), dan dicetak listing programnya. 

3) C : cukup, jika dalam membuat tampilan program aplikasi kurang rapi dan 

kurang lengkapnya langkah-langkah dalam proses membuat program aplikasi 

Visual Basic yakni meliputi belum adanya kesesuaian langkah-langkah dalam 

membuat program Visual Basic dengan menggunakan teknik yang baik dan 

benar, belum rapi dalam membuat tampilan untuk aplikasi program, belum 

benar dalam menyusun kesatuan kata sebagai bahasa pengantar pemrograman 

Visual Basic, belum tepat dalam mendefinisikan dan menggunakan kode 

program seperti tipe data, konstanta, dan variabel untuk pemrograman Visual 

Basic, mampu memprogram secara visual seperti menyusun form, belum 

mengubah warna label dan tulisan, serta belum merapikannya, mampu 

menjalankan program aplikasi untuk mengatasi kesalahan atau error yang 

terdapat di dalam program aplikasi tetapi masih ada kesalahan, sehingga 

program aplikasi belum dinyatakan benar dan belum layak uji coba dari segi 
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teknik dan proses pembuatan program aplikasinya. Setelah itu program 

aplikasinya disimpan menjadi berkas (file), dan dicetak listing programnya. 

4)  D : kurang, jika dalam mencari informasi kurang rapi dan kurang lengkapnya 

langkah-langkah dalam proses membuat program aplikasi Visual Basic yakni 

meliputi belum adanya kesesuaian langkah-langkah dalam membuat program 

Visual Basic dengan menggunakan teknik yang baik dan benar, belum rapi 

dalam membuat tampilan untuk aplikasi program, belum benar dalam 

menyusun kesatuan kata sebagai bahasa pengantar pemrograman Visual 

Basic, belum tepat dalam mendefinisikan dan menggunakan kode program 

seperti tipe data, konstanta, dan variabel untuk pemrograman Visual Basic, 

mampu memprogram secara visual seperti menyusun form, belum mengubah 

warna label dan tulisan, serta belum merapikannya, mampu menjalankan 

program aplikasi untuk mengatasi kesalahan atau error yang terdapat di 

dalam program aplikasi tetapi masih ada kesalahan, sehingga program 

aplikasi belum dinyatakan benar dan belum layak uji coba dari segi teknik 

dan proses pembuatan program aplikasinya. Program aplikasinya disimpan  

menjadi berkas (file), dan tidak mencetak listing programnya (Sudjana 

2000:3). 

 Jadi, keberhasilan mengoperasikan program Visual Basic dapat diukur dari 

keberhasilan membuat aplikasi pemrograman untuk multimedia pembelajaran 

dengan menggunakan program perangkat lunak Visual Basic, apakah 

berkasnya dalam bentuk dokumen termasuk peringkat baik sekali, baik, 

cukup, atau kurang. 

 

C. Pengertian Multimedia 

Multimedia adalah media dengan interaksi antara teks, suara, gambar statis, 

animasi, dan video (Perry, 2005). Ditinjau dari unsur-unsur pembentuknya, 

multimedia berarti media yang melibatkan berbagai media, sehingga dalam 

menggunakan multimedia, informasi dapat ditampilkan secara serentak melalui 

berbagai media seperti teks maupun gambar, dan pada waktu yang bersamaan 

suara pun bisa didengarkan melalui speaker. 
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Sebagaimana tersirat dari pengertian multimedia di atas, elemen-elemen  

multimedia meliputi teks, suara, gambar statis, animasi, dan video. Adapun teks 

merupakan bentuk media yang paling umum digunakan dalam menyajikan 

informasi berbagai bentuk font maupun ukuran. Suara merupakan media untuk 

menyajikan informasi tertentu dan suara dapat disimpan dengan berbagai format 

seperti AIFF, AU, MIDI, MP3, dan WAVE. Kemudian gambar statis merupakan 

gambar yang disimpan dalam sistem komputer dalam berkas yang mempuyai 

bentuk format gambar seperti BMP, CDR, DXF, EPS, GIF, HPG, JPG. Animasi 

merupakan teknik membuat gambar yang bergerak. Dan video merupakan 

perangkat lunak yang biasa digunakan untuk membuat film yang disimpan dalam 

komputer dalam bentuk format AVI, MOV, MPEG. Maka elemen-elemen 

multimedia di atas merupakan perangkat lunaknya. 

Guna mendukung fungsi sistem perangkat lunak multimedia, dibutuhkan 

perangkat keras multimedia seperti kartu suara, speaker, dan mikrofon, sehingga 

dapat membentuk aplikasi multimedia. Maka secara lengkap beberapa piranti atau 

peralatan yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi multimedia adalah 

monitor, keyboard, mouse, speaker, printer, scanner, compact disk, mikropon, 

kamera digital dan kamera video, tape recorder, dan video cassette recorder.  

Berbagai aplikasi multimedia yang dapat dihasilkan adalah dalam bentuk 

presentasi, pelatihan berbasis komputer, hiburan, pendidikan, penyajian informasi, 

kios interaktif, dan telekonferensi. Aplikasi multimedia yang akan dihasilkan 

dalam penelitian ini khusus yang berupa presentasi pembelajaran. 

 

D. Pembelajaran Model Lokakarya 

 Menurut Winataputra model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran juga 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perencana pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran 

(Winataputra:2001).  
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 Menurut Rusman, model-model pembelajaran biasanya disusun 

berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model 

pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, 

sosiologis, analisis sistem atau teori-teori lain yang mendukung (Rusman;2010). 

 Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menciptakan suatu 

proses pembelajaran yang terpadu untuk memperoleh pengalaman belajar berupa 

kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya mahasiswa dapat 

mengaplikasikan hasil belajar yang telah diperoleh secara terpadu dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

 Salah satu model pembelajaran adalah model lokakarya atau workshop. 

Lokakarya merupakan program yang dikembangkan dan dirancang khusus untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan prinsip 

kerjasama. Pelaksanaan lokakarya berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran 

model ceramah. Dalam model lokakarya mahasiswa bekerja bersama-sama dalam 

kelompok diskusi untuk menentukan sendiri prinsip-prinsip dan prosedur kerja 

pembuatan sesuatu. Jadi, yang diutamakan adalah keaktifan peserta didik, 

kerjasama dalam kelompok diskusi, dan mengerjakan /memproduksi sesuatu. 

 Sebaliknya dalam pembelajaran model ceramah, mahasiswa lebih banyak 

bersikap reseptif dan tidak aktif bekerja menemukan prinsip-prinsip kerja serta 

aktif mengerjakan/memperoduksi sesuatu. Dengan kata lain, dalam pembelajaran 

model ceramah dosen yang aktif, sedangkan mahasiswa pasif dalam arti sebagai 

pendengar. Sebaliknya dalam model lokakarya mahasiswalah yang aktif, 

sedangkan dosen berfungsi sebagai motivator dan tutor. 

 Oleh karena itu, dalam model ceramah pembelajaran dilakukan secara 

klasikal dengan metode ceramah. Sebaliknya dalam model lokakarya 

pembelajaran dilakukan dalam kelompok-kelompok dengan metode diskusi. 

Metode inquiri di sini sangat dominan dilakukan oleh mahasiswa. 

 Istilah lokakarya bersinonim dengan workshop, secara harafiah dapat 

diartikan sebagai „bengkel‟ atau tempat kerja. Secara subtansial bengkel 

mengandung pengertian tempat untuk memperbaiki barang yang rusak. Namun, 
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dalam kaitannya dengan pembelajaran komputer dapat diartikan lebih luas, yaitu 

menemukan sendiri melalui diskusi kelompok prinsip-prinsip pembuatan naskah 

dan memperoduksi naskah tersebut. Dengan demikian, tujuan pembelajaran 

komputer dapat tercapai secara optimal. Hakikat lokakarya adalah lebih banyak 

praktik daripada teori. 

 Pembelajaran lokakarya mengacu pada hakikat model pembelajaran 

sosial, yaitu model pembelajaran yang berupaya memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya dan melatih 

kemampuannya untuk bekerja sama. Manusia pada dasarnya suka bekerja sama, 

berdebat, berdiskusi, dan selalu berpaya menyaingi kompetensi yang dimiliki 

lawan debat atau diskusinya (Joyce:2009). 

 Pembelajaran lokakarya berdasar pada pembelajaran kooperatif. Menurut 

Sugiyono pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan sistem yang 

didalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Elemen-elemen tersebut 

mencakup (a) saling ketergantungan positif, (b) interaksi tatap muka, (c) 

akuntabilitas individu, (d) keterampilan untuk menjalin hubungan antarpribadi, 

atau keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan (Sugiyono:2010). 

 Jadi, pembelajaran lokakarya adalah pembelajaran yang mengoptimalkan 

kerjasama dalam kelompok untuk memahami konsep-konsep atau tahapan-

tahapan belajar yang problematik. Maka dalam pembelajaran lokakarya 

mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan praktik. 

  

E. Lokakarya Tipe Investigasi Kelompok 

Dalam lokakarya tipe Investigasi Kelompok pembentukan kelompok 

dilakukan hanya satu tahap. Sebelumnya pembelajaran berlangsung secara 

klasikal. Dalam tahap ini dibicarakan langkah-langkah pembuatan naskah secara 

garis besar. 

Setelah itu, mahasiswa berdiskusi di dalam kelompok yang terdiri atas 5 

orang. Semua kelompok mempunyai tugas yang sama yaitu mendiskusikan 

tahapan-tahapan pembuatan naskah secara menyeluruh dan mendalam. Pada akhir 
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diskusi setiap kelompok membuat rumusan langkah-langkah operasional 

pembuatan naskah. 

Setelah selesai diskusi kelompok selesai, mereka berkumpul dalam kelas. 

Setiap kelompok, di wakili oleh ketua kelompok, melaporkan hasil kerja mereka 

dalam kelompok masing-masing di depan kelas. Dari laporan semua kelompok 

itu, dibuat rumusan kembali langkah-langkah pembuatan naskah. Rumusan ini 

merupakan akhir yang harus dipegang dalam praktek pembuatan naskah. 

Setelah itu mahasiswa masing-masing bekerja sendiri-sendiri membuat 

naskah yang menjadi tugas mereka, dengan dibantu oleh dosen. 

Dalam pembelajaran model Investigasi Kelompok ada beberapa langkah 

yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut (Sugiyanto:2010). 

1)  Kehadiran di kelas dan pembentukan kelompok 

Di kelas dosen memberi tugas membuat naskah dan membentuk 

kelompok belajar yang anggotanya terdiri atas 5 mahasiswa. 

2)  Diskusi pada kelompok 

 Setiap kelompok menunjuk ketuanya masing-masing. Setelah itu 

kelompok mendiskusikan keseluruhan materi dan prosedur pembuatan 

naskah. Pembagian tugas semacam itu berlaku untuk semua kelompok 

maka terbentuklah kelompok-kelompok dengan tugas sejenis. Kelompok 

itu masing-masing memilih ketuanya sebagai peer tutor. Setiap kelompok 

bertugas mandalami langkah-langkah pembuatan naskah dengan cara 

berdiskusi. Diskusi kelompok harus melibatkan berbagai aktivitas dan 

keterampilan yang bervariatif, dan mendorong mahasiswa untuk 

menggunakan berbagai sumber dalama pembelajaran komputer. Setiap 

mahasiswa mengemukakan pendapatnya dengan disertai argumentasi. 

Sebagai hasil diskusi mereka merumuskan langkah-langkah pembuatan 

naskah secara keseluruhan. 

3) Dosen terus menerus mengikuti kemajuan setiap kelompok dan 

memberikan bantuan jika diperlukan. Setelah semua kelompok berhasil 

membuat rumusan langkah-langkah pembuatan naskah, mereka kembali ke 

kelas. Setiap ketua kelompok melaporkan hasil kerjanya. Dari laporan itu 
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dilakukan diskusi kembali secara klasikal untuk membuat rumusan akhir 

mengenai pembuatan naskah yang menjadi tugas mereka. 

4)  Kalau sudah paham benar mengenai tugas yang harus dilakukan, masing-

masing pergi ke laboratorium komputer guna membuat naskah yang 

menjadi tugasnya. Dengan pedoman yang diperoleh dalam diskusi kelas, 

masing-masing bekerja sendiri-sendiri dengan dimonitor oleh dosennya 

dalam jangka waktu tertentu. 

5) Tahap evaluasi 

Setelah mereka berhasil membuat naskah, untuk keperluan evaluasi, 

naskah hasil karya mahasiswa itu direkam dalamk CD (compact disc), 

kemudian print out beserta CD-nya diberikan kepada dosen (peneliti). 

Print out ini berguna untuk memudahkan proses evaluasi karena print out 

bisa di bawa kemana pun oleh dosen (peneliti). Hasil evaluasi akan 

dinyatakan dengan skor kuantitatif. Skor ini akan menjadi data yang akan 

diolah untuk menentukan keefektifan model lokakarya dan pemeringkatan 

kinerja mahasiswa dalam kelompok masing-masing. 

  

F. Kerangka berpikir dan Hipotesis 

Dalam proses belajar mengajar multimedia pembelajaran dengan 

menggunakan pemrograman komputer yakni menggunakan program perangkat 

lunak Visual Basic, mahasiswa mendapat petunjuk dari dosen dengan bantuan 

buku komputer – mengenai prosedur mengoperasikan program Visual Basic. 

Namun, mereka juga harus memahami petunjuk berbahasa Inggris yang ada di 

dalam program Visual Basic agar mereka mampu mempraktekkan teori yang 

diperoleh dari buku dan dosen. Petunjuk pengoperasian itu di dalam program 

Visual Basic berupa kata frase dan tanda, kalimat, atau sederetan kalimat 

(wacana) dalam bahasa Inggris. Dengan memahami petunjuk berbahasa Inggris 

itu diharapkan mereka mampu mengoperasikan program Visual Basic untuk 

membuat pemrograman dengan menggunakan program Visual Basic. 

Pengetahuan praktek permulaan yang mendasari pembentukan 

kemampuan mengoperasikan komputer multimedia program Visual Basic itu tak 
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akan berkembang menjadi suatu keterampilan tanpa diikuti kegiatan 

mengoperasikan secara berulang-ulang dan terus menerus (kontinu). Makin 

memahami mengoperasikan  secara terus menerus menggunakan fasilitas-fasiltas 

yang disediakan program Visual Basic, makin terampil mereka mengoperasikan 

program Visual Basic. 

Atas dasar itu, dapat disusun hipotesis (1) pemahaman atas petunjuk 

berbahasa Inggris yang ada di dalam program Visual Basic dan (2) kemampuan 

mengoperasikan program Visual Basic untuk multimedia pembelajaran 

mempunyai perbedaan signifikan atau tidak dengan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Investigasi Kelompok berbasis lokakarya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto, yaitu penelitian 

tentang fakta kemampuan mengoperasikan komputer multimedia dengan 

menggunakan program Visual Basic yang dimiliki oleh mahasiswa yang telah 

mendapat pemrograman komputer yakni dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan 

Komputer. Mengenai fakta tentang kemampuan mengoperasikan program Visual 

Basic itu untuk multimedia pembelajaran, akan diungkap apakah selama proses 

belajar mengajar itu mereka semata-mata hanya mendasarkan diri pada instruksi-

instruksi dosen, atau mereka juga mempelajari buku pemrograman Visual Basic 

berbahasa Indonesia yang diwajibkan dosen, dan apakah mereka juga mempelajari 

petunjuk operasional berbahasa Inggris yang terdapat di dalam komputer 

multimedia. Seberapa pemahaman atas petunjuk operasional berbahasa Inggris 

yang terdapat di dalam multimedia, merupakan fakta yang akan dikaji secara 

kuantitatif, apakah ada perbedaan tingkat pemahaman itu dan kemampuan mereka 

mengoperasikan program Visual Basic. 

Kegiatan awal praktek multimedia pembelajaran dengan menggunakan 

pemrograman komputer yakni pemrograman Visual Basic tentu tidak diikuti oleh 

latihan secara berulang-ulang dan terus menerus (kontinu). Diduga makin kerap 

mempelajari materi teori Visual Basic, makin terampil mereka mengoperasikan 

program Visual Basic. Atas dasar penalaran di atas penelitian ini termasuk 

penelitian perbandingan dengan menggunakan uji T. Akan dilakukannya 

penelitian ini untuk membuktikan dugaan tentang ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan kemampuan memahami petunjuk operasional komputer berbahasa 

Inggris yang ada di dalam multimedia dan kemampuan mengoperasikan komputer 

multimedia. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.  

Bahan lokakarya yang akan diajarkan dengan model kooperatif 

Investigasi Kelompok dan kelompok yang lain tanpa menggunakan model 

kooperatif untuk kelompok mahasiswa dalam penelitian ini adalah bahan ajar 
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mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang berupa pembuatan multimedia 

dengan menggunakan perangkat lunak (software) Visual basic Application dan 

Microsoft Office Power Point dengan prosedur yang benar. Kemudian skor nilai 

rata-rata hasil prestasi memahami petunjuk operasional berupa teori dan 

memperoduksi multimedia komputer berupa praktek komputer tersebut 

dibandingkan dengan menggunakan uji T untuk menentukan apakah ada 

perbedaan atau tidak secara signifikan. 

 Perbedaan itu akan dihitung secara kuantitatif dengan metode statistik. 

Atas dasar itu, desain penelitian ini sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1  Desain Penelitian 
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kemampuan memahami petunjuk operasional komputer multimedia berbahasa 

Inggris tanpa model kooperatif (X2), merupakan variabel bebas atau variabel yang 

mempengaruhi (Kerlinger 2000:86). Kemudian kemampuan mengoperasikan 

komputer multimedia berbasis lokakarya model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok (Y1), dan kemampuan mengoperasikan komputer multimedia tanpa 

model kooperatif tipe Investigasi Kelompok (Y2), merupakan variabel terikat, 

yaitu variabel yang dipengaruhi (Kerlinger 2000:86).  

 

C. Definisi Operasional 

Kemampuan mengoperasikan komputer multimedia dalam penelitian ini 

adalah kemampuan membuat multimedia dengan menggunakan program aplikasi, 

menyusun tampilan, memprogram secara visual, serta mengendalikan kesalahan 

atau error yang terdapat pada program aplikasi dengan menggunakan program 

Visual Basic, yang dalam hal ini dibatasi pada pengoperasian program Visual 

Basic yang tersedia di dalam program itu yang berupa perangkat lunaknya 

(software). 

Kemampuan memahami petunjuk operasional komputer multimedia 

berbahasa Inggris adalah kemampuan menafsirkan petunjuk itu dalam bahasa 

Indonesia secara benar. 

Pembelajaran model lokakarya adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur bagi pembelajaran yang mengoptimalkan kerjasama dalam 

kelompok untuk mendiskusikan langkah-langkah pembuatan naskah dan dalam 

pembelajaran lokakarya lebih banyak melakukan kegiatan praktek, yang dalam 

penelitian ini akan diujicobakan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok. 

Adapun tingkat keberhasilan mengerjakan tugas dinilai dengan peringkat 0 

– 10 sesuai dengan menggunakan skala Likert. 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu dilakukan persiapan 

sebagai berikut: 
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1. Menentukan sampel penelitian dengan didasarkan pada kelas. Dari 2 kelas 

dipilih 2 kelas sebagai sampel penelitian dan sebagian dari kelas lain untuk 

uji coba instrument berupa teknik tes. Sebagai kelas uji coba instrument 

diambil 10 mahasiswa dengan jumlah sampel 10 orang. 

2. Selanjutnya menentukan kelas sebagai kelompok untuk sampel penelitian 

yaitu kelas 6A dan 6B yaitu mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Teknologi 

Informasi semester 6. 

3. Menelaah dan mencatat nilai harian pembelajaran komputer pada mata kuliah 

Interaksi Manusia dan Komputer (Human Computer Interaction) semester 6 

tahun akademik tahun akademik genap 2016/2017 yaitu dari kelas 6A dan 

6B, nilai mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Teknologi Informasi (PTI).   

4. Membuat soal tes objektif sebanyak 30 dan pemrograman Visual Basic 

Macro yang dikerjakan dengan menggunakan komputer yang berbentuk 

dokumen berupa teks dan gambar.    

5. Melakukan ujicoba instrumen penelitian untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas. Dari ujicoba instumen penelitian untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas. Dari ujicoba diketahui bahwa instrument penelitian ini, valid dan 

reliable, seperti terlihat pada lampiran 3 dan 4. 

 

E. Subjek Penelitian 

Untuk kemudahan, penelitian ini dilakukan di Universitas PGRI 

Semarang, tempat peneliti mengajar. Yang menjadi sasaran penelitian adalah 

mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas PMIPATI. 

Mereka mendapat kuliah komputer pada semester 1. Maka yang diambil sebagai 

sasaran penelitian adalah mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, 

Fakultas PMIPATI. Mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Teknologi Informasi 

semester 6 itu hanya ada 2 kelas. Setiap kelas rata-rata 25 orang mahasiswa. Jadi, 

seluruhnya terdapat 50 mahasiswa. Mereka telah menempuh pemrograman 

komputer dalam mata kuliah sistem basis data di semester 3. Maka dari antara 

mereka pengambilan sampel dilakukan. Di antara 2 kelas itu hanya diambil 

masing-masing 15 orang mahasiswa (kelas yang diajar oleh peneliti). 
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Pengambilan 2 kelas karena hanya terdapat 2 kelas sudah memenuhi persyaratan 

sampel. Jumlah mereka 2X15=30 orang (Sugiarto dkk 2000:78-79). 

 

F. Populasi dan Sampel Penelitian 

Untuk kemudahan, penelitian ini dilakukan di Universitas PGRI 

Semarang tempat peneliti mengajar. Yang menjadi sasaran penelitian ini adalah 

mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Pendidikan 

Matematika, Ilmu pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi (FPMIPATI). 

Mereka mendapat kuliah komputer pada semester 1. Mahasiswa S1 jurusan 

Pendidikan Teknologi Informasi semester 6 itu hanya ada 2 kelas. Setiap kelas 

rata-rata 21 orang mahasiswa. Jadi seluruhnya terdapat 42 mahasiswa. Mereka 

sedang menempuh mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer (Human 

Computer Interaction) di semester 6. Maka dari antara mereka pengambilan 

sampel dilakukan. Di antara 2 kelas itu hanya diambil masing-masing 15 orang 

mahasiswa (kelas yang diajar oleh peneliti). Pengambilan 2 kelas karena hanya 

terdapat 2 kelas sudah memenuhi persyaratan sampel. Penentuan sampel kelas ini 

dilakukan atas dasar kemampuan yang sama ditentukan dengan nilai harian 

praktek komputer mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer (Human 

Computer Interaction) yang mempunyai rata-rata nilai hariannya 70. Jumlah 

mereka 2X15 = 30 orang (Sugiarto dkk 2000:78-79).    

 

G. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data kemampuan memahami petunjuk operasional  

komputer multimedia menggunakan Program Visual Basic, digunakan tes objektif 

pilihan ganda dengan memilih jawaban yang dianggap benar atau tepat. Skor 

akhir diperoleh dengan cara membagi jumlah item yang dijawab benar dibagi 

dengan jumlah item soal yang disediakan kali seratus persen. Skor untuk penilaian 

untuk data kemampuan memahami petunjuk operasional komputer multimedia 

berbahasa Inggris dimulai dengan peringkat 100 sampai dengan 0 (Nasution 

2000:61). 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data, yaitu (1) data tentang kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia dengan menggunakan program Visual 

Basic, (2) data tentang kemampuan memahami petunjuk opersional komputer 

multimedia berbahasa Inggris.   

Pemerolehan data yang berupa hasil pembuatan multimedia dengan cara 

unjuk kerja berupa program aplikasi dengan memberi skor nilai berdasar tingkat 

keberhasilan mengerjakan tugas dinilai dengan peringkat 1-10. Yang menilai 

hasil kerja mahasiswa adalah dosen/peneliti dan hasil evaluasi dinyatakan 

dengan skor kuantitatif. 

Data tentang kemampuan mengoperasikan komputer multimedia dengan 

menggunakan program Visual Basic diperoleh melalui unjuk kerja dan data 

tentang kemampuan memahami petunjuk opersional komputer multimedia 

berbahasa Inggris yang ada di dalamnya menggunakan program Visual Basic 

diperoleh dengan tes objektif. 

Tes untuk memperoleh data tentang kemampuan mengoperasikan 

komputer multimedia yakni berupa kemampuan membuat program aplikasi 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Application (VBA) 

macro, yang dalam hal ini dibatasi  pada pengoperasian program Visual Basic 

yang tersedia di dalam program itu yang berupa perangkat lunaknya (software) 

dengan teknik yangh baik dan benar. Yang dinilai adalah kebenaran hasil, yaitu 

(1) kemampuan menyusun tampilan, (2) membuat program aplikasi, (3) 

memprogram secara visual, dan (4) mengendalikan kesalahan error yang 

terdapat pada program aplikasi dengan menggunakan Visual Basic Application 

(VBA) macro, dan (5) kebenaran program aplikasi Visual Basic Appication 

(VBA) macro yang telah dibuat.  

Tes untuk memperoleh data tentang kemampuan memahami petunjuk 

operasional komputer multimedia berbahasa Inggris yang ada di dalam program 

Visual Basic berupa tes objektif untuk mengungkap penafsiran petunjuk 

operasional itu di dalam bahasa Indonesia, baik petunjuk yang berupa kata, 

frase, kalimat, atau wacana. 
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Instrumen penelitian ini yang berupa tes objektif diujicobakan untuk 

menentukan validitas dan reliabilitas tes tersebut. Ujicoba dilakukan kepada 

mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas PMIPATI 

semester 8 yang tidak menjadi sasaran penelitian. Dari ujicoba itu, ternyata tes 

objektif valid dan reliabel, seperti terlihat pada lampiran 

Adapun pemerolehan data dalam penelitian ini dilakukan persiapan 

sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Sebelum melaksanakan eksperimen, terlebih dahulu dilakukan persiapan 

sebagai berikut: 

1) Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah mahasiswa Pendidikan S1 

Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas PGRI Semarang terdiri dari 

3 kelas tahun ajaran 2016-2017. Dan diambil sebanyak dua kelas yang 

berjumlah sama (15 orang mahasiswa), yaitu mahasiswa S1 Pendidikan 

Teknologi Informasi kelas 6A dan 6B tahun ajaran 2016-2017. 

2) Menentukan sampel penelitian ini dilakukan atas dasar kemampuan yang 

sama yang ditentukan dengan nilai harian mata kuliah Interaksi Manusia 

dan Komputer (Human Computer Interaction) pada semester ini (rata-rata 

nilainya 70). Karena itu yang bernilai 70 itulah yang dipilih sebagai sampel 

penelitian, yakni diambil sebagai kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Dan diambil sampel sebanyak 10 orang dari semester 8 yakni pada 

mahasiswa kelas Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) sebagai uji coba 

disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. 

3)  Selanjutnya ditetapkan dua kelas, kelas 6A sebagai kelompok eksperimen 

yang dibelajarkan dengan lokakarya kooperatif tipe Investigasi Kelompok 

dan kelas 6B sebagai kelompok kontrol yang dibelajarkan tanpa model 

kooperatif.  

4) Membuat Rancangan Satuan Acara Pembelajaran Lokakarya untuk 

kelompok kooperatif tipe Investigasi Kelompok untuk mahasiswa 

kelompok 6A dan untuk kelompok tanpa model kooperatif. 
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5) Sebelum eksperimen dilaksanakan sebanyak 1 kali, mulai tanggal 10 Maret 

2017 dilakukan tes uji coba instrument pada mahasiswa semester 8 yang 

bukan untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol, yaitu mahasiswa 

kelompok rumpun Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), sebanyak 10 

orang. Soal yang diujicobakan sebanyak 10 item dengan tes objektif. Uji 

coba dilakukan untuk memperoleh tes yang valid. Validitas tes diperoleh 

dengan menganalisis hasil tes item demi item. Dari analisis ini diketahui 

ke-10 item tes itu valid (lampiran ) 

 

2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian adalah pemberian perlakuan sebagai berikut: 

1) Pemberian Perlakuan pada kelas eksperimen (Investigasi Kelompok) 

Penelitian pada kelas eksperimen dilaksanakan dua kali pertemuan. 

Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen berupa pembelajaran 

komputer dengan lokakarya kooperatif tipe Investigasi Kelompok, yakni 

sebagai berikut. 

a) Pada tanggal 22 Mei 2017, pemberian perlakukan I, pembelajaran 

komputer yakni memperoduksi multimedia yang berbentuk dokumen 

berupa teks. Dosen (peneliti) menyampaikan tujuan pembelajaran, serta 

memberikan tugas memperoduksi multimedia di kelas dan 

menginstruksikan kepada mahasiswa untuk membentuk kelompok 

(hanya satu tahap). Setiap kelompok terdiri dari atas 5 orang, salah satu 

ditunjuk sebagai ketua. Pada tahap diskusi, setiap kelompok 

menghasilkan rumusan langkah-langkah pembuatan multimedia yang 

berbentuk dokumen berupa teks selama 10 menit. Setelah kembali ke 

kelas, ketua kelompok masing-masing melaporkan rumusan hasil 

kerjanya, kemudian laporan ini didiskusikan untuk membuat rumusan 

akhir mengenai langkah-langkah pembuatan naskah berbentuk 

dokumen berupa teks, dan dalam melaporkan hasil rumusan kerjanya 

dibantu oleh dosen selama 30 menit. Pada tahap berikutnya mahasiswa 

masing-masing memperoduksi multimedia berbentuk dokumen berupa 
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teks, bekerja secara individual dengan menggunakan komputer di 

laboratorium komputer selama 60 menit. Kegiatan evaluasi atau 

penilaian nilai belajar dilakukan setelah masing-masing mahasiswa dari 

kelompok Investigasi Kelompok selesai memperoduksi multimedia 

berbentuk dokumen berupa teks, dan hasilnya disimpan dan berupa 

print out. Selanjutnya hasil pekerjaan tersebut dikoreksi oleh 

dosen/peneliti untuk keperluan evaluasi keberhasilan (lihat lampiran 9).  

b) Pada tanggal 22 Mei 2017, pemberian perlakukan II, pada pembelajaran 

komputer jam berikutnya, dosen (peneliti) menyampaikan tujuan 

pembelajaran, serta memberikan tugas berupa tes objektif sebanyak 30 

soal yang terdiri pilihan a, b, c, dan d. Berikutnya mahasiswa masing-

masing mengerjakan tes objektif di kelas selama 60 menit. Kegiatan 

evaluasi atau penilaian nilai belajar dilakukan setelah masing-masing 

mahasiswa dari kelompok Investigasi Kelompok selesai mengerjakan 

soal tes objektif. Selanjutnya hasil pekerjaan tersebut dikoreksi oleh 

dosen/peneliti untuk keperluan evaluasi keberhasilan. Untuk 

memperoleh data kemampuan memahami petunjuk operasional 

berbahasa Inggris yang ada di dalam program visual basic digunakan 

tes objektif pilihan ganda dengan memilih jawaban yang paling benar 

atau tepat. Skor akhir diperoleh dengan cara membagi jumlah item yang 

dijawab benar dibagi dengan jumlah item soal yang disediakan dikali 

seratus persen. Skor penilaian untuk memahami pertunjuk operasional 

berbahasa Inggris yang ada di dalam program Visual Basic dimulai dari 

peringkat 100 sampai dengan 0. 

1) Pemberian Perlakuan pada kelas kontrol (tanpa model kooperatif) 

a) Pada tanggal 29 Mei 2017, pemberian perlakukan I, pembelajaran 

komputer yakni memperoduksi naskah yang berbentuk dokumen 

berupa teks. Dosen (peneliti) menyampaikan tujuan pembelajaran, serta 

berceramah bagaimana membuat langkah-langkah memperoduksi 

multimedia yang berbentuk dokumen berupa teks di komputer dan 

menginstruksikan kepada mahasiswa untuk membuat rumusan prosedur 
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pembuatan multimedia selama 10 menit. Kemudian Dosen (peneliti) 

didepan kelas dosen memberikan kesimpulan atau jawaban terakhir dari 

semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi langkah-langkah 

prosedur pembuatan naskah selama 30 menit. Pada tahap berikutnya 

mahasiswa masing-masing memperoduksi multimedia berbentuk 

dokumen berupa teks, bekerja secara individual dengan menggunakan 

komputer di laboratorium komputer selama 60 menit. Kegiatan evaluasi 

atau penilaian nilai belajar dilakukan setelah masing-masing mahasiswa 

dari kelompok Investigasi Kelompok selesai memperoduksi naskah 

berbentuk dokumen berupa teks, dan hasilnya disimpan dan berupa 

print out. Selanjutnya hasil pekerjaan tersebut dikoreksi oleh 

dosen/peneliti untuk keperluan evaluasi keberhasilan (lihat lampiran 

10).  

b) Pada tanggal 29 Mei 2017, pemberian perlakukan II, pada jam 

pembelajaran komputer berikutnya, dosen (peneliti) menyampaikan 

tujuan pembelajaran, serta memberikan tugas berupa tes objektif 

sebanyak 30 soal yang terdiri pilihan a, b, c, dan d. Berikutnya 

mahasiswa masing-masing mengerjakan tes objektif di kelas selama 60 

menit. Kegiatan evaluasi atau penilaian nilai belajar dilakukan setelah 

masing-masing mahasiswa selesai mengerjakan soal tes objektif. 

Selanjutnya hasil pekerjaan tersebut dikoreksi oleh dosen/peneliti untuk 

keperluan evaluasi keberhasilan. Untuk memperoleh data kemampuan 

memahami petunjuk operasional berbahasa Inggris yang ada di dalam 

program visual basic digunakan tes objektif pilihan ganda dengan 

memilih jawaban yang paling benar atau tepat. Skor akhir diperoleh 

dengan cara membagi jumlah item yang dijawab benar dibagi dengan 

jumlah item soal yang disediakan dikali seratus persen.Skor penilaian 

untuk memahami pertunjuk operasional berbahasa Inggris yang ada di 

dalam program Visual Basic dimulai dari peringkat 100 sampai dengan 

0. 
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I. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang 

baik, artinya instrumen tersebut melalui perencanaan dan pengujian. Perencanaan 

dan pengujian itu dimaksudkan agar instrumen itu valid. Sesuai dengan tujuannya, 

yakni agar mahasiswa mampu memahami petunjuk operasional berbahasa Inggris 

yang ada di dalam multimedia yaitu kemampuan menafsirkan petunjuk itu dalam 

bahasa Indonesia. 

Validitas instrument tersebut diukur berdasarkan validitas isi, yaitu 

adanya kesesuaian isi dan soal sebagai instrumen. Atas dasar itu, validitas isi 

sering disebut validitas kurikuler karena validitas isi mengukur isi atau materi 

yang diajarkan sesuai dengan yang tertera dalam kurikulum agar tercapai tujuan 

khusus yang ditentukan dalam rancangan pembelajaran (Arikunto 2000:67). 

Kurikulum yang dimaksudkan adalah bahan ajar tentang pemrograman Visual 

Basic dalam mata kuliah Manusia Interaksi Komputer (Human Computer 

Interaction). Bahan ajar ini dikuasai oleh peneliti sebagai dosen komputer. 

Validitas eksternal diperoleh melalui ujicoba tes mahasiswa di kelas 

bukan kelompok kontrol dan eksperimen. Dengan rumus product moment dapat 

dihitung validitas item-item soal tes. 

Adapun rumus product moment yang digunakan adalah sebagai berikut: 

     
 ∑    ∑   ∑  

√   ∑    ∑     ∑     ∑    
 

Dengan catatan: 

     koefisien korelasi antara variabel X dan variable Y, dua variabel yang 

dikorelasikan. 

N = banyak subyek uji coba. 

∑  = jumlah skor item.  

∑   jumlah skor total. 

∑   = jumlah kuadrat skor item. 

∑   = jumlah kuadrat skor total. 

∑    = Jumlah perkalian skor item dengan skor total. 

(Arikunto 2000:72). 
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Harga rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan ketentuan apabila rhit > rtabel , maka item dikatakan valid, dengan     5%. 

Dalam penelitian ini, dengan N=10 dan diambil kepercayaan 5%, didapat 

dari tabel product moment yaitu rtabel = 0,632. Maka dari 30 item soal, setelah 

perangkat tes diujicobakan kepada 10 mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan 

Teknologi Informasi, Fakultas PMIPATI yaitu dari kelas 6A dan 6B, ternyata ke-

30 item soal itu valid. Perhitungan dapat dilihat dalam lampiran 3. 

Karena instrumen penelitian ini berupa tes objektif, untuk mengetahui 

reliabilitas instrumen dilakukan analisis kesejajaran hasil tes untuk setiap subjek 

uji coba. Rumus digunakan adalah rumus Alpha, yaitu adalah sebagai berikut: 

r11 = ( 
 

     
    

∑  
 

  
   

Dengan catatan: 

r11   =  reliabilitas yang dicari. 

∑  
  =  jumlah varians skor tiap-tiap item. 

  
   =  varians total (Arikunto 2000:109). 

Jika r11 = rtabel dengan menggunakan tabel korelasi product moment, 

maka dikatakan reliabel (sudah memenuhi kriteria). 

Dalam penelitian ini, dari perhitungan diperoleh bahwa r11 = 1,281941327 dan 

rtabel = 0,374  dan     5%. Karena r11 > rtabel maka soal dikatakan reliabel. 

Perhitungan reliabilitas soal dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

J. Teknik Analisis Data 

J.1 Uji Normalitas Data 

Untuk mengetahui kenormalan data kemampuan petunjuk operasional 

komputer multimedia berbahasa Inggris dengan menggunakan model kooperatif 

tipe Investigasi Kelompok (X1), serta data kemampuan petunjuk operasional 

komputer multimedia berbahasa Inggris tanpa menggunakan model kooperatif 

(X2), dan data kemampuan mengoperasikan komputer multimedia Visual Basic 

dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok (Y1), serta  
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data data kemampuan petunjuk operasional komputer multimedia berbahasa 

Inggris tanpa model kooperatif (Y2) digunakan uji chi kuadrat dengan rumus: 

   = ∑
        

  

 
    

Keterangan: 

    =  harga chi kuadrat. 

Oi  =  frekuensi hasil pengamatan. 

Ei  =  frekuensi yang diharapkan. 

Jika   
hit      tabel dengan dk = k - 3 dan     5%, maka data yang 

diperoleh berdistribusi normal. 

 

I.2 Uji Homogenitas/Kesamaam Varians 

Untuk pengujian homogenitas varians data kemampuan memahami petunjuk 

operasional komputer multimedia berbahasa Inggris dengan menggunakan model 

kooperatif tipe Investigasi Kelompok (X1), serta data kemampuan memahami 

petunjuk operasional komputer multimedia berbahasa Inggris tanpa menggunakan 

model kooperatif (X2), dan data kemampuan mengoperasikan komputer 

multimedia Visual Basic dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok (Y1) serta data kemampuan mengoperasikan komputer multimedia 

Visual Basic tanpa model kooperatif (Y2), digunakan uji F dengan rumus: 

F = 
                

                
 

(Sudjana 2000:249-250) 

Jika F   Ftabel dengan dk pembilang (k varians terbesar -1) dan dk penyebut 

(k varians terkecil – 1) dan     5%, maka dapat dinyatakan bahwa varians antar 

sampel itu homogen. 

 

I.3 Analisis Varians (ANOVA) Satu Arah 

Analisis varians ini digunakan untuk menguji hipotesis. Pada penelitian ini 

analisis variansnya menggunakan anava tunggal, dengan rumus yang digunakan 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Analisis Varians (ANOVA) Satu Arah 

Sumber Variasi Dk Jk KT F 

Rata-rata I Ry R = Ry/1 - 

Antar 

kelompok 

k-1 Ay A = Ay/(k-1) A/D 

Dalam 

kelompok 

 ∑   -1) Dy D = Dy/∑   -

1) 

- 

Total ∑ni ∑Y2 - - 

 

Keterangan: 

Dk = derajat kebebasan. 

Dk =  1, k-1, ∑   -1), ∑ni = derajad kebebasan untuk rata-rata, derajad 

kebebasan antar kelompok, derajad kebebasan dalam kelompok. 

∑ni =  total derajad kebebasan (DK). 

JK = Jumlah kwadrad.  

Ry = J
2
/∑ni dengan J = J1+J2+…Jk  ialah jumlah kwadrad-kwadrad 

berdasarkan sumber-sumber variasi rata-rata. 

Ay = ∑(  
 /ni) – Ry ialah jumlah kwadrad-kwadrad berdasarkan sumber-

sumber variasi antar kelompok. 

Dy = ∑Y
2

 – Ry – Ay ialah jumlah kwadrad-kwardrad berdasarkan sumber-

sumber variasi dalam kelompok. 

∑Y
2 

= jumlah kwadrad-kwadrad (JK) dari semua nilai pengamatan. 

KT = kwadrad tengah. 

(Sudjana 2000:304-305). 

Jika Fhit   Ftabel dengan dk pembilang (k-1) dan dk penyebut ∑(ni – 1) untuk 

    5%, maka H0 ditolak atau ada perbedaan rata-rata. 

 Data kemampuan mengoperasikan komputer multimedia menggunakan 

program Visual Basic dan data tentang kemampuan memahami petunjuk 
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operasional komputer multimedia berupa nilai dengan skor 0-100. Nilai itu 

disusun peringkatnya dalam tabel.  

 

I.4 Uji T Test 

Uji T merupakan uji yang digunakan untuk menentukan perbedaan tipe 

lokakarya kooperatif untuk pembelajaran komputer multimedia, di antara tipe 

Investigasi Kelompok dan tanpa model kooperatif. Disamping itu untuk 

menemukan besarnya perbedaan yang signifikan hasil prestasi belajar mahasiswa  

yang dibelajarkan dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi Kelompok 

dan tanpa model kooperatif yakni dalam memahami petunjuk operasional dalam 

komputer multimedia dan kemampuan mengoperasikan komputer multimedia 

Visual Basic. Rumusnya sebagai berikut:       

 

     t =         x1 – x2 

               √
 

  
 

 

  

 
 

    

    S2 =  (n1 – 1) S1
2
 + (n2 – 1) S2

2
 

                n1 + n2 - 2 

Keterangan: 

x1 = Nilai rata-rata variabel 1 

x2 = Nilai rata-rata variabel 2 

S = Simpangan baku 

n1 = Besarnya sampel variabel 1 

n2 = Besarnya sampel variabel 2  

dk = Derajat kebebasan 

S
2
 = Varians gabungan  

n1 = Besarnya sampel variabel 1  

n2 = Besarnya sampel variabel 2  

S1
2
 = Varians kelompok eksperimen  

S2
2
 = Varians kelompok kontrol  
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H0 jika –t1 – ½    < t < t1 -  ½   dimana t1 – ½    didapat dari daftar distribusi t 

dengan dk = (n1 + n2 -2) dan peluang (1-1/2   ), untuk harga-harga t lainnya H0 

ditolak (Sudjana, 2000). 

 Segala macam program perhitungan digunakan program SPSS versi 13 

(Santoso:2000) dan didukung program excel 2003 (Permana:2000). 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian. Sebelum disajikan hasil penelitian 

tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Investigasi Kelompok 

berbasis lokakarya terhadap pemahanan petunjuk operasional komputer 

multimedia berbahasa Inggris dalam program Visual Basic dan kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia Visual Basic, untuk kelompok kelas 6A 

dan kelas 6B mahasiswa semester 6 S1 jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, 

Fakultas FPMIPATI Universitas PGRI Semarang, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas serta hasil uji ANOVA antara kedua model 

pembelajaran komputer multimedia tersebut. Baru setelah itu disajikan 

perbandingan pembelajaran komputer multimedia dengan lokakarya model 

kooperatif tipe Investigasi Kelompok dan kelompok tanpa model kooperatif untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan untuk dua kelompok 

pembelajaran multimedia. Dari hasil yang diperoleh itu, kemudian disajikan 

pembuktian hipotesis untuk kelompok tipe Investigasi Kelompok dan kelompok 

tanpa model kooperatif. Setelah itu disajikan pembahasan hasil penelitian. 

 

A. Hasil Uji Normalitas Data 

  Uji normalitas dikenakan kepada data kedua variabel: 

A.1 Kemampuan Memahami Petunjuk Operasional Berbahasa Inggris 

Dalam Komputer Multimedia 

  Hasil uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

Kolmogorov-Smirnov agar lebih efisien dalam perhitungan. Maka secara berturut-

turut dilakukan uji normalitas data kemampuan memahami petunjuk operasional 

komputer berbahasa Inggris yang ada di dalam multimedia pada mahasiswa kelas 

6A dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok dan kelas 

6B tanpa menggunakan model kooperatif. 

 Uji Normalitas data kemampuan memahami petunjuk operasional komputer 

berbahasa Inggris yang ada di dalam multimedia untuk mahasiswa 6A dengan 
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menggunakan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi 0,543. Hal ini berarti nilai 0,543 > 0,05. Jadi, berdasarkan 

kriteria pengujian normalitas data, kelompok kelas 6A berdisitribusi normal. 

Perhitungan uji normalitas data kemampuan memahami petunjuk operasional 

komputer berbahasa Inggris yang ada di dalam multimedia kelompok 6A, dapat 

dilihat pada lampiran 11 . 

 Untuk menguji normalitas data kemampuan memahami petunjuk 

operasional komputer berbahasa Inggris yang ada di dalam multimedia tanpa 

model kooperatif untuk mahasiswa kelas 6B menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi 0,337. Hal ini berarti nilai 0,337>0,05. Jadi, berdasarkan kriteria 

pengujian normalitas data, kelompok kelas 6B berdistribusikan normal. 

Perhitungan uji normalitas data kemampuan memahami petunjuk operasional 

komputer berbahasa Inggris yang ada di dalam multimedia kelompok kelas 6B, 

dapat dilihat pada lampiran 12. 

 

A.2 Kemampuan Mengoperasikan Komputer Multimedia Visual Basic 

 Selanjutnya dilakukan uji normalitas data kemampuan mengoperasikan 

program Borland Delphi untuk mahasiswa 6A dan 6B, dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS Kolmogorov-Smirnov agar lebih efisien dalam 

perhitungan.  

 Uji normalitas data kemampuan mengoperasikan komputer multimedia 

menggunakan program Visual Basic untuk mahasiswa kelas 6A yang 

menggunakan pembelajaran model kooperatif tipe Investigasi Kelompok 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,527.  Hal ini berarti nilai 0,527>0,05. 

Jadi, berdasarkan kriteria pengujian normalitas data kemampuan mengoperasikan 

komputer multimedia menggunakan program Visual Basic untuk kelompok kelas 

6A, dapat dilihat pada lampiran 13. 

 Untuk menguji normalitas data kemampuan mengoperasikan komputer 

multimedia menggunakan Visual Basic untuk mahasiswa kelas 6B yang 

pembelajaran komputernya tanpa model kooperatif menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi 0,381. Hal ini berarti, nilai 0,381>0,05. Jadi, berdasarkan kriteria 
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pengujian normalitas data, kelompok kelas 6B berdistribusikan normal. 

Perhitungan uji normalitas data kemampuan mengoperasikan komputer 

menggunakan program Visual Basic kelompok kelas 6B, dapat dilihat pada 

lampiran 14. 

 

B. Hasil Uji Homogenitas Model Kelompok pembelajaran Komputer 

Multimedia  

 Uji homogenitas terhadap kelompok kelas 6A yang dibelajarkan dengan 

menggunakan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi Kelompok dan kelas 

6B yang dibelajarkan tidak menggunakan model kooperatif, ini dilakukan dengan 

menggunakan SPSS. Pada tabel Levene’s Test of Equality of Error Variances 

menunjukkan hasil pengujian homogenitas varians. Karena nilai signifikansinya 

0,203, berarti signifikansi data 0,203>0,05, dan data yang diperbandingkan dapat 

dianggap homogen, diketahui besarnya koefisien Levene adalah 0,203 (lihat 

lampiran 15). Jadi, berdasarkan kriteria pengujian homogenitas kedua kelompok 

ini homogen (variansinya adalah sama atau identik). 

 

C. Perbandingan Hasil Uji ANOVA Kedua Model  

 Uji ANOVA (one-way-anova) atau anava satu arah dilakukan terhadap 30 

mahasiswa yang diteliti, yakni terhadap hasil prestasi belajar dalam memahami 

petunjuk operasional dalam komputer multimedia serta kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia Visual Basic. Berdasarkan lampiran 16, 

diperoleh Fhitung = 24,008 dan Ftabel = 2,95. Karena diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 

dengan demikian H0 ditolak. Ini berarti ada perbedaan yang signifikan dari hasil 

prestasi hasil belajar antara kemampuan memahami petunjuk operasional 

berbahasa Inggris yang ada di dalam komputer multimedia dan kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia program Visual Basic yang dibelajarkan 

dengan menggunakan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi Kelompok dan 

kelompok yang tidak menggunakan model kooperatif adalah tidak identik (rata-

rata nilai prestasi hasil belajar kedua kelompok tersebut tidak identik atau tidak 

sama). 
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D. Uji T Perbedaan Tipe Investigasi Kelompok dan Kelompok Tanpa Model 

Kooperatif 

 Setelah diketahui bahwa hasil perhitungan pada varians atau anova satu arah 

(one-way-anova) terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

memahami petunjuk operasional berbahasa Inggris yang ada di dalam komputer 

multimedia dengan menggunakan program Visual Basic dan kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia Visual Basic, setelah itu dilakukan uji T. 

Dilakukan uji T untuk mengetahui perbedaan prestasi hasil belajar antara kelas 6A 

yang dibelajarkan dengan menggunakan lokakarya model kooperatif tipe 

Investigasi Kelompok dan kelas 6B merupakan kelompok tanpa model kooperatif 

yakni kemampuan mengoperasikan komputer multimedia Visual Basic yang 

merupakan variabel terikatnya, dan variabel bebasnya adalah kemampuan 

memahami petunjuk operasional komputer multimedia berbahasa Inggris yang 

ada di dalam komputer multimedia Visual Basic. Hasil perhitungan uji T adalah 

sebagai berikut (lihat pada lampiran 17 dan 18). 

 Dalam lampiran 17, diperoleh perbandingan t_hitung = 1,597 dan t_tabel = 

2,14, serta diperoleh signifikansi = 0,132. Dengan demikian diperoleh terdapat 

perbedaan signifikansi  hasil belajar kelas 6A yang dibelajarkan dengan lokakarya 

model kooperatif tipe Investigasi Kelompok dan kelas 6B yang dibelajarkan tanpa 

model kooperatif. Karena diketahui t_tabel > t_hitung serta berdasarkan nilai 

signifikansi rata-rata prestasi belajar kemampuan memahami petunjuk operasional 

berbahasa Inggris yang ada di dalam komputer multimedia Visual Basic kelas 6A 

yang dibelajarkan dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi Kelompok, 

yaitu hasil rata-rata kelas 85,60 dan hasil prestasi belajar kelas 6B yang 

dibelajarkan tanpa model kooperatif, yaitu hasil rata-rata kelas 81,80. Maka model 

pembelajaran kooperatif tipe Investigasi Kelompok berbeda daripada  

pembelajaran tanpa model kooperatif.  

 Kemudian dalam lampiran 18, diperoleh perbandingan t_hitung = 6,737 dan 

t_tabel = 2,14, serta diperoleh signifikansi = 0,177. Dengan demikian diperoleh 

terdapat perbedaan signifikansi  hasil belajar kelas 6A yang dibelajarkan dengan 

lokakarya model kooperatif tipe Investigasi Kelompok dan kelas 6B yang 
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dibelajarkan tanpa model kooperatif. Karena diketahui t_tabel < t_hitung serta 

berdasarkan nilai signifikansi rata-rata prestasi belajar kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia Visual Basic kelas 6A yang dibelajarkan 

dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi Kelompok, yaitu hasil rata-

rata kelas 89,33 dan hasil prestasi belajar kelas 6B yang dibelajarkan tanpa model 

kooperatif, yaitu hasil rata-rata kelas 62,80. Maka model pembelajaran kooperatif 

tipe Investigasi Kelompok berbeda daripada pembelajaran tanpa model kooperatif.  

 

E. Pembuktian Hipotesis 

Setelah dilakukan uji anova (one-way-anova), diketahui bahwa kedua kelas 

yang masing-masing dibelajarkan dengan menggunakan model kooperatif yakni 

Investigasi Kelompok untuk kelas 6A dan kelas 6B tanpa model kooperatif 

berbeda secara signifikan. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui model 

kooperatif tipe Investigasi Kelompok berbeda daripada tanpa model kooperatif. 

Dari uji varians (anova satu arah) dan uji T itu dapat diketahui bahwa hasil 

prestasi belajar untuk pemahaman atas petunjuk komputer multimedia berbahasa 

Inggris yang ada di program Visual Basic dan hasil prestasi belajar kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia menggunakan program Visual  Basic 

disertai kegiatan pengelompokan yang mempunyai peer tutor sebagai ketuanya 

setiap kelompoknya berbeda daripada tanpa pembentukan kelompok.  

Kesimpulan itu didukung oleh rata-rata nilai hasil prestasi belajar 

pemahaman atas petunjuk operasional komputer multimedia berbahasa Inggris 

yang ada di dalam program Visual Basic untuk kelas 6A yang dibelajarkan dengan 

model kooperatif tipe Investigasi Kelompok yang mempunyai rata-rata 85,60. 

Nilai itu lebih tinggi daripada rata-rata nilai kelompok tanpa model kooperatif 

yang dibelajarkan pada kelas 6B yang mempunyai rata-rata 81,80. Jadi 

pembelajaran komputer multimedia untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan 

Komputer dengan lokakarya model kooperatif Investigasi Kelompok (kelas 6A) 

menghasilkan nilai rata-rata kelas yang berbeda daripada tanpa model kooperatif 

(kelas 6B). Kemudian rata-rata nilai hasil prestasi belajar kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia program Visual Basic untuk kelas 6A yang 



39 
 

dibelajarkan dengan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok yang 

mempunyai rata-rata 89,33. Nilai itu lebih tinggi daripada rata-rata nilai kelompok 

tanpa model kooperatif yang dibelajarkan pada kelas 6B yang mempunyai rata-

rata 62,80. Jadi pembelajaran komputer multimedia untuk mata kuliah interaksi 

manusia dan komputer dengan lokakarya model kooperatif Investigasi Kelompok 

(kelas 6A) menghasilkan nilai rata-rata kelas yang berbeda daripada tanpa model 

kooperatif (kelas 6B). Setelah dihitung dengan uji anova dan uji T, ternyata 

perbedaan itu signifikan. Maka secara signifikan kelompok yang dibelajarkan 

dengan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok berbeda daripada kelompok 

yang dibelajarkan tanpa model kooperatif.   

         Atas dasar itu, dapat disusun hipotesis (1) pemahaman atas petunjuk 

operasional komputer multimedia berbahasa Inggris yang ada di dalam program 

Visual Basic dan (2) kemampuan mengoperasikan komputer multimedia 

menggunakan program Visual Basic untuk pembelajaran mata kuliah interaksi 

manusia dan komputer mempunyai perbedaan signifikan dengan model 

pembelajaran yang menggunakan kooperatif Tipe Investigasi Kelompok berbasis 

lokakarya dan tanpa model kooperatif. 

 

F. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis varian satu arah diketahui bahwa ada perbedaan 

signifikan dari hasil prestasi hasil belajar antara kemampuan memahami petunjuk 

operasional berbahasa Inggris yang ada di dalam komputer multimedia dan 

kemampuan mengoperasikan komputer multimedia program Visual Basic yang 

dibelajarkan dengan menggunakan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok dan kelompok yang tidak menggunakan model kooperatif. Perbedaan 

ini terjadi karena pada pembelajaran komputer multimedia yang diajarkan dengan 

model kooperatif tipe Investigasi Kelompok dilakukan pengelompokan satu kali 

dan setiap kelompok menunjuk ketuanya sebagai peer tutor. Pada tahap ini semua 

kelompok tugas yang sama yaitu mendiskusikan tahapan-tahapan pembuatan 

multimedia secara menyeluruh dan mendalam, serta membuat rumusan akhir 

langkah-langkah pembuatan multimedia yang dilaporkan di kelas. Pada 
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pembelajaran komputer yang diajarkan tanpa model kooperatif tidak ada 

pembagian kelompok diksusi dan hanya dosen berceramah bagaimana 

merumuskan langkah-langkah pembuatan multimedia secara keseluruhan. Dengan 

demikian, prestasi belajar mahasiswa yang diajarkan dengan model kooperatif 

Investigasi Kelompok berbeda pula dengan yang diajarkan dengan kelompok 

tanpa model kooperatif itu berbeda secara signifikan untuk kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia Visual Basic maupun kemampuan 

memahami petunjuk operasional berbahasa Inggris di dalam komputer multimedia 

Visual Basic.      

Kemudian berdasarkan hasil uji anova dan uji T, diketahui bahwa nilai rata-

rata hasil belajar dalam pembelajaran komputer multimedia yang diajarkan 

dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi Kelompok berbeda daripada 

nilai rata-rata hasil belajar yang diajarkan tanpa model kooperatif dan perbedaan 

itu signifikan. Hal itu wajar karena dalam lokakarya pembelajaran komputer yang 

diajarkan dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi Kelompok dikenai 

perlakuan pembentukan diskusi kelompok dilakukan sebanyak satu tahap yakni 

dengan memilih peer tutor dan tutor yang mempunyai kepemimpinan dan 

kemampuan yang baik di setiap kelompoknya, sehingga mahasiswa belajar 

dengan tutor “sebaya”, dalam arti keahliannya sama karena sama-sama 

mendalami topik yang sama, ternyata mampu mengoptimalkan pembelajaran 

komputer. Sebaliknya dalam pembelajaran komputer multimedia yang diajarkan 

tanpa model kooperatif tipe tanpa pembentukan kelompok diskusi, sehingga 

kegiatan mahasiswa belajar pasif, mahasiswa yang pandai cenderung 

mendominasi, sehingga menimbulkan sikap minder dan pasif dari mahasiswa 

yang lemah. Maka, nilai rata-rata mahasiswa kelas Investigasi Kelompok lebih 

tinggi daripada nilai rata-rata, mahasiswa kelas tanpa model koperatif. 

Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa kemampuan memahami 

petunjuk operasional berbahasa Inggris yang terdapat di dalam komputer 

multimedia untuk nilai rata-rata mahasiswa yang diajarkan dengan lokakarya 

model kooperatif Investigasi Kelompok berbeda secara signifikan dan nilai rata-

rata kelasnya juga lebih tinggi daripada nilai rata-rata, mahasiswa kelas tanpa 
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model kooperatif, karena pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

diskusi kelompok, maka mereka akan paham bagaimana mengoperasikan 

komputer multimedia dengan memperhatikan petunjuk yang berbahasa Inggris. 

Konsep petunjuk itu sudah dipahami meskipun berbahasa Inggris, namun mereka 

paham apa arti kata atau frase, atau kalimat yang ada di dalam komputer 

multimedia. Pemahaman itu diperoleh dari buku atau diktat komputer multimedia.  

Atas dasar nilai hasil belajar itu, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

komputer multimedia yang diajarkan dengan lokakarya model kooperatif tipe 

Investigasi Kelompok berbeda daripada pembelajaran komputer multimedia yang 

diajarkan dengan tanpa model kooperatif. Jadi, pembelajaran komputer 

multimedia dalam kelas eksperimen berbeda daripada pembelajaran komputer 

multimedia dalam kelompok kontrol. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan 

perlakuan yang dikenakan pada kedua kelompok model kooperatif tersebut. 

 Faktor penyebab yang mempengaruhi hasil perolehan nilai prestasi hasil 

belajar yang berbeda dalam memperoduksi multimedia pada setiap mahasiswa di 

kelas pembelajaran komputer multimedia yang diajarkan pada mata kuliah 

Interaksi Manusia dan Komputer yang diajarkan dengaan lokakarya model 

kooperatif tipe Investigasi Kelompok di kelas 6A dan tanpa model kooperatif di 

kelas 6B, adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan kognitif yang berbeda sebagai kemampuan yang bernalar yang 

dimiliki mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kemampuan kognitif yang 

tinggi dimungkinkan lebih berhasil dalam belajarnya apabila dibandingkan 

dengan mahasiswa yang rendah kemampuan kognitifnya. Mahasiswa yang 

kemampuan kognitifnya tinggi termasuk mahasiswa yang kurang pandai 

sehingga hasil belajarnya juga rendah. Mahasiswa yang cerdas akan lebih 

mampu dan lebih mudah mengolah bahan ajar komputer, sehingga hasil 

belajarnya pun lebih baik daripada mahasiswa yang kurang pandai. 

2. Tinggi rendahnya minat dan bakat 

Minat dan bakat mahasiswa berbeda-beda dalam bidang komputer. Minat dan 

bakat yang tinggi memungkinkan prestasi belajar yang tinggi. Sebaliknya, 
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minat yang rendah menyebabkan hasil belajar dalam lokakarya pembelajaran 

komputer multimedia tidak maksimal. 

3. Tidak optimal kondisi mahasiswa pada saat mengerjakan tugas. Faktor-faktor 

fisiologis mahasiswa, seperti kecapaian dan kesehatan, sangat berpengaruh 

dalam mengerjakan tugas. Demikian juga dalam keadaan psikis mahasiswa 

terganggu pada saat mengerjakan tugas, hasil yang diperoleh mahasiswa tidak 

sesuai yang diharapkan. 

 Jadi, adanya perbedaan prestasi hasil belajar komputer multimedia, baik 

dalam kelompok-kelompok mahasiswa di kelas yang dikenai lokakarya model 

kooperatif dengan model kooperatif dan kelas tanpa model kooperatif adalah 

wajar dan dengan diberikan perlakuan berbeda, prestasi belajar mahasiswa di 

kelas yang dikenai lokakarya model kooperatif dan kelas tanpa model kooperatif 

berbeda juga. Maka perbedaan prestasi belajar itu dapat digunakan sebagai data 

untuk menentukan bahwa pembelajaran komputer multimedia dengan lokakarya 

model kooperatif tipe Investigasi Kelompok berbeda daripada pembelajaran 

komputer multimedia tanpa model kooperatif. Dari perbedaan itu dapat 

dipertanggungjawabkan karena datanya telah diproses dengan menggunakan 

SPSS. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan paparan dan pembahasan hasil penelitian yang disajikan pada 

bab IV diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran komputer multimedia pada mata kuliah Interaksi Manusia dan 

Komputer yang diajarkan dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok hasil prestasi belajarnya berbeda secara signifikan daripada tanpa 

model kooperatif. Hal ini disebabkan dalam pembelajaran komputer 

multimedia yang diajarkan dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok dilakukan pembentukan kelompok diskusi dengan memilih ketua 

sebagai peer tutor “sebaya”, dalam arti keahliannya sama karena sama-sama 

mendalami topik yang sama. Pada pembelajaran komputer multimedia tanpa 

model kooperatif tidak dilakukan pembentukan kelompok maupun diskusi 

kelompok, dosen hanya berceramah saja di depan kelas. Dengan demikian 

mahasiswa kelas yang diajarkan dengan menggunakan lokakarya model 

kooperatif tipe Investigasi Kelompok yakni kemampuan dalam memahami 

petunjuk operasional berbahasa Inggris yang ada di dalam komputer 

multimedia akan mudah memahami arti kata atau kalimat atau frase terjemahan 

dari Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan mudah, sehingga mampu 

mengoperasikan komputer multimedia dengan sangat baik dan hasilnya 

berbeda secara signifikan dan hasil belajarnya lebih baik daripada kelas tanpa 

menggunakan model kooperatif.   

2. Dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar memahami petunjuk operasional dalam 

komputer multimedia dan kemampuan mengoperasikan komputer multimedia 

Visual Basic, antara pembelajaran komputer multimedia yang diajarkan dengan 

lokakarya dengan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok, ternyata 

berbeda secara signifikan daripada pembelajaran komputer multimedia yang 

diajarkan tanpa model kooperatif. 
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3. Maka hipotesis (1) terbukti, yaitu kemampuan memahami petunjuk opersional 

berbahasa Inggris yang terdapat di dalam komputer multimedia Visual Basic 

berbeda secara signifikan, antara kelas yang diajarkan dengan lokakarya model 

kooperatif tipe Investigasi Kelompok dan kelas tanpa model kooperatif. 

Dengan demikian pada hipotesis (2) terbukti, bahwa kemampuan 

mengoperasikan komputer multimedia Visual Basic berbeda secara signifikan, 

antara kelas yang diajarkan dengan lokakarya model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok dan kelas tanpa model kooperatif. 

 

B. Saran 

Atas dasar temuan penelitian tersebut di atas dapat diberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Atas dasar kesimpulan 1, disarankan agar hasil pembelajaran komputer 

multimedia optimal, hendaklah pembelajaran komputer multimedia diajarkan 

dengan menggunakan lokakarya model kooperatif. 

2. Jika sebab rendahnya prestasi bisa ditentukan, bisa dilakukan bimbingan 

khusus kepada mahasiswa baik secara kelompok maupun perorangan. 

3. Atas dasar hasil penelitian disarankan agar penggunaan buku atau diktat 

berbahasa Indonesia dilakukan secara optimal dengan penguasaan materi 

dalam buku itu, mahasiswa bisa terampil mengoperasikan komputer 

multimedia tanpa terpancang pada teks berbahasa Indonesia, sebaliknya 

dialihbahasakan saja ke dalam bahasa Inggris agar anak bangsa ini lebih cepat 

menguasai teknologi informasi. 
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Lampiran 1.  Soal Objektif 

 

Soal Objektif: 

 NPM : ……….. 

 Nama : ……….. 

 Nilai : ……….. 

 

PENJELASAN : 1. Bacalah petunjuk dengan seksama sebelum mengerjakan 

      soal 

  2. Jawaban yang diberikan pada kertas jawaban yang telah 

                                    disediakan. 

  3. Kerjakan soal-soal tersebut dengan waktu 60 menit 

INSTRUKSI : Pilihlah jawaban yang terbaik di antara setiap 4 (empat)  

pilihan yang tersedia dan bubuhilah tanda silang pada huruf 

pada jawaban yang dipilih 

CONTOH  : Jenis software yang bukan untuk pemrogram adalah sebagai  

                                berikut: 

a. Microsoft Word XP 

b. Visual Basic 

c. Visual Delphi 

d. Bahasa C++ 

Jawaban yang terbaik adalah Microsoft Word XP, jadi 

berilah tanda silang (X) pada huruf A. 

 

SOAL: 

1. Untuk memulai dan masuk membuat program baru pada macros visual basic 

dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. MULAI – Developer – Macros – Macros name - MULAI (ketik)– Create 

b. MULAI – Developer – Macros – Macros name – Create 

c. MULAI _ Developer – Macros – Macros name  

d. MULAI –Developer – Macros name 

2. Bagaimana susunan listing progam mulai: 

a. Sub Mulai ( ) 
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End Sub 

b. Sub Mulai ( ) 

c. End Sub 

d. End Sub ( ) 

3. Bagaimana membuat program macros visual basic jika diketahui jumlah 

soalnya 3 adalah: 

a. Jmlsoal = 3 

b. Jmlsoal = 0 + 3 

c. Jmlsoal ( ) = 3 

d. Jmlsoal = 0 

4. Bagaimana tulisan supaya presentasi tetap aktif dan berlanjut 

a. ActivePresentation.SlidesShowWindow.View.Next 

b. ActivePresentation.SlideShowWindow.View 

c. ActivePresentation.SlideShowWindow 

d. ActivePresentation 

5. Bagaimana diketahui jika jumlah soal adalah 3 mempunyai nilai akhir dan nilai 

maka susunan programnya adalah: 

a. Sub Mulai ( ) 

nilai = 0 

jmlsoal = 3 

nilai_akhir = 0 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End Sub 

b. Sub Mulai ( ) 

nilai = 0 

jmlsoal = 3 

nilai_akhir = 0 

End Sub  

c. Sub Mulai ( ) 

nilai = 0 

jmlsoal = 3 
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nilai_akhir = 0 

d. Sub Mulai ( )  

nilai = 0 

jmlsoal = 3 

nilai_akhir = 0 

End if 

6. Bagaimana variabel yang benar untuk nilai jika dihitung angka desimal: 

a. Dim nilai as integer 

b. Dim nilai as string 

c. Dim nilai as byte 

d. Dim nilai as longint 

7. Bagaimana yang akan dilakukan untuk menulis setelah kalimat program 

ActivePresentation.sl…, maka harus memilih kalimat yang ada didalam menu: 

a.  

 

b.  
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c.  

d.  

 

8. Bagaimana melengkapi susunan kalimat program macros visual basic untuk 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View. maka kalimat memilih yang ada 

didalam menu: 

a.  

 

b.  
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c.  

 

d.  

 

9. Bagaimana melengkapi susunan kalimat program macros visual basic untuk 

ActivePresentation.SldeShowWindow.View….yakni memilih kalimat: 

a.  

 

b.  
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c.  

 

d.  

10. Untuk memberikan variabel untuk Dim nilai as ….maka di dalam menu 

dipilih kalimat: 

a.  

b.  



53 
 

c.  

d.  

11. Untuk memvariabelkan nilai_akhir maka harus dipilih untuk kalimat yang 

lengkap nilai_akhir as ….: 

a.  

b.  

c.  
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d.  

12.  Untuk memvariabelkan jmlsoal, maka harus dipilih untuk kalimat yang 

lengkap jmlsoal as….: 

a.  

b.  

c.  
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d.  

13. Untuk memvariabelkan konfirmasi as ….adalah: 

a.  

b.  

c.  
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d.  

14. Langkah-langkah untuk menuliskan untuk jawaban yang benar adalah 

sebagai berikut: 

a. Blok bagian kalimat pilihan pada a. Manusia berinteraksi dengan user 

interface di komputer – menu developer - Macros Name – BENAR 

(ketik) – Create 

b. Blok pada kalimat pilihan pada a. Manusia berinteraksi dengan user 

interface di komputer – Macros Name – create 

c. Macros Name – BENAR (ketik) – create 

d. Macros Name  - BENAR (ketik)   

15. Untuk menuliskan kalimat program macros visual basic pada kalimat 

konfirmasi = msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?”,….,”Cek jawaban!”)  

maka pilih kalimat di dalam menu: 

a.  
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b.  

c.  

d.  

16. Untuk menuliskan kalimat program micros visual basic maka yang benar 

untuk konfirmasi adalah: 

a. Konfirmasi = Msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?”,vbYesNo,”Cek 

jawaban!”) 

b. Konfirmasi = Msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?”,vbYesNo!”) 

c. Konfirmasi = Msgbox(vbYesNo) 
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d. Konfirmasi = Msgbox(„Yakin dengan jawaban anda?” ,vbYesNo, 

“Cek Jawaban!”) 

17. Untuk memilih kalimat susunan logika if yang benar adalah sebagai 

berikut: 

a. If konfirmasi = vbYes Then 

b. If nilai = nilai + 1 

c. If konfirmasi = vb Yes Then 

d. If konfirmasi = vbYes Then 

nilai = nilai + 1 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End if 

18. Susunan kode program untuk Sub benar (  ) yakni: 

a. Sub benar (  ) 

b. Konfirmasi = msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?”, vbYesNo, 

“Cek jawaban!”) 

c. If konfirmasi = vbYes Then 

d. Sub benar (  ) 

Konfirmasi = Msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?”,vbYesNo,”Cek 

jawaban!”) 

If konfirmasi = vbYes Then 

Nilai = nilai + 1 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End If 

End Sub    

19. Langkah-langkah untuk menuliskan untuk sub jawaban yang salah adalah 

sebagai berikut: 

a. Blok kalimat a. Monitor – Menu Developer – Macros name – SALAH 

(ketik) – Create 

b. Blok kalimat a. Monitor – Menu Developer – Macros name – SALAH 

c. Blok kalimat  a. Monitor – menu Developer – SALAH 

d. Menu Developer – Macros name – SALAH (ketik) - Create 
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20.  Maka susunan kalimat yang mengawali program untuk SALAH tersebut 

adalah: 

a. Sub Salah (  ) 

b. Sub Salah  

c. Sub Salah (  ) 

d. Sub Salah (  ) 

End Sub 

21. Bagiamana susunan kode program untuk Sub Salah ( ) adalah: 

a. Sub Salah (  ) 

Konfirmasi = Msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?, “Cek 

jawaban!”) 

If konfirmasi = vbYes Then 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next   

End If 

End Sub 

b. Sub Salah (  ) 

If konfirmasi = vbYes Then 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next   

c. End If 

If konfirmasi = vbYes Then 

d. ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next   

End If 

22. Langkah-langkah untuk menuliskan untuk sub jawab adalah sebagai 

berikut: 

a. Tulis dan blok Cek jawaban yang benar dan skor anda – Menu 

Developer – Macros name - JAWAB (ketik) - Create  

b. Tulis dan blok Cek jawaban yang benar dan skor anda – Macros name 

– JAWAB (ketik) – Create 

c. Macros name – JAWAB (ketik) - Create 

d. Menu Developer – Macros name – JAWAB (ketik) - Create  
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23. Maka susunan kalimat yang mengawali program untuk JAWAB tersebut 

adalah: 

a. Sub Jawab (  ) 

b. End Sub (  ) 

c. End Sub  

d. Sub Jawab (  ) 

End Sub 

24. Penulisan untuk kode program pada rumus nilai_akhir adalah: 

a. Nilai akhir = (nilai / jmlsoal) * 100 

b. Nilai_akhir = (nilai / jmlsoal) * 100 

c. Nilai_akhir = nilai : jmlsoal * 100 

d. Nilai akhir = nilai : jmlsoal * 100 

25. Penulisan untuk kode program pada pesan khusus untuk nilai_akhir 

adalah: 

a. Msgbox(“Soal yang benar “ & nilai & Chr(13) & “Skor anda adalah “ 

& nilai_akhir) 

b. Msgbox(“Soal yang benar “ & nilai & Chr(13) & “Skor anda adalah “ 

& nilai akhir) 

c. Msgbox(“Soal yang benar “ & nilai & Chr(13) & Skor anda adalah & 

nilai_akhir”) 

d. Msgbox(“Soal yang benar “ & nilai & Chr(13) & Skor anda adalah & 

nilai_akhir)  

26. Maka susunan kode program untuk Sub Jawab adalah: 

a. Sub Jawab (  ) 

Nilai_akhir  = (nilai/jmlsoal) * 100 

Msgbox(“Soal yang benar” & nilai & Chr(13) & “Skor anda adalah “ 

& nilai_akhir) 

End Sub 

b. Sub Jawab (  ) 

Nilai_akhir = (nilai/jmlsoal) * 100 

End Sub 
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c. Sub Jawab (  ) 

Nilai_akhir = (nilai/jmlsoal) * 100 

Msgbox(“Soal yang benar” & nilai & Chr(13) & “Skor anda adalah “ 

& nilai_akhir) 

End Sub 

d. Sub Jawab (   ) 

Msgbox(“Soal yang benar” & nilai & Chr(13) & “Skor anda adalah “ 

& nilai_akhir) 

End Sub 

27. Untuk melakukan run program macro untuk membuat kunci jawaban 

Benar adalah: 

a. Blok kalimat d. Printer – Menu Insert – Action – Run macro – Benar – 

OK 

b. Blok kalimat d. Printer – Menu Insert – Action – Run macro – Benar – 

cancel 

c. Blok kalimat d. Printer – Menu Insert – Action – Run macro – Benar 

d. Blok kalimat d. Printer – Menu Insert – Action – Run macro – Salah - 

Ok 

28. Untuk melakukan run program macro untuk membuat kunci jawaban 

Salah adalah: 

a. Blok kalimat a. Flash Disk- Menu Insert – Action – Run macro – Salah 

– OK 

b. Blok kalimat a. Flash Disk – Menu Insert – Action – Run macro – 

Salah 

c. Blok kalimat a. Flash Disk – Menu Insert – Action – Run macro – 

Benar – OK 

d. Blok kalimat a. Flash Disk – Menu Insert – Action – Run macro – 

Benar  

29. Untuk melakukan run program macro untuk membuat kunci jawaban 

untuk MULAI adalah: 
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a. Blok kalimat MULAI – Menu Insert – Action – Run macro – Mulai – 

OK 

b. Blok kalimat MULAI – Menu Insert – Action – Run macro – Mulai 

c. Blok kalimat MULAI – Menu Insert – Action – Run macro – Jawab 

d. Blok kalimat MULAI – Menu Insert – Action – Menu macro – Jawab - 

OK  

30. Untuk melakukan run program macro untuk membuat kunci jawaban 

untuk JAWAB adalah: 

a. Blok kalimat Cek Jawaban Yang Benar dan Skor Anda – Menu Insert 

– Action – Jawab – OK 

b. Blok kalimat Cek Jawaban Yang Benar dan Skor Anda – Menu Insert 

– Action – Jawab – Cancel 

c. Blok kalimat Cek Jawaban Yang Benar dan Skor Anda – Menu Insert 

– Action – Jawab 

d. Blok kalimat Cek Jawaban Yang Benar dan Skor Anda – Menu Insert 

– Action – Benar  - OK  
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Lampiran 2.  Kunci Jawaban Soal Objektif 

1. a. MULAI – Developer – Macros – Macros name - MULAI (ketik)– Create 

2. a. Sub Mulai( ) 

    End Sub 

3. a. Jmlsoal = 3 

4. a. ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

5. a. Sub Mulai ( ) 

    nilai = 0 

    jmlsoal = 3 

    nilai_akhir = 0 

    ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

    End Sub  

6. a. Dim nilai as integer 

7. a.  

8. b.  
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9. b.  

10. a.  

11. d.  

12. b.  
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13. b.  

14. a. Blok bagian kalimat pilihan pada a. Manusia berinteraksi dengan user 

interface di komputer – menu developer - Macros Name – BENAR (ketik) – 

Create 

15. a.  

16. a. Konfirmasi = Msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?”,vbYesNo,”Cek 

jawaban!”) 

17.  d. If konfirmasi = vbYes Then 

nilai = nilai + 1 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End if 

18. d. Sub benar (  ) 

Konfirmasi = Msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?”,vbYesNo,”Cek 

jawaban!”) 

If konfirmasi = vbYes Then 

Nilai = nilai + 1 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next 

End If 
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End Sub 

19. a. Blok kalimat a. Monitor – Menu Developer – Macros name – SALAH 

(ketik) – Create 

20. d. Sub Salah ( ) 

    End Sub 

21. a. Sub Salah (  ) 

Konfirmasi = Msgbox(“Yakin dengan jawaban anda?, “Cek jawaban!”) 

If konfirmasi = vbYes Then 

ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next   

End If 

End Sub 

22. a. Tulis dan blok Cek jawaban yang benar dan skor anda – Menu Developer – 

Macros name - JAWAB (ketik) - Create  

23. d. Sub Jawab ( ) 

    End Sub  

24. b. Nilai_akhir = (nilai / jmlsoal) * 100 

25. a. Msgbox(“Soal yang benar “ & nilai & Chr(13) & “Skor anda adalah “ & 

nilai_akhir) 

26. a. Sub Jawab (  ) 

Nilai_akhir  = (nilai/jmlsoal) * 100 

Msgbox(“Soal yang benar” & nilai & Chr(13) & “Skor anda adalah “ & 

nilai_akhir) 

End Sub 

27. a. Blok kalimat d. Printer – Menu Insert – Action – Run macro – Benar – OK 

28. a. Blok kalimat a. Flash Disk- Menu Insert – Action – Run macro – Salah – 

OK 

29. a. Blok kalimat MULAI – Menu Insert – Action – Run macro – Mulai – OK 

30. a. Blok kalimat Cek Jawaban Yang Benar dan Skor Anda – Menu Insert – 

Action – Jawab – OK 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal Tes Objektif  

MENGHITUNG VALIDITAS BUTIR SOAL TES OBJEKTIF VISUAL BASIC 

                  

NO NAMA SMT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Lintang 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Mega 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Novan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Mashuri 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Ahmad 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Nikmah 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Hisyam 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Fafa 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Menor 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Elizabeth 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

  S X 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 

  S X2 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 

  S XY 143 163 163 163 163 151 163 164 163 151 

    rxy 0,68 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 0,87 

    Validitas Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

    varians 0,21 0,16 0,16 0,16 0,16 0,21 0,16 0,16 0,16 0,21 

    Total varians                     
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Lanjutan Lampiran 3. Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal Tes Objektif  

 

                    

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

6 7 6 7 6 7 7 3 6 6 

6 106 6 7 6 7 7 8 6 6 

136 148 136 151 136 152 151 163 128 127 

0,84 0,80 0,84 0,87 0,84 0,87 0,87 0,88 0,66 0,64 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

0,24 10,11 0,24 0,21 0,24 0,21 0,21 0,71 0,24 0,24 
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Lanjutan Lampiran 3. Hasil Perhitungan Validitas Butir Soal Tes Objektif  

 

                    JUMLAH   

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Y Y2 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 900 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 484 

 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 15 225 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 484 

 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21 441 

 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 441 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 

 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 12 144 

 6 6 7 7 7 8 8 6 5 7 205 3519 

 6 6 7 7 7 8 8 6 5 7 

   136 130 148 148 148 163 163 136 115 148 

   0,84 0,71 0,80 0,80 0,80 0,88 0,88 0,84 0,72 0,80 

   Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid   

  0,24 0,24 0,21 0,21 0,21 0,16 0,16 0,24 0,25 0,21 16,53 

                      -68,35 
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Lampiran 4.  Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Soal 

Perhitungan Uji Reliabilitas Soal: 

Dari data diketahui : 

   n  =  30 

 2

i  =  16.53 

2

i  = -68.35 

Dengan rumus Alpha diperoleh : 

 

r11 = 




















2

2

1
1 i

i

n

n




 

 

r11 = 



















 35.68

53.16
1

130

30
 

 

 = 1,281941327 

 

dari tabel didapat r tabel = 0,374 dengan n=28 dan =5%. Karena r11 > r tabel maka 

dikatakan soal objektif reliabel. 
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Lampiran 5. Daftar Nilai Model Kooperatif Investigasi Kelompok 

Pemahaman Petunjuk  Operasional Dalam Komputer 

Multimedia Visual Basic 

      DAFTAR NILAI PEMAHAMAN PETUNJUK OPERASIONAL DALAM PROGRAM  

VISUAL BASIC 

KELAS: 6A 

FAK/JURUSAN:FPMIPATI/PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 TAHUN AKADEMIK GENAP 2016/2017 

      

  

     NO NAMA NPM NILAI 
    1 Bagus Pradika Cahya Kusuma 14340020 80 
    2 Firizki Adestaria  14340029 80 
    3 Nafta Yusuf 14340032 83 
    4 Dwi Ari  14340034 96 
    5 Tiya Trisnawati 14340035 93 
    6 Anisa Riski 14340036 83 
    7 Alam Wibowo 14340037 86 
    8 Hari Rizky 14340038 80 
    9 Ahmad Saefudin 14340040 80 
    10 Dedi Hermawan 14340041 85 
    11 Fazlur Faiq Kamil 14340042 93 
    12 Aditya Wardana 14340043 83 
    13 Ulvi Firiani 14340001 86 
    14 Anis Nur 14340002 80 
    15 Khotimah 14340003 96 
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Lampiran 6. Daftar Nilai Kelompok Tanpa Model Kooperatif Pemahaman  

                      Petunjuk Operasional Komputer Visual Basic 

 
DAFTAR NILAI PEMAHAMAN PETUNJUK OPERASIONAL DALAM PROGRAM  

VISUAL BASIC 

KELAS: 6B 

FAK/JURUSAN:FPMIPATI/PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 

TAHUN AKADEMIK GENAP 2016/2017 

 

     NO NAMA NPM NILAI 
    1 Nur Ifan Wibowo 14340004 76 
    2 Hary Pradigdo 14340005 70 
    3 Oki Ristiyati 14340006 76 
    4 Windi Yulia 14340007 76 
    5 Beti Fitriani 14340008 73 
    6 Supi Yuliani 14340009 80 
    7 Nor Avivah 14340010 80 
    8 Andrea Sari 14340011 70 
    9 Yunita Dwi  14340012 83 
    10 Ajeng Dinar 14340014 90 
    11 Heni Karina 14340015 90 
    12 Agung Djaka 14340016 93 
    13 Dewi Purnamasari 14340017 90 
    14 Lusiana Intan 14340018 90 
    15 Iqbal Nurahman 14340019 90 
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Lampiran  7  Daftar Nilai Model Kooperatif Investigasi Kelompok  Mengoperasikan  

                      Komputer Multimedia Visual Basic 

 

     DAFTAR NILAI MENGOPERASIKAN KOMPUTER MULTIMEDIA VISUAL BASIC 

 KELAS 6A 

      FAK/JURUSAN: FPMIPATI/PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 TAHUN AKADEMIK GENAP 2016/2017 

 

    NO NAMA NPM NILAI 
    1 Bagus Pradika Cahya Kusuma 14340020 85 
    2 Firizki Adestaria  14340029 85 
    3 Nafta Yusuf 14340032 85 
    4 Dwi Ari  14340034 85 
    5 Tiya Trisnawati 14340035 95 
    6 Anisa Riski 14340036 90 
    7 Alam Wibowo 14340037 95 
    8 Hari Rizky 14340038 95 
    9 Ahmad Saefudin 14340040 90 
    10 Dedi Hermawan 14340041 90 
    11 Fazlur Faiq Kamil 14340042 80 
    12 Aditya Wardana 14340043 85 
    13 Ulvi Firiani 14340001 90 
    14 Anis Nur 14340002 95 
    15 Khotimah 14340003 95 
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Lampiran 8.  Daftar Nilai Kelompok Tanpa Model Kooperatif Mengoperasikan 

Komputer Multimedia Visual Basic 

 

    DAFTAR NILAI MENGOPERASIKAN KOMPUTER MULTIMEDIA VISUAL BASIC 

KELAS: 6B 

     FAK/JURUSAN: FPMIPATI/PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 

TAHUN AKADEMIK GENAP 2016/2017 

 

   NO NAMA NPM NILAI 
   1 Nur Ifan Wibowo 14340004 44 
   2 Hary Pradigdo 14340005 50 
   3 Oki Ristiyati 14340006 51 
   4 Windi Yulia 14340007 93 
   5 Beti Fitriani 14340008 90 
   6 Supi Yuliani 14340009 77 
   7 Nor Avivah 14340010 86 
   8 Andrea Sari 14340011 71 
   9 Yunita Dwi  14340012 47 
   10 Ajeng Dinar 14340014 61 
   11 Heni Karina 14340015 51 
   12 Agung Djaka 14340016 57 
   13 Dewi Purnamasari 14340017 56 
   14 Lusiana Intan 14340018 56 
   15 Iqbal Nurahman 14340019 52 
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Lampiran 9. SAP Model Kooperatif Investigasi Kelompok 

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

LOKAKARYA MODEL KOOPERATIF INVESTIGASI KELOMPOK 

 

Bidang : Interaksi Manusia dan Komputer   

Sub Bidang Studi : Visual Basic 

Pokok Bahasan : Membuat multimedia 

Sub Pokok Bahasan : Membuat program berbentuk dokumen berupa teks 

Semester : 6 

Tahun Akademik : 2016-2017 

Waktu : 100 menit 

 

1. Tujuan 

1.1 Setelah pembelajaran lokakarya komputer selesai mahasiswa akan terampil 

memproduksi multimedia berbentuk dokumen berupa teks.  

2. Tujuan Instruksional Khusus 

2.1 Pada akhir pembelajaran lokakarya.   

3. Materi (bahan) Kuliah Lokakarya 

3.1 Memperoduksi multimedia berbentuk dokumen berupa teks.  

4. Kegiatan Belajar Mengajar 

4.1 Kegiatan Pembelajaran (pertemuan pertama). 

 

Kegiatan Metode/Teknik 

a. Kegiatan awal (10) menit 

1) Dosen akan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2) Dosen menginformasikan 

langkah-langkah pembelajaran 

akan dilaksanakan 

3) Mahasiswa dikondisikan untuk 

membentuk kelompok yang terdiri 

dari 5 orang  

Ceramah 

b. Kegiatan inti (40) menit 

Pembentukan dan pembelajaran 

kelompok (10 menit) 

Diskusi kelompok 
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1) Mahasiswa berkelompok lima-

lima memilih peer tutor/ketua 

Kembali ke kelas dan melaporkan hasil 

kelompok (30 menit)  

1) Mahasiswa melakukan diskusi kelas 

 

 

Diskusi kelompok tentang prosedur 

 

Diskusi kelas 

 

Berdikusi secara klasikal untuk 

merumuskan langkah-langkah 

pembuatan multimedia berbentuk 

dokumen berupa teks  

c. Kegiatan praktek dengan komputer 

(90) menit 

1) Mahasiswa bekerja sendiri-sendiri 

membuat multimedia 

Penugasan praktek komputer 

 

Tugas membuat multimedia 

berbentuk dokumen berupa teks 

secara individual 

 

5. Metode, Alat-alat, dan Sumber Belajar 

5.1 Metode Mengajar 

5.1.1 Metode yang dipergunakan dosen dalam pembelajaran komputer  

ialah ceramah, Tanya jawab, diskusi, penugasan praktek komputer, 

lokakarya (unjuk kerja), model Investigasi Kelompok. 

5.1.2 Kegiatan mahasiswa belajar ialah bertanya, diskusi, penugasan 

praktek komputer. 

5.2 Alat Mengajar 

5.2.1 Alat peraga yang dipergunakan papan tulis (white board). 

5.2.2 Perangkat keras (hardware). 

5.2.3 LCD. 

5.3 Sumber Belajar 

5.3.1 Software Visual Basic yang disajikan merupakan media 

pembelajaran berupa naskah. 

5.3.2 Modul pembelajaran Visual Basic. 

5.4 Fasilitas/Sarana 

5.4.1 Laboratorium komputer. 

5.4.2 Sofware Visual Basic. 

6. Evaluasi   

6.1 Prosedur 

6.1.1 Untuk keperluan evaluasi proses pembelajaran komputer 
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                    digunakan penugasan berupa tugas memperoduksi multimedia 

berbentuk dokumen berupa teks. 

6.2 Alat Evaluasi 

6.2.1 Bentuk memperoduksi multimedia yang dikerjakan dengan praktek 

komputer hasilnya disimpan dan di print out. 

6.3 Soal-soal penugasan 

6.3.1 Memperoduksi multimedia berbentuk dokumen berupa teks dengan  

menggunakan komputer. 

6.4 Penentuan hasil belajar 

6.4.1 Penilaian hasil pengerjaan tugas berdasarkan peringkat 0-10 

6.4.2 Pengolahan hasil penilaian dengan pemeringkatan 0-10 

6.4.3 Melaporkan hasil penilaian 

(Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan 

Kebudayaan2000:308-309) 
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Lampiran 10. SAP Kelompok Tanpa Model Kooperatif 

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

KELOMPOK TANPA MODEL KOOPERATIF 

 

Bidang : Interaksi Manusia dan Komputer   

Sub Bidang Studi : Visual Basic 

Pokok Bahasan : Membuat multimedia 

Sub Pokok Bahasan : Membuat program berbentuk dokumen berupa teks 

Semester : 6 

Tahun Akademik : 2016-2017 

Waktu : 100 menit 

 

1. Tujuan 

1.1 Setelah pembelajaran lokakarya komputer selesai mahasiswa akan terampil 

memproduksi multimedia berbentuk dokumen berupa teks.  

2. Tujuan Instruksional Khusus 

2.1 Pada akhir pembelajaran    

3. Materi (bahan) Kuliah  

3.1 Memperoduksi multimedia berbentuk dokumen berupa teks.  

4. Kegiatan Belajar Mengajar 

4.1 Kegiatan Pembelajaran (pertemuan pertama). 

Kegiatan Metode/Teknik 

a. Kegiatan awal (10) menit 

1) Dosen akan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2) Dosen menginformasikan langkah-

langkah pembelajaran akan 

dilaksanakan 

3) Mahasiswa dikondisikan untuk 

duduk seperti biasa di kelas tidak 

membentuk kelompok  

Ceramah 

b. Kegiatan inti (40) menit 

1) Dosen menjelaskan tentang 

multimedia 

2) Dosen menjelaskan langkah-

Ceramah tentang prosedur untuk 

merumuskan langkah-langkah 

pembuatan multimedia berbentuk 

dokumen berupa teks  
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langkah pembuatan multimedia 

berbentuk dokumen berupa teks 

c. Kegiatan praktek dengan komputer 

(90) menit 

1) Mahasiswa bekerja sendiri-sendiri 

membuat  multimedia 

Penugasan praktek komputer 

 

Tugas membuat naskah berbentuk 

dokumen berupa teks secara 

individual 

 

5. Metode, Alat-alat, dan Sumber Belajar 

5.1 Metode Mengajar 

5.1.1 Metode yang dipergunakan dosen dalam pembelajaran komputer  

ialah ceramah, Tanya jawab, diskusi, penugasan praktek komputer, 

lokakarya (unjuk kerja), model Investigasi Kelompok. 

5.1.2 Kegiatan mahasiswa belajar ialah bertanya, diskusi, penugasan 

praktek komputer. 

5.2 Alat Mengajar 

5.2.1 Alat peraga yang dipergunakan papan tulis (white board). 

5.2.2 Perangkat keras (hardware). 

5.2.3 LCD. 

5.3 Sumber Belajar 

5.3.1 Software Visual Basic yang disajikan merupakan media 

pembelajaran berupa naskah. 

5.3.2 Modul pembelajaran Visual Basic. 

5.4 Fasilitas/Sarana 

5.4.1 Laboratorium komputer. 

5.4.2 Sofware Visual Basic. 

6 Evaluasi   

6.1 Prosedur 

6.1.1 Untuk keperluan evaluasi proses pembelajaran komputer 

digunakan penugasan berupa tugas memperoduksi multimedia   

berbentuk dokumen berupa teks. 

6.1.2 Alat EvaluasiBentuk memperoduksi multimedia yang dikerjakan 

dengan praktek komputer hasilnya disimpan dan di print out. 
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6.2 Soal-soal penugasan 

6.2.1 Memperoduksi multimedia berbentuk dokumen berupa teks dengan  

menggunakan komputer. 

6.3 Penentuan hasil belajar 

6.3.1 Penilaian hasil pengerjaan tugas berdasarkan peringkat 0-10 

6.3.2 Pengolahan hasil penilaian dengan pemeringkatan 0-10 

6.3.3 Melaporkan hasil penilaian 

(Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan 

Kebudayaan2000:308-309) 
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Lampiran 11. Hasil Uji Normalitas Data Nilai Kemampuan Memahami  

Komputer Multimedia Investigasi Kelompok Kelas 6A 

 

 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan kriteria pengujian normalitas data pada kelas 6A yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok terbukti 

berdistribusi normal yakni nilai signifikansi 0,543>0,05. 
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Lampiran 12. Hasil Uji Normalitas Data Nilai Kemampuan Memahami 

Komputer Multimedia Kelompok Tanpa Model Kooperatif 

Kelas 6B 

 

 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan kriteria pengujian normalitas data, kelompok tanpa model kooperatif 

yang dibelajarkan pada kelas 6B terbukti berdistribusi normal yakni nilai 

signifikansi 0,337>0,05. 
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Lampiran 13. Hasil Uji Normalitas Data Nilai Kemampuan Mengoperasikan 

Komputer Multimedia Investigasi Kelompok Kelas 6A 

 

 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan kriteria pengujian normalitas data pada kelas 6A yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok terbukti 

berdistribusi normal yakni nilai signifikansi 0,527>0,05. 
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Lampiran 14. Hasil Uji Normalitas Data Nilai Kemampuan Mengoperasikan 

Komputer Multimedia Kelompok Non Model Kooperatif 

Kelas 6B 

 

 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan kriteria pengujian normalitas data, kelompok tanpa model kooperatif 

yang dibelajarkan pada kelas 6B terbukti berdistribusi normal yakni nilai 

signifikansi 0,381>0,05. 
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Lampiran 15. Hasil Uji Homogenitas Kelompok Model Kooperatif Tipe 

Investigasi Kelompok dan Kelompok Tanpa Model 

Kooperatif 

 

 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan Nilai signifikansi, Nilai Sign.=0,203 dan tingkat kepercayaan 95%. 

Maka berarti: Sign>0,05, sehingga hipotesis varians, Ho: Diterima bahwa varians 

adalah identik (tidak berbeda). Hal ini berarti nilai 0,203>0,05. Jadi berdasarkan 

kriteria pengujian homogenitas data, kelompok model dalam penelitian ini yakni 

Investigasi Kelompok dan kelompok tanpa model kooperatif adalah homogen 

(variansnya adalah sama atau identik) 
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Lampiran 16. Hasil Uji ANOVA Kelompok Model Kooperatif Tipe 

Investigasi Kelompok dan Kelompok Tanpa Model 

Kooperatif 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

Rata-rata kedua populasi hasil belajar pemahaman petunjuk operasional dalam 

komputer multimedia dan kemampuan mengoperasikan komputer multimedia 

visual basic tidak identik (berbeda). Perbedaan itu adalah nyata (signifikan)  
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Lampiran 17. Hasil Uji T Data Nilai Pemahaman Petunjuk Operasional 

Dalam Komputer Multimedia Investigasi Kelompok dan 

Kelompok Tanpa Model Kooperatif 

 

 
 

Penghitungan dengan tabel: 

t_tabel dihitung dengan: 

 Derajat kebebasan (df)=15-1=14 

 Tingkat signifikansi=0,05 

Sehingga t_tabel = t(14;00,5)=2,1448 

 t_hitung dapat dilihat dari perhitungan SPSS 

Hasil dan analisanya: 

Rata-rata nilai pemahaman petunjuk operasional komputer multimedia kelas 6A 

yang dibelajarkan dengan model kooperatif Investigasi Kelompok adalah 85,60 

sedangkan rata-rata nilai pemahaman petunjuk operasional komputer multimedia 

untuk kelas 6B merupakan kelompok yang dibelajarkan atanpa model kooperatif 

adalah 81,80. 

Pada bagian paired samples correlation Nampak bahwa angka korelasi kedua 

variabel adalah =0,177 dengan signifikansi 0,528, sedangkan pada paired samples 

test Nampak bahwa t_hitung=1,597 dengan sign.(2-tailed)=0,132 

Keputusan: 
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a. Berdasarkan perbandingan t_tabel dengan t_hitung karena t_tabel = 2,1448 

dan t_hitung=1,597, maka berarti:t_hitung< t_tabel sehingga hipotesis 

Ho=ditolak 

b. Berdasar nilai signifikansi karena nilai sig=0,132 dan tingkat kepercayaan 

95% maka berarti : Sign.>0,05, sehingga hipotesis Ho:ditolak 

 

Kesimpulan: 

Karena keputusan Ho ditolak maka kesimpulan adalah kedua rata-rata nilai 

pemahaman petunjuk operasional komputer multimedia adalah yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi Kelompok dan kelompok 

tanpa model kooperatif adalah tidak identik atau dengan perkataan lain ada 

perbedaan. Dugaan pada kesimpulan ini juga dapat diperkuat dengan hasil nilai 

pemahaman petunjuk operasional komputer multimedia pada nilai rata-rata kelas 

6A yang dibelajarkan dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok adalah 85,60 dan nilai rata-rata kelas 6B yang dibelajarkan tanpa 

model kooperatif adalah 81,80. 
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Lampiran 18. Hasil Uji T Data Nilai Kemampuan Mengoperasikan 

Komputer Multimedia Investigasi Kelompok dan Kelompok 

Tanpa Model Kooperatif 

 

 
 

Penghitungan dengan tabel: 

t_tabel dihitung dengan: 

 Derajat kebebasan (df)=15-1=14 

 Tingkat signifikansi=0,05 

Sehingga t_tabel = t(14;00,5)=2,1448 

 t_hitung dapat dilihat dari perhitungan SPSS 

Hasil dan analisanya: 

Rata-rata nilai kemampuan pengoperasian komputer multimedia kelas 6A yang 

dibelajarkan dengan model kooperatif Investigasi Kelompok adalah 89,33 

sedangkan rata-rata nilai kemampuan pengoperasian komputer multimedia untuk 

kelas 6B merupakan kelompok yang dibelajarkan atanpa model kooperatif adalah 

62,80. 

Pada bagian paired samples correlation Nampak bahwa angka korelasi kedua 

variabel adalah =0,368 dengan signifikansi 0,177, sedangkan pada paired samples 

test Nampak bahwa t_hitung=6,737 dengan sign.(2-tailed)=0,000 

Keputusan: 

c. Berdasarkan perbandingan t_tabel dengan t_hitung karena t_tabel = 2,1448 

dan t_hitung=6,737, maka berarti:t_tabel >t_hitung sehingga hipotesis 

Ho=ditolak 
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d. Berdasar nilai signifikansi karena nilai sig=0,000 dan tingkat kepercayaan 

95% maka berarti : Sign.<0,05, sehingga hipotesis Ho:ditolak 

 

Kesimpulan: 

Karena keputusan Ho ditolak maka kesimpulan adalah kedua rata-rata nilai 

kemampuan pengoperasikan komputer multimedia visual basic yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi kelompok dan kelompok 

tanpa model kooperatif adalah tidak identik atau dengan perkataan lain ada 

perbedaan. Dugaan pada kesimpulan ini juga dapat diperkuat dengan hasil nilai 

kemampuan pengoperasikan komputer multimedia pada nilai rata-rata kelas 6A 

yang dibelajarkan dengan menggunakan model kooperatif tipe Investigasi 

Kelompok adalah 89,33 dan nilai rata-rata kelas 6B yang dibelajarkan tanpa 

model kooperatif adalah 62,80. 
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Lampiran 19. Dokumentasi Kegiatan Diskusi Kelompok    

                      Investigasi Kelas 6A Pembelajaran Komputer Multimedia  
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Lampiran 20. Dokumentasi Kegiatan Praktek Komputer dan Tes Objektif 

                      Kelompok Investigasi Kelas 6A Pembelajaran Komputer  

                      Multimedia 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



93 
 

Lampiran 21. Dokumentasi Kegiatan Tanpa Diskusi Tanpa Model  

                      Kooperatif Kelas 6B Pembelajaran Komputer Multimedia  
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Lampiran 22. Dokumentasi Kegiatan Praktek Komputer dan Tes Objektif 

Tanpa Diskusi Tanpa Model Kooperatif Kelas 6B 

Pembelajaran Komputer Multimedia  
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Lampiran 23. Biodata Tim Peneliti 

 

A. Ketua Peneliti 

e. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Theodora Indriati Wardani,S.Kom, M.Pd, M.Kom 

2 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

3 Jabatan Struktural - 

4 NPP/NIK/Identitas lainnya 137201411 

5 NIDN 0609117202 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 9 November 1972 

7 Alamat Rumah Jl. Stonen 31 Semarang 

8 Nomor Telepon/Faks/HP 081575316151 

9 Alamat Kantor Jalan Lontar no.1 Sidodadi Timur Semarang 

10 Nomor Telepon/Faks 024-8316377 

11 Alamat e-mail twindriati891@gmail.com 

12 Mata kuliah yang diampu 1. Belajar dan Pembelajaran Ilmu Komputer 

2. Organisasi dan Arsitektur Komputer 

3. Interaksi Manusia dan Komputer 

4. Kewirausahaan 

 

f. Riwayat Pendidikan 

 

 S1 S2 S2 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

UNISBANK Semarang UNDIP Semarang UNNES Semarang 

Bidang Ilmu Manajemen Informatika Sistem Informasi Manajemen 

Pendidikan 

Tahun masuk-

Lulus 

1994 – 1998 2000 – 2002 2011-2013 

Judul 

Skripsi/Thesis 

Sistem Pendukung 

Keputusan Kredit Pada 

PT. Bank Purba Danarta 

Semarang 

 

Keefektifan 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Komputer Dengan 

Lokakarya Model 

Kemp, Briggs, dan 

Gelder 

Keefektifan 

Pengelolaan 

 Pembelajaran 

Komputer Dengan 

Lokakarya Model 

Kooperatif Tipe 

Jigsaw dan Tipe 

Investigasi 

Kelompok Untuk 

Menentukan 

kelompok 

Berprestasi Terbaik 

Dengan Metode 

TOPSIS 

Nama 

pembimbing 

1. Dr. Drs.Suhari, SE 

M.M 

1. Prof.Soelistyo 

ML, Ph.D 

2. Drs. Bayu 

Sunarso, M.Sc, 
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2.Dra. Marlien, M.M 

 

2. Prof. Dr. 

Achmad Slamet, 

MM 

Ph.D 

3. Dr. R. Rizal 

Isnanto, 

M.M, M.T 

 

g. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1 2014 Peranan Pemahaman 

Petunjuk Operasional Dalam 

Internet dan Keseringan 

Berlatih Terhadap 

Kemampuan 

Mengoperasikan Internet 

UPGRIS 4.000.000 

2 2015 Peranan Pemahaman 

Petunjuk Operasional Dalam 

Program Borland Delphi dan 

Keseringan Berlatih 

Terhadap Kemampuan 

Mengoperasikan Program 

Borland Delphi 

UPGRIS 4.000.000 

3 

 

2016 Studi Efektifitas 

Pembelajaran Komputer 

Berbasis Lokakarya Model 

Kooperatif Tipe Investigasi 

Kelompok dan Tipe Number 

Head Together 

UPGRIS 4.000.000 

 

h. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Dana (Rp) 

1 2014 IbM Pelatihan Pembuatan 

Model Pengumpulan Tugas 

Siswa Berbasis Pangkalan 

Data Elektronik Bagi Guru-

Guru Yayasan PSAK Kota 

Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

3.750.000 

2 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

IbM Pelatihan Pembuatan 

Model Pengumpulan Tugas 

Siswa Berbasis Pangkalan 

Data Elektronik Bagi Guru-

Guru Yayasan PSAK Kota 

Semarang 

UPGRIS 

 

 

 

5.000.000 

 

 

 

3 

 

2016 IbM Bagi Guru-Guru PGRI 

Kota Semarang 

UPGRIS 5.000.000 
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4 2016 IbM Bagi Kelompok 

Pengusaha Mebel Gebyok 

Jepara 

UPGRIS 5.000.000 

5 2016 IbM Bagi Warga Kelurahan 

Jampirejo Kabupaten 

Temanggung 

UPGRIS 3.830.000 

6 2016 IbM Bagi Warga RT 03 

RW 04 Kelurahan Bendan 

Ngisor Semarang 

UPGRIS 3.760.000 

 

i. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

 

No Judul Artikel 

Ilmiah 

Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 

1 Peranan Pemahaman 

Petunjuk Operasional 

Dalam Program 

Borland Delphi dan 

Keseringan Berlatih 

Terhadap 

Kemampuan 

Mengoperasikan 

Program Borland 

Delphi 

Volume 6 No.1 Maret 

2015 

AKSIOMA 

 

j. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada 

Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 Seminar Nasional Sains dan 

Entrepreneurship 2014 

“Entrepreneurship Melalui Sains 

dan Pembelajaran Sains Dalam 

Mengoptimalkan Sumber Daya 

Manusia” 

Peranan 

Pemahaman 

Petunjuk 

Operasional Dalam 

Internet dan 

Keseringan 

Berlatih Terhadap 

Kemampuan 

Mengoperasikan 

Internet 

Tanggal 21 Juni 

2014 di Gedung 

Pasca Sarjana lt.5 

Universitas PGRI 

Semarang 

 

 

k. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 
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l. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

m. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/RekayasaSosial Lainnya 

dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial yang Telah Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respons 

Masyarakat 

     

 

n. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah,  

     asosiasi atau instansi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Instansi Pemberi Penghargaan Tahun 

    

 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah   

satu persyaratan dalam penyusunan penelitian. 

 

  Semarang, 20 November 2017 

                                                                         Pengusul 

 

 

 

 

                                         Theodora Indriati Wardani, S.Kom, M.Pd, M.Kom 

                                                               NIDN.0609117202 
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B. Anggota Peneliti 

a. Identitas Diri 

 
 1 Nama Lengkap (dengan gelar) Drs. Wijonarko, M.Kom 

2 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

3 Jabatan Struktural Kaprodi PTI 

4 NPP/NIK/Identitas lainnya 195803031991031001 

5 NIDN 00030358001 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Wonosobo, 3 Maret 1958 

7 Alamat Rumah Jl.  Tanggul Mas Timur X no 422 Semarang 

8 Nomor Telepon/Faks/HP 081325747325 

9 Alamat Kantor Jalan Lontar no.1 Sidodadi Timur Semarang 

10 Nomor Telepon/Faks 024-8316377 

11 Alamat e-mail Wijok5d@gmail.com 

12 Mata kuliah yang diampu 1. Kalkulus 

2. Aljabar Linear dan Matriks 

3. Magang Kependidikan 
 

 

 

 

  

b. Riwayat Pendidikan 

 

 S1 S2 S3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP/UNNES UGM  

Bidang Ilmu Pend Matematika Ilmu Komputer  

Tahun masuk-

Lulus 

1985-1989 2000-2006  

Judul 

Skripsi/Thesis 

Studi korelasi antara 

tes sub sumatif dan 

tes sumatif dalam 

pelajaran matematika  

kelas I semester 2 th 

ajaran 1987/1988 di 

SMA Masehi 1 

Semarang 

Simulasi 

penyelesaian Sistem 

Persamaan Nonlinear 

Menggunakan 

metode Siedel, 

Metode Titik Tetap 

dan metode Newton. 

 

Nama pembimbing Drs. Sutadi Prof. Dr. Subanar  

 

c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

  
No. Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber Jml (Jt Rp) 

1 2014 Peranan Pemahaman Petunjuk 

Operasional Dalam Internet dan 

Keseringan Berlatih Terhadap 

Kemampuan Mengoperasikan 

Internet 

UPGRIS 4.000.000 

 

 

 

 

mailto:Wijok5d@gmail.com


100 
 

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah (RP) 

1.     

 

e. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

    

 

f. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada 

Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan Tempat 

    

 

g. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

     

 

h. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

i. Pengalaman Dalam Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 

Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respons 

Masyarakat 

     

 

j. Penghargaan Yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari 

pemerintah, asosiasi atau instansi lainnya) 

No. Penghargaan Instansi Pemberi Penghargaan Tahun 

    

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam penyusunan proposal penelitian. 

 

Semarang, 20 November 2017 

Pengusul 

 

 

 

Drs Wijonarko, M.Kom 

 NIP 195803031991031001 
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