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Abstract 

The use a media in SMK Negeri 1 Pabelan still rarely used by teachers in 

delivering course material KKPI sub material database, causing students unmotivated, 

bored and difficulty in understanding the material presented. Video illustration is a 

process recording picture of a subject matter that is intended to clarify the matter. The 

purpose of this research was to determine whether the use of video illustrations can 

increase learning motivation and results of students' understanding of the material in 

learning activities. The method used in this study is an experiment with forms of pretest-

posttest control group design with the use of questionnaires and tests as a tool to collect 

data. Class XI TKR I used as a class by treatment  with video illustrations and class XI 

TB I is used as the control class. The results of this study found that the use of video 

illustration as a medium of learning can increase student motivation and student 

understanding of the material taught database. 

Keywords: Medium of Learning, Motivation Learning, Video ilustration. 

 

Abstrak 

Penggunaan media pembelajaran di SMK NEGERI 1 PABELAN masih jarang 

digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran KKPI sub materi basis data 

sehingga menyebabkan siswa tidak termotivasi, bosan dan kesusahan dalam memahami 

materi yang disampaikan. Video ilustrasi adalah perekaman proses gambaran dari sebuah 

topik materi yang bertujuan untuk memperjelas materi. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah penggunaan video ilustrasi dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil pemahaman materi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan bentuk pretest-

postest control group design dengan menggunakan angket dan tes sebagai alat 

mengumpulkan data. Kelas XI TKR I digunakan sebagai kelas yang diberi perlakukan 

media video ilustrasi dan kelas XI TB I digunakan sebagai kelas kontrol. Hasil dari 

penelitian ini diketahui bahwa penggunaan video ilustrasi sebagai media pembelajaran 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta pemahaman siswa terhadap materi basis 

data yang diajarkan.  

Kata kunci: Media pembelajaran, Motivasi belajar, Video ilustrasi 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan di SMK N 1 Pabelan, 

penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar masih kurang 

dimanfaatkan dengan maksimal. Kurang tersedianya peralatan dan perangkat 

penunjang kegiatan belajar di SMK N 1 Pabelan menyebabkan siswa harus 

bergantian dalam melakukan kegiatan praktikum bahkan ada beberapa kelas yang 

tidak mendapatkan jadwal untuk masuk ruang kelas praktikum. Mata pelajaran 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) adalah mata pelajaran 

yang memuat banyak materi yang harus disampaikan di kelas praktikum. Guru 

sebagai sumber informasi kurang berinovasi dalam menyampaikan materi 

pembelajaran membuat siswa tidak termotivasi, bosan dan  tidak antusias dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran kemudian siswa menjadi tidak paham terhadap 

materi yang diajarkan. 

Hasil pengamatan dan wawancara terhadap siswa mengatakan siswa merasa 

kesulitan untuk memahami penjelasan yang disampaikan guru dalam mengajar 

serta buku pegangan dan LKS, yang diberikan oleh guru sukar untuk dipahami, 

kondisi tersebut disebabkan karena siswa kurang mengerti dengan materi 

basisdata yang didalamnya banyak sekali kata-kata dan istilah yang sukar untuk 

dipahami. Solusi untuk menjawab permasalahan yang timbul adalah 

memanfaatkan media yang dapat membantu siswa dalam memahami materi serta 

dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Penggunaan media video ilustrasi 

dapat digunakan untuk memecahkan solusi permasalahan tersebut dengan 

memanfaatkan komponen gambar, tulisan, dan audio yang jelas yang terdapat 

dalam video ilustrasi materi basisdata dapat membantu siswa dalam 

mengilustrasikan hal-hal yang berkaitan dengan basisdata serta memicu imajinasi 

siswa dalam menerima informasi. Pembuatan gambar yang menarik dalam video 

ilustrasi dapat membuat siswa menjadi suka sehingga siswa menjadi termotivasi 

dan antusias dalam kegiatan pembelajaran.  

  Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi di SMK Negeri 1 

Pabelan diharapkan pemanfaatan media audio-visual yaitu video ilustrasi dapat 

membantu siswa menyerap materi pelajaran dengan baik melalui indera 

penglihatan dan pendengaran sehingga motivasi dan pemahaman siswa 

meningkat. Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan video ilustrasi yang 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Dian Maya Sari dan Sahat Siagian, dengan judul Pengembangan 

Media Video Pembelajaran Pangkas Rambut Lanjutan Berbasis Komputer 

Program Studi Tata Rias menjelaskan bahwa penggunaan video sebagai media 

pembelajaran lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan 

mahasiswa daripada tanpa menggunakan video. Penggunaan media video dalam 

pembelajaran pangkas rambut lanjut pada kelompok eksperimen diperoleh hasil 

sebesar  80,46 %. Hasil kelompok mahasiswa yang tidak menerapkan media 

pembelajaran adalah 71,72 % [1]. 

Penelitian Maulidita Andriningrum, menjelaskan bahwa motivasi 

merupakan unsur utama dalam kegiatan pembelajaran, jika tidak ada motivasi 
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pada diri siswa maka kegiatan pembelajaran hanya akan berpusat pada guru 

karena siswa tidak memiliki kemauan untuk belajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita atau aspirasi, kemauan, kondisi 

lingkungan dan unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Penggunaan 

media pembelajaran yang menarik perhatian siswa dan mudah dipahami serta 

terdapat unsur-unsur yang dapat membuat siswa menjadi senang dapat membantu 

untuk memunculkan motivasi belajar siswa [2]. 

Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan media dapat 

meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa, sehingga dari kedua penelitian 

diatas dapat dikembangkan pembuatan media pembelajaran menggunakan media 

video ilustrasi dengan bentuk graphic recording untuk menarik perhatian siswa 

dengan gambar-gambar, tulisan, audio yang jelas serta mudah dipahami sehingga 

siswa menjadi tidak bosan, paham, dan memiliki kemauan untuk belajar. 

 

Media Pembelajaran  

Penggunaan media pembelajaran sangat tepat untuk diterapkan dalam 

proses belajar mengajar, menurutnya ada tiga keistimewaan media pengajaran : 

1. Media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan dan 

menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. 

2. Media mimiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau 

kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan keperluan. 

3. Media mempunyai kemampuan untuk menampilkan suatu objek atau 

kejadian yang mengandung makna [3]. 

Pembuatan media pembelajaran secara khusus digunakan dengan tujuan 

sebagai berikut :  

1. Memberikan kemudahan kepada  peserta didik untuk lebih memahami 

konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan 

media yang paling tepat menurut karakteristik bahan. 

2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga 

lebih merangasng minat peserta didik untuk belajar. 

3. Menumbuhkan sikap dan tertarik untuk menggunakan atau 

mengoperasikan media tertentu. 

4. Menciptakan stuasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik [4]. 

 

Media Audio-Visual 

Media audio visual adalah kombinasi antara audio dan visual yang 

diciptakan sendiri seperti slide yang dikombinasikan dengan audio [5]. Media 

audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang 

bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide, suara, dan lain- lainya [6]. 

 

Video Pembelajaran 

Pengertian video adalah (1) bagian yang memancarkan gambar pada 

pesawat televisi, (2) rekaman hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi [7.] 

Penggunaan video dapat memberikan illustrasi konsep dalam kehidupan nyata dan 

dapat memberikan contoh langsung penggunaan atau aplikasi dari suatu ilmu yang 

dipelajari [3]. Video pembelajaran merupakan media yang efketif untuk 
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membantu dalam kegiatan pembelajaran dan dapat digunakan untuk 

menumbuhkan minat dan motivasi siswa. 

 

Ilustrasi 

Ilustrasi adalah suatu karya yang bertujuan memperjelas atau menerangkan 

sesuatu yang dapat berbentuk cerita, dan gambar [8]. Ilustrasi dalam bentuk 

gambar digunakan untuk memperjelas isi buku karangan dan sebagainya [7].  

 

Graphic Recording 

Graphic recording adalah  proses yang digunakan untuk merekam materi 

percakapan dengan gambar dan kata-kata pada tampilan visual [9]. Graphic 

Recording adalah suatu kegiatan merekam diskusi, percakapan, dan ceramah 

dalam bentuk gambar atau bisa disebut juga merekam kegiatan dari komunikasi 

oral menjadi visual [10]. 

 

Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah dorongan dalam diri siswa untuk memberikan 

arahan dan keberlangsungan kegiatan belajar shingga tujuan yang diinginkan 

tercapai [11]. Dengan menggunakan media peserta didik diharapkan dapat 

termotivasi sehingga pemahaman mereka terhadap materi semakin meningkat  

Untuk mengetahui motivasi belajar perlu adanya Indikator motivasi belajar yang 

meliputi : 

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan belajar. 

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

d) Adanya penghargaan dalam belajar. 

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

f) Adanya lingkungan yang kondusif sehingga memungkinkan seorang 

siswa dapat belajar dengan baik [12]. 

 

Pemahaman 

Pemahaman dalam taksonomi bloom adalah kesanggupan memahami 

setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan sebab dalam memahami perlu 

terlebih dahulu mengetahui atau mengenal [13]. Taksonomi bloom ranah kognitif 

menklasifikasikan perilaku menjadi enam kategori, dari yang sederhana 

(mengetahui) sampai dengan yang lebih kompleks (mengevaluasi). Penelitian ini 

menggunakan klasifikasi pemahaman (comprehension/C-2) yang sesuai dalam 

taksonomi bloom adalah pengertian atau pemahaman yang membuat seseorang 

mengetahui apa yang sedang dibicarakan, dan dapat menggunakan ide atau bahan 

yang sedang dibicarakan tanpa menghubung dengan dengan bahan lainnya.  

Klasifikasi memahami taksonomi bloom ranah kognitif dapat dilihat dengan 

kata kunci sebagai berikut :  

1. Menafsirkan 

2. Meringkas 

3. Mengklasifikasikan 

4. Membandingkan 
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5. Menjelaskan 

6. Membeberkan 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Pabelan, Kab. Semarang pada 

bulan November 2015. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik simpel 

random sampling yaitu penentuan sampel dengan pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu [14].  Setelah dilakukan pemilihan secara acak diperoleh sampel yaitu 

kelas XI TKR I sebagai kelas eksperimen dan kelas XI TB I sebagai kelas kontrol 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian true experimental design 

dengan bentuk pretest dan postest control design dengan alur sebagai berikut : 

 

 
 

 

Gambar 1. Alur penelitian 
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Tabel 1. Pretest- Posttest Control Design 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperiman O1 X O3 

Kontrol O2 - O4 

 

Keterangan : 

O1 : Pretest kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan. O2 : 

Pretest kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan. O3 : Posttest 

kelompok eksperiman setelah diberikan perlakuan. O4 : Posttest 

kelompok kontrol tanpa diberikan perlakuan. X : Perlakuan yang 

diberikan pada kelas eksperimen. 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap yang pertama 

adalah tahap identifikasi masalah yang terjadi disekolah serta menentukan tujuan 

dari penelitian. Identifikasi tersebut diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan 

sebelum penelitian ini dilaksanakan. 

Tahap kedua kajian pustaka yaitu mencari sumber informasi, teori, dan 

metode yang tepat untuk mencari solusi yang tepat dari masalah yang ditemukan. 

Tahap ketiga pembuatan perangkat pembelajaran berguna untuk melakukan 

persiapan yang terencana sebelum masuk ke kelas, perangkat yang dibuat meliputi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi serta instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian ini terdiri dari angket dan soal tes. Angket  penelitian ini 

menggunakan pedoman penilaian dengan menerapkan skala psikologis dengan 

bentuk jawaban alternatif, (SL) Selalu, (SR) Sering, (KK) Kadang – Kadang, (TP) 

Tidak Pernah. Sekala psikologi dipilih karena dalam penelitian ini mengukur 

mengenai motivasi belajar yang sifatnya abstrak atau tidak dapat diamati secara 

langsung [15]. 

Tabel 2. Penilaian Skala Motivasi 

Bentuk 

item 

Pola penyekoran 

SL SR KK TP 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Motivasi Belajar 

KRITERIA PENILAIAN MOTIVASI BELAJAR 

SKOR INTERVAL PERSENTASE KRITERIA 

136 - 160 85% - 100% Sangat tinggi 

112  - 135 70% - 84% Tinggi 

88 - 111 55% - 69% Sedang 

64 - 87 40% - 54% Rendah 

40 - 63 25% - 39% Sangat rendah 
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Kriteria prosentase dapat di deskripsikan dengan rumus sebagai berikut : 

 

       [16]  

Keterangan : 

% : nilai prosentase/ hasil prosentase; n : jumlah skor yang diperoleh; N : 

jumlah skor yang diharapkan. 

Angket divalidasi dengan cara memberikan uji coba kepada satu kelas non 

eksperimen yaitu kelas XI RPL I sampai dinyatakan valid. Uji coba pertama 

dilakukan dengan memberikan angket pada kelas XI RPL I sebanyak 46 butir 

pernyataan dengan kisi – kisi angket sebagai berikut : 

Tabel 4. Kisi – Kisi Instrumen Motivasi Belajar 

NO Indikator 
Nomor butir 

+ - 
1 Adanya hasrat dan keinginan 

berhasil 

7,14,18,44 10,16,17,32 

2 Adanya dorongan dan 

kebutuhan belajar 

1,2,3,13,15,25,45,46 4,5,6,27,28 

3 Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan. 

26,33,43 34,38,40 

4 Adanya penghargaan dalam 

belajar. 

19,20, 22,23 

5 Adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar. 

24,29 30,31 

6 Adanya lingkungan yang 

kondusif sehingga 

memungkinkan 

8,9,35,36,37 11,12,21,39,41,42 

 Jumlah 24 22 

 

Setelah dilakukan validitas terhadap angket diperoleh hasil uji coba pertama 

diketahui 6 pernyataan di tidak valid yaitu pada nomor 17, 22, 24, 26, 34, dan 38 

sehingga digugurkan. Hasil pernyataan yang valid kemudian diujikan kembali 

untuk diukur validitasnya, dan diperoleh hasil bahwa 40 pernyataan tersebut 

sudah valid. 

Tahap keempat pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang 

dimiliki siswa sebelum dilakukan perlakuan. Tujuannya untuk mengukur 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru secara konvensional.  

Tahap kelima perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

pemberian perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan media video ilustrasi. 
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Untuk kelas kontrol diberikan model pembelajaran konvensional seperti biasanya 

diterapkan guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Tahap keenam posttest berguna untuk mendapatkan hasil belajar peserta 

didik baik kelas yang mendapatkan perlakuan (kelas eksperimen) maupun kelas 

yang tidak mendapat perlakuan (kelas kontrol). 

Tahap ketujuh pengolahan data, setelah melakukan pretest dan posttest, 

hasil dari data tersebut diolah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan seberapa 

besar perbedaan yang terjadi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tahap terakhir pembahasan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, 

setelah semua tahapan penelitian dilakukan maka dapat diketahui apakah tujuan 

penelitian ini sudah tercapai, dan melakuan evaluasi mengenai motivasi belajar, 

serta pemahaman materi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan 

media video ilustrasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan mewawancarai guru di 

SMK NEGERI 1 PABELAN, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, 

diketahui bahwa guru jarang menggunakan media pembelajaran sebagai alat untuk 

menyampaikan materi KKPI pada sub materi basis data. Siswa selalu ramai dan 

bosan dengan penyampaian materi yang diberikan guru sehingga kelas menjadi 

tidak kondusif.  Peneliti mencoba menggunakan video ilustrasi untuk digunakan 

sebagai media dalam menyampaikan materi. Penggunaan video ilustrasi dengan 

bentuk graphic recording dengan memanfaatkan gambar, tulisan, dan audio serta 

kemudahan dalam menggunakan video sebagai media pembelajaran diharapkan 

dapat membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari dengan baik dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Proses pembuatan video ilustrasi yang 

mudah dengan memanfaatkan alat yang ada disekitar kita seperti pena, pensil, 

lembar putih, dan alat perekam video memudahkan kita dalam membuatnya. 

Materi yang ingin disampaikan dalam video ilustrasi juga dapat kita buat sesuai 

dengan indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat. 

Kegiatan pertama dalam penelitian yang dilakukan adalah menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi KKPI tentang basis data, 

kemudian membuat materi basisdata dengan menggunakan video ilustrasi dengan 

tahapan sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 2. Alur Pembuatan Media Video ilustrasi 
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Pembuatan media video ilustrasi harus disesuaikan dengan indikator dalam 

materi pelajaran sesuai dengan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

sudah dibuat dengan hasil gambar sebagai berikut : 

 

   
 (a) (b) 

Gambar 3. Screenshot video indikator (a) Memahami dan mengerti pengertian 

basis data, manfaat, komponen, jenis type data, dan fitu-fitur dalam aplikasi basis 

data, (b) Tutorial operasi aplikasi basisdata. 

 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan metode pretest – postest control 

group design. Pretest dilakukan pada pertemuan pertama terhadap kelas kontrol 

XI TB I dan kelas eksperimen XI TKR I untuk mengukur tingkat pemahaman 

serta motivasi belajar siswa terhadap basis data dengan menggunakan tes dan 

angket. Hasil tes dan angket yang dikerjakan siswa kemudian diukur untuk 

mengetahui kondisi awal siswa lalu digunakan sebagai pembanding antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

 

 

   
 (a) (b) 

Gambar 4. Foto Kegiatan Pretes (a) kelas kontrol XI TB I, (b) kelas eksperimen 

XI TKR I 

 

Kegiatan kedua adalah perlakuan terhadap proses pembelajaran 

dilaksanakan dalam tiga pertemuan pada kelas kontrol XI TB I diberikan 

pembelajaran secara konvensional dan kelas eksperimen XI TKR I diberikan 

pembelajaran materi basisdata menggunakan media video ilustrasi dalam bentuk 

video. Pelaksanaan perlakuan pada kedua kelas eksperimen dilakukan berdasarkan 

Rencana Pelaksanaan dan Pembelajaran (RPP). Guru setiap pertemuan selalu 

mengawali dengan berdoa dan mengucap salam kemudian melakukan presensi 

siswa untuk mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan dan rencana 
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pembelajaran yang akan dilakukan, serta menyiapkan perangkat yang dibutuhkan 

kemudian diakhiri dengan tanya jawab terhadap materi yang sudah diberikan. 

Pertemuan pertama dalam proses pembelajaran siswa dijelaskan mengenai basis 

data, tabel, field, record, dan aplikasi yang digunakan dalam membuat basisdata. 

Pertemuan kedua siswa diberikan pengenalan fitur-fitur dalam aplikasi basisdata 

dan dijelaskan cara membuka, membuat basis data baru, dan membuat tabel. 

Pertemuan ketiga siswa diajarkan mengenai edit layout basis data, dan mencetak 

hasil basis data. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung guru menyampaikan 

materi pelajaran dengan menggunakan media video ilustrasi pada kelas 

eksperimen. Perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen XI TKR I 

dilakukan dengan cara yaitu guru menyampaikan materi di depan kelas dengan 

menggunakan media video ilustrasi yang sudah dipersiapkan serta mengajak 

siswa untuk memperhatikan, dan memahami setiap penjelasan yang ditampilkan 

dalam video yang kemudian diikuti dengan pendampingan oleh guru. Setiap akhir 

dari kegiatan pembelajaran, siswa diberikan beberapa pertanyaan untuk 

menjelaskan mengenai materi yang sudah diberikan kemudian dibagikan video 

video ilustrasi mengenai materi basisdata untuk dapat dipelajari dirumah. Setelah 

diberikan perlakuan menggunakan video ilustrasi sebagai media pembelajaran 

materi basisdata siswa menjadi memiliki keinginan serta terdorong untuk 

mengikuti pelajaran materi basis data karena adanya pemanfaatan media yang 

baru. Siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi basisdata karena 

menurut siswa materi basisdata yang disampaikan dengan menggunakan video 

ilustrasi sangat menarik dan mudah digunakan dengan manfaatkan fitur-fitur yang 

ada dalam aplikasi pemutar video. Gambar-gambar yang membantu dalam 

mengilustrasikan maksud dan penjelasan mengenai materi basisdata yang tidak 

dapat dijumpai dalam buku seperti gambaran manfaat, jenis type data, komponen, 

dan struktur dari basis data, serta tulisan dan penjelasan yang disampaikan lebih 

mudah dipahami ketika menggunakan video ilustrasi. Pembuatan media video 

ilustrasi yang menarik perhatian siswa dengan memanfaatkan gambar-gambar, 

tulisan dan, audio yang jelas berkaitan dengan materi basisdata membuat siswa 

antusias dengan media yang digunakan daripada hanya menggunakan buku dan 

LKS.  

 

 

  

Gambar 5. Foto Kegiatan Perlakuan kelas eksperimen XI TKR I 

 

Kegiatan ketiga adalah mencari data dari hasil angket dan tes siswa setelah 

diberikan perlakuan dengan memberikan posttest. Posttest adalah kegiatan terahir 
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yang dilakukan untuk mengetauhi hasil motivasi dan pemahaman yang diperoleh 

dari kegiatan pembelajaran yang sudah diberikan.  

 

   
(a) (b) 

Gambar 6. Foto Kegiatan Postest (a) kelas kontrol XI TB I, (b) kelas eksperimen 

XI TKR I 

 

  Hasil penelitian meliputi hasil analisa deskriptif persentase terhadap skala 

motivasi belajar, yaitu gambaran motivasi kelas XI TKR I dan XI TB I sebelum 

mendapatkan perlakuan (pretest), dan sesudah mendapatkan perlakuan (postest) 

serta hasil rata-rata uji pemahaman siswa. Hasil motivasi belajar siswa kelas XI 

TB I disajikan pada Tabel 5 dan 6, hasil uji pemahaman siswa disajikan pada 

Tabel 7 dan Gambar 7. 

Tabel 5. Hasil Angket Motivasi Siswa kelas XI TB I (Kelas Kontrol) 

SKOR INTERVAL 

PERSENTASE 
FREKUENSI 

PRETEST 

FREKUENSI 

POSTEST 
KRITERIA 

136-160 85%-100% 0 0 Sangat tinggi 

112-135 70%-84% 15 16 tinggi 

88-111 55%-69% 5 4 sedang 

64-87 40%-54% 0 0 rendah 

40-63 25%-39% 0 0 sangat rendah 

Tabel diatas menjelaskan bahwa motivasi kelas XI TB I mengalami 

kenaikan setelah diberikan perlakuan dari 15 siswa menjadi 16 siswa dalam 

kriteria motivasi tinggi,  sehingga jumlah siswa pada kriteria sedang mengalami 

penurunan dari 5 siswa menjadi 4 siswa.  

Tabel 6. Hasil Angket Motivasi Siswa kelas XI TKR I (Kelas Eksperimen) 

SKOR 
INTERVAL 

PERSENTASE 
FREKUENSI 

PRETEST 

FREKUENSI 

POSTEST 
KRITERIA 

136-160 85%-100% 3 5 Sangat tinggi 

112-135 70%-84% 21 23 Tinggi 

88-111 55%-69% 7 4 Sedang 

64-87 40%-54% 1 0 rendah 

40-63 25%-39% 0 0 sangat rendah 
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Tabel diatas menjelaskan bahwa motivasi kelas XI TKR I mengalami 

kenaikan setelah diberikan perlakuan dari 3 siswa menjadi 5 siswa dalam kriteria 

motivasi sangat tinggi, dan kriteria motivasi tinggi dari 21 siswa menjadi 23 

siswa, sehingga jumlah siswa pada kriteria sedang mengalami penurunan dari 7 

siswa menjadi 4 siswa dan kriteria rendah dari 1 siswa menjadi tidak ada.  

Kedua tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi perubahan peningkatan 

motivasi siswa pada masing-masing kelas namun kelas XI TKR I mengalami 

kenaikan lebih tinggi daripada kelas XI TB I. 

 Tabel 7. Persentase Ketuntasan Siswa 

KELAS  

JUMLAH 

SISWA TUNTAS 

PERSENTASE 

KETUNTASAN 

RATA-RATA 

NILAI 

PRE POS PRE POS PRE POS 

XI TB I 10 17 50% 85% 67,75 76,5 

XI TKR 

I 
3 32 9,4% 100% 51,25 78,28 

 

  Hasil nilai pretest kelas XI TB I sebanyak 10 siswa dan XI TKR I 

sebanyak 3 siswa memperoleh nilai tuntas. Sedangkan saat postest kelas XI TB I 

diketahui siswa yang memperoleh nilai tuntas sebanyak 17 siswa dan XI TKR I 

sebanyak 32 siswa (seluruh siswa tuntas). Peningkatan persentase ketuntasan 

kelas XI TB I sebesar 50% saat pretest meningkat menjadi 85%, sedangkan kelas 

XI TKR I mengalami kenaikan yang lebih tinggi sebesar 9.4% saat pretest 

menjadi 100% saat postest.Rata – rata hasil uji pemahaman dari kedua kelas 

tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :  

 

 

Gambar 7. Grafik Hasil Uji Pemahaman Siswa Kelas XI TB I dan XI TKR I 

 

Grafik tersebut menjelaskan rata–rata hasil uji pemahaman siswa kelas XI 

TB I dan kelas XI TKR I mengalami peningkatan rata–rata hasil uji pemahaman. 

Perubahan peningkatan rata-rata hasil uji pemahaman yang terjadi pada masing-

masing kelas diketahui bahwa kelas XI TKR I (kelas eksperimen) mengalami 
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peningkatan sebesar 25,25 yang lebih tinggi daripada kelas XI TB I (kelas 

kontrol) sebesar 10.53. 

Diduga peningkatan uji pemahaman siswa setelah mendapatkan perlakuan 

tersebut terjadi karena adanya pengaruh penggunaan media video ilustrasi yang 

membuat motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Setelah penelitian 

dilaksanakan diketahui bahwa hasil peningkatan motivasi belajar kelas XI TKR I 

lebih tinggi dibanding kelas XI TB I. Hal tersebut diduga karena kelas XI TKR I 

diberikan perlakuan yaitu penggunaan video ilustrasi sebagai media pembelajaran. 

Video ilustrasi terdiri dari rangkaian gambar dan tulisan yang disusun secara 

teratur dengan diringi audio. Penggunaan video ilustrasi ini membuat siswa 

tertarik dan antusias untuk mengikuti pelajaran di kelas. Gambar – gambar yang 

ditampilkan dalam media video ilustrasi membantu pemahaman siswa dalam 

mempelajari materi yang disampaikan guru. Selama ini pembelajaran KKPI di 

SMK N 1 Pabelan dilakukan secara konvensional dengan metode ceramah 

didepan kelas dan kurang memanfaatkan media sebagai alat pembelajaran. 

Metode konvensional diduga kurang efektif, karena siswa merasa kurang antusias 

dan bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran setiap hari. Kegiatan 

pembelajaran KKPI di SMK N 1 Pabelan, Kab. Semarang tidak berjalan dengan 

lancar karena terkendala sarana seperti perangkat komputer yang masih kurang. 

Kekurangan tersebut dijadikan sebagai latar belakang peneliti dalam membuat 

media pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan motivasi dan 

pemahaman siswa. Melalui media video ilustrasi yang lebih menarik didapatkan 

hasil bahwa, siswa menjadi termotivasi, dan senang dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dikelas. Materi yang disampaikan dengan menggunakan video 

ilustrasi juga lebih mudah dipahami oleh siswa karena dalam video ilustrasi 

menampilkan gambar yang membantu siswa dalam memberikan gambaran 

terhadap tulisan dan penjelasan yang ada pada materi basisdata.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan 

bahwa penggunaan video ilustrasi dengan memanfaatkan gambar, audio, dan 

tulisan yang jelas dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga mempengaruhi 

pada peningkatan pemahaman siswa. Hal ini ditunjukkan setelah diberikan 

perlakuan dengan menggunakan media video ilustrasi materi basisdata kelas XI 

TKR I yang didominasi oleh siswa dengan kriteria motivasi belajar sangat tinggi 

dan tinggi mengalami perubahan peningkatan pemahaman terhadap materi 

pembelajaran lebih tinggi daripada kelas XI TB I yang didominasi oleh siswa 

dengan kriteria motivasi belajar tinggi. Hasil rata – rata nilai uji pemahaman yang 

diperoleh kelas XI TKR I sebesar 78,28  lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

XI TB I yaitu sebesar 76,5. 

 

SARAN 

Peneliti selanjutnya 

Setelah diperoleh hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti selanjutanya 

dapat dijadikan sebagai acuan dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam 

penelitian ini. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode 
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pembelajaran yang lebih kreatif sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

mudah dipahami. 

Sekolah 

 Peningkatan terhadap sarana media pembelajaran seperti perangkat 

komputer dan internet sangat dibutuhkan sekali, karena dapat memudahkan 

pengajar untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan teknologi informasi 

terutama basis data. 

Guru 

Guru sebagai pengajar didalam kelas diharapkan dapat berfikir kreatif 

dengan memanfaatkan media, alat-alat pendukung yang ada disekitarnya untuk 

digunakan sebagai media penunjang pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi 

lebih menarik perhatian siswa. 
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