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No. Nama Tampilan Desain Tampilan Deskripsi 

1. Splash Screen 

 

Splash screen merupakan 

halaman yang pertaman kali akan 

muncul ketika aplikasi dieksekusi. 

Pada halaman splash screen 

terdapat animasi teks judul media 

pembelajaran, animasi logo, 

identitas pembuat aplikasi dan 

tombol play. Tombol play berfungsi 

untuk menuju ke halaman menu 

utama. 

2. Menu Awal 

 

Halaman menu utama merupakan 

halaman beranda yang berisikan 

animasi teks judul media 

pembelajaran, tombol exit untuk 

menutup aplikasi, tombol sound 

on/off dan tombol menu petunjuk, 

KI/KD, tujuan, materi, video, 

latihan, glosarium, profil dan daftar 

pustaka.  

3. Tampilan 

Halaman 

Petunjuk 

 

Halaman petunjuk merupakan 

halaman yang digunakan untuk 

membantu pengguna dalam 

mengoperasikan aplikasi 

pembelajaran. Didalam menu 

petunjuk terdapat instruksi 

mengenai petunjuk penggunaan 

aplikasi media pembelajaran. 

Halaman ini akan muncul ketika 

tombol menu petunjuk ditekan. 

Lampiran 01. Storyboard Media Pembelajaran 
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4. Tampilan 

Halaman KI/KD 

 

Pada halaman KI/KD berisi 

tampilan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang digunakan 

dalam media pembelajaran. 

Halaman ini akan muncul ketika 

tombol menu tujuan ditekan. 

5. Tampilan 

Halaman Tujuan 

Pembelajaran 

 

Pada halaman tujuan berisi tujuan 

pembelajaran dari masing-masing 

kompetensi dasar yang dimuat 

dalam media pembelajaran. 

Halaman ini akan muncul ketika 

tombol menu tujuan ditekan. 

6. Tampilan 

Halaman Materi 

 

Pada halaman materi berisi tombol 

submenu materi yang terdiri dari 

empat pokok bahasan yaitu: 

animasi stopmotion, animasi 

tradisional, animasi komputer dan 

prinsip-prinsip dasar animasi. 

Masing-masing tombol tersebut 

memiliki fungsi untuk menuju 

halaman isi materi yang dituju. 
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7. Tampilan 

Halaman Video 

 

Pada halaman video terdapat 

tombol submenu video yang terdiri 

dari tiga bahasan yaitu mengenai 

tiga jenis animasi, animasi 

stopmotion, dan 12 prinsip-prinsip 

dasar animasi. Pengguna dapat 

memilih video dengan menekan 

tombol play. 

8. Tampilan 

Halaman Latihan 

 

Halaman latihan berisi dua 

submenu latihan yaitu latihan 1 

dan latihan 2. Pada halaman awal 

latihan terdapat petunjuk 

pengerjaan soal dan tombol mulai 

untuk memulai mengerjakan 

latihan. soal latihan berisi 10 soal 

pilgan dengan pilihan jawaban 

a,b,c,d dan e. setiap soal diberikan 

pembahasan diakhir sesinya. 

9. Tampilan 

Halaman 

Glosarium 

 

Pada halaman glosarium berisi 

beberapa pengertian mengenai 

istilah-istilah yang sering dijumpai 

dalam teknik animasi 2 dimensi. 

Halaman glosarium akan muncul 

ketika tombol menu glosarium 

ditekan. 
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10. Tampilan 

Halaman Profil 

 

Pada halaman profil berisikan 

informasi mengenai identitas 

pengembang, contact, dan tentang 

aplikasi yang dikembangkan. 

halaman profil pengembang akan 

muncul ketika tombol menu profil 

ditekan. 

11. Tampilan 

Halaman Daftra 

Pustaka 

 

Halaman daftar pustaka akan 

muncul ketika tombol menu daftar 

pustaka ditekan. Pada halaman 

daftar pustaka berisi sumber 

referensi yang digunakan dalam 

pembuatan media pembelajaran 

ini. 

12. Tampilan 

Konfirmasi Close 

 
 

halaman konfirmasi keluar akan 

muncul ketika tombol keluar yang 

terletak pada pojok kanan atas 

aplikasi ditekan. Tombol keluar 

berfungsi untuk menutup aplikasi 

atau mengakhiri penggunaan 

aplikasi. Pada halaman keluar 

terdapat tombol ya untuk keluar 

dari aplikasi dan tombol tidak untuk 

tetap menggunakan aplikasi. 
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SILABUS MATA PELAJARAN TEKNIK ANIMASI 2 DIMENSI 

(PAKET KEAHLIAN MULTIMEDIA) 

 
Satuan Pendidikan : SMK / MAK 

Kelas   : XI 

Kompetensi Inti : 

KI-1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2.  Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

KI-3.  Memahami,menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI-4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.1. Memahami animasi 
stop motion 

4.1. Menyajikan analisis 
hasil pengamatan 
terhadap animasi stop 
motion pada produk 
animasi 

 

Animasi stop motion 

 Pengertian  animasi stop 
motion 

 Sejarah animasi stop 
motion 

 Jenis animasi stop 
motion 

 Cara kerja  animasi stop 
motion 

 

Mengamati 

Mengamati animasi stop motion 

 

Menanya 

 Mendiskusikan pengertian animasi 
stop motion 

 Mendiskusikan sejarah animasi stop 
motion 

 Mendiskusikan jenis animasi stop 
motion 

Tugas 

Membuat animasi 

stop motion 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan  

4JP 

 

 

 

Lampiran 02. Silabus Teknik Animasi 2 Dimensi 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Mendiskusikan cara kerja animasi 
stop motion 

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasipengertian animasi 
stop motion 

 Mengeksplorasisejarah animasi 
stop motion 

 Mengeksplorasijenis animasi stop 
motion 

 Mengeksplorasicara kerja animasi 
stop motion 

 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan animasi stop 

motion 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang animasi 

stop motion 

 

checklist  lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
 

Tes 

Essay , pilihan 

ganda 

3.2. Memahami animasi 
tradisional 

4.2.Menyajikan analisis 
hasil pengamatan 
terhadap animasi 
tradisional pada produk 
animasi 

Animasi tradisional 

 Pengertian animasi 
tradisional 

 Jenis animasi 
tradisional 

 Cara kerja animasi 
tradisional 
 

Mengamati 
Mengamati animasi tradisional 
 

Menanya 

 Mendiskusikan pengertian animasi 
tradisional 

 Mendiskusikan jenis animasi 
tradisional 

Tugas 

Membuat animasi 

tradisional 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan dalam 

4JP 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Mendiskusikan cara kerja animasi 
tradisional 
 

Mengeksplorasi 

 Mengekspolasi pengertian animasi 
tradisional 

 Mengekspolasi jenis animasi 
tradisional 

 Mengekspolasi cara kerja animasi 
tradisional 
 

Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan tentang animasi 
tradisional 
 
Mengkomunikasikan 
Menyampaikan hasil tentang animasi 
tradisional 
 

diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
 

 

Tes 

Essay , pilihan 

ganda 

3.3. Memahami animasi 
komputer 

4.3. Menyajikan analisis 
hasil pengamatan 
terhadap animasi 
komputer padaproduk 
animasi 

 
 

Animasi Komputer 

 Pengertian  animasi 
komputer 

 Perkembangan  
animasi komputer 

 Prinsip kerja  animasi 
komputer 

 Efek animasi komputer 

 Bahasa animasi 

 Teknik pembuatan 
animasi komputer 

Mengamati 

Mengamati animasi komputer 

 
Menanya 

 Mendiskusikan pengertian  animasi 
komputer 

 Mendiskusikan perkembangan  
animasi komputer 

 Mendiskusikan prinsip kerja  
animasi komputer 

Tugas 

 Membuat animasi 
komputer 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan  

checklist  lembar 

8JP  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

  Mendiskusikan efek animasi 
komputer 

 Mendiskusikan bahasa animasi 

 Mendiskusikan teknik pembuatan 
animasi komputer 
 

Mengeksplorasi 

 Mengekspolasi pengertian  animasi 
komputer 

 Mengekspolasi perkembangan  
animasi komputer 

 Mengekspolasi prinsip kerja  
animasi komputer 

 Mengekspolasi efek animasi 
komputer 

 Mengekspolasi bahasa animasi 

 Mengekspolasi teknik pembuatan 
animasi komputer 
 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 
animasi komputer 
 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang 
animasi komputer 
 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
 

Tes 

Essay , pilihan 

ganda 

 

3.4. Memahami prinsip-
prinsip dasar animasi 

4.4. Menyajikan analisis 
hasil pengamatan 

Prinsip - prinsip dasar 
animasi 

 Pengertian  prinsip – 
prinsip dasar animasi 

Mengamati 

Mengamati pelbagai animasi 

sederhana. 

 

Tugas 

 Membuat laporan 
tentang prinsip – 
prinsip animasi. 

16JP  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

terhadap penerapan 
prinsip-prinsip animasi 
pada produk animasi 

 
 
 

 Fungsi  prinsip – prinsip 
dasar animasi 

 Jenisprinsip – prinsip 
animasi 

Menanya 

 Mendiskusikan pengertian  prinsip – 
prinsip dasar animasi 

 Mendiskusikan fungsi  prinsip – 
prinsip dasar animasi 

 Mendiskusikan jenisprinsip – prinsip 
animasi  
 

Mengeksplorasi 

 Mengekspolasi pengertian  prinsip – 
prinsip dasar animasi 

 Mengekspolasi fungsi  prinsip – 
prinsip dasar animasi 

 Mengekspolasi jenisprinsip – prinsip 
animasi  
 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 
prinsip – prinsip dasar animasi 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang prinsip 
– prinsip animasi 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
 

Tes 

Essay , pilihan 

ganda 

 

3.5. Memahami komponen 
– komponen 
storyboard 

4.5. Membuat storyboard 
sesuai perencanaan. 

 

Storyboard 

 Pengertian storyboard 

 Komponen – komponen 
storyboard 

 Prinsip penyusunan 
storyboard 

 Proses pembuatan 
storyboard 

Mengamati 

Mengamati pelbagai storyboard 
 

Menanya 

 Mendiskusikan pengertian 
storyboard 

 Mendiskusikan komponen – 
komponen storyboard 

Tugas 

 Membuat 
storyboard untuk 
sebuah animasi 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

8JP  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

  Mendiskusikan prinsip penyusunan 
storyboard 

 Mendiskusikan proses pembuatan 
storyboard 
 

Mengeksplorasi 

 Mengekspolasi pengertian 
storyboard 

 Mengekspolasi komponen – 
komponen storyboard 

 Mengekspolasi prinsip penyusunan 
storyboard 

 Mengekspolasi proses pembuatan 
storyboard 
 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 
storyboard 
 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang 
storyboard 
 

siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
 

Tes 

Essay , pilihan 

ganda 

3.6. Memahami konsep 
gambar clean up dan 
sisip 

4.6. Merencanakan dan 
melakukan 
pengolahan  gambar 
clean up dan sisip  

Gambar clean up dan 
sisip 

 Pengertian  gambar 
clean up dan sisip 

 Proses pembuatan  
gambar clean up dan 
sisip 

Mengamati 

Mengamati pelbagai gambar clean 
up dan sisip. 

 

Menanya 

 Mendiskusikan pengertian  gambar 
clean up dan sisip 

Tugas 

 Membuat gambar 
clean up dan 
sisip 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

12JP  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

  Mendiskusikan proses pembuatan  
gambar clean up dan sisip 
 

Mengeksplorasi 

 Mengekspolasi pengertian  gambar 
clean up dan sisip 

 Mengekspolasi proses pembuatan  
gambar clean up dan sisip 
 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 
gambar clean up dan sisip 
 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang 
gambar clean up dan sisip 
 

siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
 

Tes 

Essay , pilihan 

ganda 

3.5.  
3.7. Memahami konsep 

gambar kunci animasi 
4.7. Merencanakan dan 

melakukan 
pengolahan gambar 
kunci animasi. 

 

Gambar Kunci Animasi 

 Pengertian  gambar 
kunci 

 Pembuatan gambar 
kunci  

 Melengkapi pembuatan 
gambar kunci 

 Penggunaan gambar 
kunci dalam animasi 

 

Mengamati 

Mengamati animasi sederhana 
 

Menanya 

 Mendiskusikan pengertian  gambar 
kunci 

 Mendiskusikan pembuatan gambar 
kunci  

 Mendiskusikan proses melengkapi 
pembuatan gambar kunci 

 Mendiskusikan penggunaan 
gambar kunci dalam animasi 
 

Mengeksplorasi 

Tugas 

 Membuat animasi 
dengan 
menyertakan 
gambar kunci 

 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan  

checklist  lembar 

16JP  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Mengekspolasi pengertian  gambar 
kunci 

 Mengekspolasi pembuatan gambar 
kunci  

 Mengekspolasi proses melengkapi 
pembuatan gambar kunci 

 Mengekspolasi penggunaan 
gambar kunci dalam animasi 
 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 
gambar kunci pada suatu animasi 
 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil pengamatan 
terhadap gambar kunci pada suatu 
animasi 
 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
 

Tes 

Essay , pilihan 

ganda 

3.8. Memahami teknik  
animasi frame by 
frame. 

4.8. Membuat animasi 2 
dimensi menggunakan 
teknik frame by frame 

 

Teknik animasi frame 

 Pengertian frame 

 Proses pembuatan 
animasi frame 

 

Mengamati 

Mengamati animasi sederhana 
 

Menanya 

 Mendiskusikan pengertian frame 

 Mendiskusikan proses pembuatan 
animasi frame 

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi pengertian frame 

 Mengeksplorasi proses pembuatan 
animasi frame 

 

Tugas 

Membuat animasi 

dengan fasilitas 

frame 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan  

checklist  lembar 

12JP 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang animasi 

frame 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang animasi 

frame 

 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

Portofolio 

 Membuat laporan 
tentang hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

3.9. Memahami teknik 
animasi tweening 

4.9. Membuat animasi 2 
dimensi menggunakan 
teknik tweening 

 

Animasi Tweening 

 Pengertian tweening 

 Penentuan frame kunci 
(key frame) 

 Pembuatan animasi 
tweening 

 

Mengamati 

Mengamati animasi sederhana 
 

Menanya 

 Mendiskusikan pengertian 
tweening 

 Mendiskusikan penentuan frame 
kunci (key frame) 

 Mendiskusikan pembuatan animasi 
tweening 

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi pengertian 
tweening 

 Mengeksplorasi penentuan frame 
kunci (key frame) 

 Mengeksplorasi pembuatan 
animasi tweening 

Mengasosiasi 

Tugas 

Membuatanimasi 

menggunakan 

tweening 

 
Observasi 

Mengamati 

kegiatan/aktivitas 

siswa secara 

individu dan dalam 

diskusi dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Membuat laporan 
tentang hasil kerja 
mandiri/kelompok 

20JP 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Membuat kesimpulan tentang animasi 

tweening 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil tentang animasi 

menggunakan tweening 

 Bahan Presentasi 
 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

3.10. Memahami teknik 
pembuatan obyek 
pada aplikasi animasi 
2 dimensi 

4.10. Membuat obyek pada 
aplikasi animasi 2 
dimensi 

 
 

Pembuatan obyek pada 
aplikasi animasi 2 
dimensi 

 Jenis-jenis obyek 

 Proses pembuatan 
obyek 
 

Mengamati 

Mengamati animasi sederhana 
 

Menanya 

 Mendiskusikan jenis – jenis obyek 

 Mendiskusikan proses pembuatan 
obyek pada animasi  

 

Mengeksplorasi 

 Mengeksplorasi jenis – jenis obyek 

 Mengeksplorasi proses pembuatan 
obyek pada animasi  
 

Mengasosiasi 

Membuat kesimpulan tentang 

pembuatan obyek pada animasi 2 

dimensi 

 

Mengkomunikasikan 

Menyampaikan hasil pembuatan 

obyek pada animasi 2 dimensi 

 

Tugas 

Membuat animasi 2 

dimensi dengan 

berbagai jenis obyek 

Observasi 

Mengamati 

kegiatan siswa 

secara individu dan 

kelompok dengan  

checklist  lembar 

pengamatan atau 

dalam bentuk lain 

 

Portofolio 

 Membuat laporan 
tentang hasil kerja 
mandiri/kelompok 

 Bahan Presentasi 
 

Tes 

Pilihan Ganda, 

Essay 

12JP 
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 Lampiran 03. Flowchart Media Pembelajaran 
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Flowchart Menu Materi 

 

 

   Flowchart Menu Video 
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Lampiran 04. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 05. Surat Pengantar dari Dikpora 
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Lampiran 06. Surat Izin Penelitian SMK Negeri 2 Sewon 
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Lampiran 07. Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 08. Surat Permohonan Validasi Instrumen 
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Lampiran 09. Hasil Validasi Instrumen Penelitian 
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100 
 

 

 

 

Lampiran 10. Surat Permohonan Validasi Ahli Media 
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Lampiran 11. Hasil Angket Penilaian Ahli Media 
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Lampiran 12. Surat Permohonan Validasi Ahli Materi 
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Lampiran 13. Hasil Angket Penilaian Ahli Materi 
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Lampiran 14. Hasil Angket Penilaian Responden 
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Correlations 

 

 

 

Lampiran 15. Perhitungan Uji Validasi Instrumen SPSS 
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115 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.977 26 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

p1 110.80 143.853 .599 .977 

p2 110.80 143.116 .660 .977 

p3 111.10 138.726 .749 .976 

p4 110.90 140.200 .771 .976 

p5 110.95 140.682 .651 .977 

p6 110.70 139.484 .824 .976 

p7 110.80 139.853 .785 .976 

p8 110.90 140.832 .725 .976 

p9 110.85 138.134 .913 .975 

p10 110.95 140.576 .759 .976 

p11 111.00 141.158 .737 .976 

p12 110.80 140.168 .762 .976 

p13 111.05 138.892 .809 .976 

p14 110.90 140.937 .717 .976 

p15 110.80 141.221 .820 .976 

p16 110.95 142.787 .723 .976 

p17 110.90 141.989 .772 .976 

p18 110.75 138.513 .885 .975 

p19 110.95 135.629 .803 .976 

p20 110.80 142.274 .731 .976 

p21 110.75 139.039 .847 .976 

p22 110.90 138.937 .864 .975 

p23 110.85 138.134 .913 .975 

p24 110.70 142.326 .743 .976 

p25 110.85 138.871 .859 .975 

p26 110.80 138.484 .884 .975 

Lampiran 16. Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen SPSS 
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Lampiran 17. Data Pengujian Instrumen Siswa 
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Lampiran 18. Dokumentasi Penelitian 



 
 

119 
 

 

 

 

 

 


