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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskkripsi Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo. SMK 

Negeri 2 Pengasih merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang 

berlokasi di jalan KRT.Kertodiningrat, Margosari, Kecamatan Pengasih, 

Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi dari SMK 

Negeri 2 Pengasih Kulon Progo  adalah tamatan menjadi teknisi yang handal dan 

profesional. Sedangkan misi dari SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo adalah: (1) 

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan karyawan. (2) 

Mengembangkan sikap pembelajaran yang religius. (3) Meningkatkan peran serta 

unit produksi dan jasa. (4) Meningkatkan manajemen sekolah yang efektif dan 

efisien dengan mengutamakan layanan prima. (5) Meningkatkan kompetensi siswa 

dalam mengembangkan diri agar mampu mandiri dan peka terhadap lingkungan. 

(6) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan DU/DI tingkat regional, nasional, 

dan internasional. (7) Meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan seluruh warga 

sekolah. (8) Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. 

(9) Meningkatkan peran serta SMK sebagai pusat pendidikan kejuruan. (10) 

Meningkatkan hubungan inter dan antar personal yang kondusif. 

SMK iNegeri i2 iPengasih iKulon iProgo imempunyai iberbagai ifasilitas 

isebagai ipenunjang iakademik isiswa iseperti iLab. iBahasa, iLab. iKKPI i1, iLab. 

iKKPI i2, idan iperpustakaan. iSelain iaspek iakademik, isekolah ijuga imemberikan 
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ifasilitas iuntuk imengembangakan iminat idan ibakat isiswa iseperti ilapangan isepak 

ibola, ilapangan ibasket, ilapangan ivoli, iaula, imasjid, iruang iOSIS,ruang 

ipramuka,UKS, imasjid, idll. iTerdapat iberbagai iekstrakurikuler iyang iada idi 

isekolah iini, iyaitu ibidang iolahraga, idrum iband, ikarate, ipramuka, iPMR iuntuk 

imengembangkan iaspek inon iakademik isiswa. 

 

2. Deskripsi Kegiatan Penelitian 

Penelitian iini idilaksanakan idi ikelas iXI iTITL i1 iSMK iNegeri i2 iPengasih 

iKulon iProgo ipada itanggal i19-21 iMaret i2019. iTerdapat idua iaspek iyang iingin 

iditeliti idengan imedia iflipbook, iyaitu imotivasi ibelajar idan iprestasi ibelajar isiswa. 

iUntuk imengukur imotivasi ibelajar isiswa idigunakan ikuesioner/angket, isedangkan 

iuntuk imengukur iprestasi ibelajar isiswa idigunakan ites iyang iberbentuk isoal 

ipilihan iganda. iData iyang idiperoleh idalam ipenelitian iini idari ihasil ipretest idan 

iposttest. iPretest iadalah itesawal iyang idilakukan isebelum imendapatkan iperlakuan, 

iposttest iadalah ites iakhir iyang idilakukan isesudah imendapatkan iperlakuan. iKedua 

ites iini idigunakan iuntuk imengukur imotivasi ibelajar idan iprestasi ibelajar isiswa 

ikelas iXI iTITL i1. 

Secara igaris ibesar ipenelitian iini iterbagi idalam i3 itahap, iyaitu itahap 

ipersiapan, itahap ipelaksanaan, idan itahap ievaluasi. iPada itahap ipersiapan iini 

iterdapat ibeberapa ilangkah iyang iharus idilakukan, idiantaranya: i(1) iMelakukan 

iobservasi iuntuk imengetahui isubjek idan iobjek ipenelitian. i(2) iMengumpulkan 

imateri itentang iinstalasi ipenerangan ijalan iumum. i(3) iMembuat imedia 

ipembelajaran iflipbook. i4) iMenyusun irencana ipelaksanaan ipembelajaran i(RPP). 
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i(5) iMenyusun ikisi-kisi iinstrumen ipretest idan iposttest. i(6) iMenyusun iinstrumen 

ipretest idan iposttest iangket imotivasi ibelajar idan isoal ites iprestasi ibelajar. 

Observasi ipenelitian iini idilakukan ipada isaat ipeneliti imelaksanakan 

iPrakik iLapangan iTerbimbing i(PLT). iSaat imelaksanakan iPLT, ipeneliti 

imengamati itingkah ilaku isiswa ipada isaat ipelajaran iberlangsung idan imenemukan 

ibahwa imasih ibanyak isiswa iyang ikurang ifokus idalam ipelajaran. iTerdapat isiswa 

iyang iasik iberbicara idengan iteman isebangku idan iada ijuga iyang imasih ibermain 

iHP. i 

Materi itentang iinstalasi ipenerangan ijalan iumum idisini idiperoleh idari 

iguru iyang imengajar iinstalasi ipenerangan ilistrik idi iSMK iNegeri i2 iPengasih 

iKulon iProgo idan ijuga idari isumber-sumber iyang iberada idi iinternet. iMedia 

ipembelajaran iflipbook iini idibuat idengan ibantuan ibeberapa iaplikasi, iyaitu 

iCorelDraw iX8 idan iFlip iPDF iPprofesional. iCorelDraw iX8 idigunakan iuntuk 

imendesain ibackground isetiap ihalaman idan imengatur itata iletak iteks, igambar, 

idan ivideo iyang iterdapat idalam imedia iflipbook. iSedangkan iFlip iPDF 

iProfesional idigunakan iuntuk imembuat itombol inavigasi, imemasukkan igambar 

idan ivideo, idan ijuga iuntuk imembuat isoal iatau iquiz itentang imateri iinstalasi 

ipenerangan ilistrik. iSetelah imedia iflipbook isudah ijadi, ilangkah iselanjutnya 

iadalah imenyusun iRPP. iRPP idisini idisusun iuntuk ikeperluan iselama ipengambilan 

idata, iyaitu iuntuk i3x ipertemuan iatau i24 ijam ipelajaran. iDalam iRPP iini iterdapat 

i8 ijam ipelajaran iteori idan i16 ijam ipelajaran ipraktikum iatau iunjuk ikerja. i 

Kisi-kisi iinstrumen ipretest idan iposttest itentang imotivasi ibelajar idisusun 

iberdasarkan iindikator-indikator iyang isudah idijelaskan isebelumnya. iSedangkan 
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ikisi-kisi iinstrumen iprestasi ibelajar isiswa idisusun iberdasarkan ikompetensi idasar 

i(KD) iyang iterdapat idalam isilabus iinstalasi ipenerangan ilistrik. iInstrumen iyang 

idigunakan iuntuk imengukur imotivasi ibelajar iyaitu iisntrumen ikeusioner/angket. 

iInstrumen iangket iini idisusun isesuai iindikator-indikator iyang iterdapat ipada ikisi-

kisi iinstrumen iyang isudah idibuat. iTerdapat i24 ipernyataan iyang iharus idiisi ioleh 

isiswa isesuai ikeadaan iyang idialami. iInstrumen iyang idigunakan iuntuk imengukur 

iprestasi ibelajar isiswa iadalah iinstrumen ites. iInstrumen ites idisusun isesuai idengan 

ikisi-kisi iinstrumen iyang isudah idibuat. iTerdapat i20 isoal ipilihan iganda iyang 

iharus idikerjakan ioleh isiswa isesuai ipengetahuan iyang idimiliki. 

Pelaksanaan ipembelajaran idilakukan ipada ikelas iXI iTITL i1 ipada iminggu 

ike-1 iselama i3 ihari. iPembelajaran idilakukan imenggunakan imedia iflipbook iyang 

isudah idisiapkan ioleh ipeneliti idengan imetode idiskusi. Peserta idiskusi iterbagi 

idalam i8 ikelompok iyang iterdiri idari i3-4 iorang iuntuk imasing-masing ikelompok. 

iMateri iyang idiajarkan ikepada isiswa iyaitu itentang iinstalasi ipenerangan ijalan 

iumum i(IPJU). iKegiatan ipembelajaran idalam ipenelitian iini imenggunakan imedia 

ipembelajaran i iflipbook iyang ibertujuan iuntuk imeningkatkan imotivasi ibelajar idan 

iprestasi ibelajar isiswa ipada imata ipelajaran iinstalasi ipenerangan ilistrik idi iSMK 

iNegeri i2 iPengasih iKulon iProgo. i 

Hari ipertama ipeneliti imembuka ipelajaran idengan ido’a idan imenyanyikan 

ilagu iwajib idilanjutkan imengabsen isiswa. iDari i32 isiswa iyang iterdaftar idi ibuku 

iabsen iterdapat i2 isiswa iyang iizin ikarena imengikuti ikegiatan. iPeneliti 

imemberikan iapersepsi idan imenjelaskan itujuan ipembelajaran iagar isiswa ilebih 

isemangat idan itermotivasi iuntuk imengikuti ijalannya ipembelajaran. iSebelum 
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imemasuki iinti ipembelajaran, ipeneliti imenyebarkan iangket imotivasi ibelajar idan 

ites isoal iberupa ipilihan iganda iuntuk imengetahui imotivasi idan ikemampuan iawal 

isiswa isebelum imenggunakan imedia iflipbook. iSetelah isemua isiswa iselesai 

imengisi iangket idan imengerjakan isoal, ipeneliti imembagi isiswa imenjadi i8 

ikelompok. iSetiap ikelompok imemiliki ilaptop iyang isudah iterinstall iaplikasi 

iflipbook. iKelompok i1 imemulai ipresentasi isesuai imateri iyang iterdapat idi 

iaplikasi itersebut idan ikelompok iyang ilain imenyimak, imemberi itanggapan 

idan/atau imembuat ipertanyaan itentang imateri iyang ibelum idipahami iuntuk 

ididiskusikan ibersama. iDiskusi idilaksanakan iselama i3 ijam ipelajaran idan 

idilanjutkan i iunjuk iketrampilan iselama i7 ijam ipelajaran. 

Hari ikedua idimulai iseperti ibiasanya iyaitu, iberdo’a idilanjutkan 

imenyanyikan ilagu iwajib idan ipresensi isiswa. iPeneliti imengulas isebentar imateri 

iyang ikemarin iuntuk imengukur isejauh imana isiswa imenyerap imateri iyang isudah 

ididiskusikan. iSelanjutnya, ikelompok i2 imemulai idiskusi imelanjutkan imateri idari 

ikelompok i1. iSeperti ihari ipertama idiskusi idilaksanakan iselama i3 ijam ipelajaran 

idan idilanjutkan iunjuk iketrampilan iselama i7 ijam ipelajaran. i 

Hari iketiga ipeneliti imencoba imelakukan ievaluasi itentang imateri iyang 

isudah ididiskusikan idengan ibantuan imedia iflipbook idan idilanjutkan iunjuk 

iketrampilan ibagi iyang ibelum iselesai. iEvaluasi idilakukan idengan imemberikan 

iinstrumen iposttest iangket imotivasi ibelajar idan iprestasi ibelajar isiswa iuntuk 

imengukur imotivasi idan ikemampuan isiswa isetelah imendapatkan ipembelajaran 

imateri iinstalasi ipenerangan ijalan iumum imenggunakan imedia ipembelajaran 
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iflipbook idengan imetode idiskusi. iData iyang ididapatkan idari ievaluasi imerupakan 

idata iakhir iyang idapat idigunakan isebagai ijawaban idari ipertanyaan ipenelitian. 

 

3. Deskripsi Data Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Pre-Experimental. Desain yang 

digunakan adalah One-Group Pretest-Posttest Design. Alasan menggunakan desain 

ini karena di SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo menggunakan pembelajaran 

dengan sistem blok. Masbahah, Kustono, & Patmanthara (2014:59) menyatakan 

bahwa, pada sistem pembelajaran blok, waktu yang disediakan lebih lama sehingga 

guru dapat mengatur waktu dan materi pembelajaran dengan lebih mudah dan 

seluruh materi dapat tersampaikan secara keseluruhan. 

Desain ipenelitian iini ihanya imenggunakan isatu ikelompok, iyaitu 

ikelompok ieksperimen isaja. iKelompok ieksperimen iini iakan idiberikan isebuah 

iangket idan itessoal i iuntuk imengetahui imotivasi ibelajar idan iprestasi ibelajar. 

iUntuk imengetahui imotivasi ibelajar idan iprestasi ibelajar iawaldan iakhir, imaka 

idilakukanlah iprestest idan iposttest. 

a. Data Pretest Motivasi Belajar Siswa 

Data pretest motivasi belajar siswa diperoleh dari lembar kuesioner/angket 

yang diisi oleh siswa tentang motivasi masing-masing individu dalam belajar 

sebelum mendapatkan perlakuan. Data pretest motivasi belajar siswa dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 13. Data Pretest Motivasi Belajar Siswa 

Nama 
Skor  

Motivasi Belajar 

Persentase  

Motivasi Belajar (%) 

Nama ke-1 66 68,75 

Nama ke-2 67 69,79 

Nama ke-3 61 63,54 

Nama ke-4 74 77,08 

Nama ke-5 77 80,20 

Nama ke-6 72 75 

Nama ke-7 64 66,67 

Nama ke-8 58 60,41 

Nama ke-9 68 70,83 

Nama ke-10 65 67,70 

Nama ke-11 63 65,62 

Nama ke-12 59 61,45 

Nama ke-13 67 69,79 

Nama ke-14 67 69,79 

Nama ke-15 73 76,04 

Nama ke-16 73 76,04 

Nama ke-17 68 70,83 

Nama ke-18 66 68,75 

Nama ke-19 66 68,75 

Nama ke-20 67 69,79 

Nama ke-21 61 63,54 

Nama ke-22 67 69,79 

Nama ke-23 73 76,04 

Nama ke-24 69 71,87 

Nama ke-25 71 73,95 

Nama ke-26 79 82,29 

Nama ke-27 57 59,37 

Nama ke-28 78 81,25 

Nama ke-29 74 77,08 

Nama ke-30 67 69,79 

Rata-rata 67,9 70,73 

 

b. Data Posttest Motivasi Belajar Siswa 

Data posttest motivasi belajar siswa diperoleh dari lembar kuesioner/angket 

yang diisi oleh siswa tentang motivasi masing-masing individu dalam belajar 

setelah mendapatkan perlakuan, yaitu pembelajaran menggunakan media flipbook. 

Data posttest motivasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 14. Data Posttest Motivasi Belajar Siswa 

Nama 
Skor  

Motivasi Belajar 

Persentase  

Motivasi Belajar (%) 

Nama ke-1 83 86,45 

Nama ke-2 69 71,87 

Nama ke-3 78 81,25 

Nama ke-4 76 79,16 

Nama ke-5 80 83,33 

Nama ke-6 77 80,20 

Nama ke-7 79 82,29 

Nama ke-8 75 78,12 

Nama ke-9 81 84,37 

Nama ke-10 72 75 

Nama ke-11 83 86,45 

Nama ke-12 77 80,20 

Nama ke-13 77 80,20 

Nama ke-14 87 90,62 

Nama ke-15 74 77,08 

Nama ke-16 72 75 

Nama ke-17 70 72,91 

Nama ke-18 74 77,08 

Nama ke-19 88 91,67 

Nama ke-20 82 85,41 

Nama ke-21 75 78,12 

Nama ke-22 76 79,16 

Nama ke-23 80 83,33 

Nama ke-24 77 80,20 

Nama ke-25 71 73,95 

Nama ke-26 83 86,45 

Nama ke-27 82 85,41 

Nama ke-28 82 85,41 

Nama ke-29 75 78,12 

Nama ke-30 83 86,45 

Rata-rata 77,93 81,18 

 

c. Data Pretest Prestasi Belajar Siswa 

Data pretest prestasi elajar siswa diperoleh dari lembar tes sebanyak 20 soal 

pilihan ganda yang dikerjakan oleh siswa untuk mengukur kemampuan awal siswa 

sebelum menggunakan media pembelajaran flipbook Data pretest prestasi belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 15. Data Pretest Prestasi Belajar Siswa 

Nama Nilai Ketuntasan Siswa 

Nama ke-1 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-2 45 Tidak Tuntas 

Nama ke-3 40 Tidak Tuntas 

Nama ke-4 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-5 85 Tuntas 

Nama ke-6 45 Tidak Tuntas 

Nama ke-7 35 Tidak Tuntas 

Nama ke-8 40 Tidak Tuntas 

Nama ke-9 85 Tuntas 

Nama ke-10 45 Tidak Tuntas 

Nama ke-11 80 Tuntas 

Nama ke-12 45 Tidak Tuntas 

Nama ke-13 35 Tidak Tuntas 

Nama ke-14 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-15 30 Tidak Tuntas 

Nama ke-16 45 Tidak Tuntas 

Nama ke-17 85 Tuntas 

Nama ke-18 35 Tidak Tuntas 

Nama ke-19 40 Tidak Tuntas 

Nama ke-20 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-21 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-22 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-23 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-24 35 Tidak Tuntas 

Nama ke-25 65 Tidak Tuntas 

Nama ke-26 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-27 70 Tidak Tuntas 

Nama ke-28 60 Tidak Tuntas 

Nama ke-29 45 Tidak Tuntas 

Nama ke-30 70 Tidak Tuntas 

Rata-rata 57,33 

Tingkat Ketuntasan (%) 13,33 

 

d. Data Posttest Prestasi Belajar Siswa 

Data pretest prestasi belajar siswa diperoleh dari lembar tes sebanyak 20 

soal pilihan ganda yang dikerjakan oleh siswa untuk mengukur kemampuan akhir 

siswa setelah menggunakan media pembelajaran flipbook Data pretest prestasi 

belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 16. Data Posttest Prestasi Belajar Siswa 

Nama Nilai Ketuntasan Siswa 

Nama ke-1 90 Tuntas 

Nama ke-2 85 Tuntas 

Nama ke-3 80 Tuntas 

Nama ke-4 90 Tuntas 

Nama ke-5 95 Tuntas 

Nama ke-6 75 Tuntas 

Nama ke-7 50 Tidak Tuntas 

Nama ke-8 75 Tuntas 

Nama ke-9 95 Tuntas 

Nama ke-10 55 Tidak Tuntas 

Nama ke-11 90 Tuntas 

Nama ke-12 75 Tuntas 

Nama ke-13 75 Tuntas 

Nama ke-14 75 Tuntas 

Nama ke-15 35 Tidak Tuntas 

Nama ke-16 50 Tidak Tuntas 

Nama ke-17 95 Tuntas 

Nama ke-18 75 Tuntas 

Nama ke-19 55 Tidak Tuntas 

Nama ke-20 80 Tuntas 

Nama ke-21 85 Tuntas 

Nama ke-22 80 Tuntas 

Nama ke-23 90 Tuntas 

Nama ke-24 75 Tuntas 

Nama ke-25 75 Tuntas 

Nama ke-26 75 Tuntas 

Nama ke-27 80 Tuntas 

Nama ke-28 75 Tuntas 

Nama ke-29 60 Tidak Tuntas 

Nama ke-30 85 Tuntas 

Rata-rata 75,83 

Tingkat Ketuntasan (%) 80 
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B. Pembahasan 

1. Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi ibelajar isiswa idiukur idengan imenggunakan iangket ipretest-

posttest. iUntuk imengetahui iapakah iada iatau itidak iada ipeningkatan imotivasi 

ibelajar isiswa, imaka idibandingkan iantara ihasil idari ipretest idan iposttest. iBerikut 

imerupakan itabel idistribusi ifrekuensi idata ipretest imotivasi ibelajar isiswa. 

Tabel 17. IDistribusi IFrekuensi IPretest-Posttest IMotivasi IBelajar ISiswa 

No 
Persentase iMotivasi 

iBelajar i(%) 

Frekuensi Persentase i(%) 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1 ≥80 3 18 10 60 

2 60-79 26 12 86,67 40 

3 40-59 1 0 3,33 0 

4 20-39 0 0 0 0 

5 ≤20 0 0 0 0 

Jumlah 30 30 100 100 

 

Berdasarkan itabel idi iatas idiketahui ibahwa, ihasil idari idistribusi ifrekusensi 

ipretest imotivasi ibelajar iterdapat i i3 isiswa iatau i10% iyang imempunyai ipersentase 

imotivasi ibelajar i≥80% dengan kategori sangat tinggi. Jumlah isiswa ipaling ibanyak 

iyang imempunyai ipersentase imotivasi ibelajar iadalah iterletak iantara i60-79%, 

iyaitu iberjumlah i26 isiswa iatau i86,67% dengan kategori tinggi. Masih iterdapat i1 

isiswa iatau i3,33% iyang imempunyai ipersentase imotivasi ibelajar iantara i40-59% 

dengan kategori cukup. 

Hasil idistribusi ifrekuensi iposttest imotivasi ibelajar isiswa idiketahui ibahwa, 

iterdapat i18 isiswa iatau i60% isiswa iyang imempunyai ipersentase imotivasi ibelajar 

i≥80 dengan kategori sangat tinggi dan i12 isiswa iatau i40% isiswa imempunyai 
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ipersentase imotivasi ibelajar iantara i60-79% dengan kategori tinggi. Terdapat 

peningkatan pada hasil posttest jika dibandingkan dengan hasil pretest.  

Setelah menggunakan media pembelajaran flippbook, tidak ada lagi siswa 

yang mempunyai motivasi belajar yang rendah ataupun cukup. Ketiga siswa yang 

mempunyai motivasi belajar yang sangat tinggi pada pretest tetap konsisten setelah 

menggunakan media pembelajaran flipbook. Hal tersebut membuktikan bahwa 

siswa tersebut memang mempunyai motivasi belajar yang sangat tinggi. Mereka 

juga mempunyai hasrat untuk berhasil, mempunyai dorongan dalam belajar yang 

tinggi, ingin menggapai cita-cita yang mereka inginkan, dan mempunyai semangat 

belajar yang tinggi. Satu siswa yang pada awalnya mempunyai tingkat motivasi 

belajar cukup, mengalami peningkatan setelah menggunakan media pembelajaran 

flipbook. Siswa tersebut menjadi senang belajar dengan menggunakan media 

pembelajaran flipbook yang mana terdapat gambar, animasi,video yang dapat 

membangkitkan motivasi belajar. Perbandingan iantara ihasil idistribusi ifrekuensi 

ipretest-posttes imotivasi ibelajar isiswa idapat idilihat ipada igambar igrafik idi ibawah 

iini. 

 
Gambar 7. Digram Distribusi iFrekuensi iPretest-Posttest iMotivasi iBelajar iSiswa 
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Tabel i18. iData iPretest-Posttest iMotivasi iBelajar iSiswa iTiap iIndikator 

No Indikator 
Jumlah 

iSiswa 

Persentase i(%) 

Pretest Posttest 

1 Adanya ihasrat iuntuk 

iberhasil 

32 

75,83 85,4 

2 Adanya idorongan idan 

ikebutuhan idalam ibelajar i 
72,5 80,8 

3 Adanya iharapan idan icita-

cita imasa idepan 
82,29 87,5 

4 Adanya ipenghargaan idalam 

ibelajar i 
61,67 72,5 

5 Adanya ikegiatan iyang 

imenarik idalam ibelajar 
71,45 85,8 

6 Adanya ilingkungan ibelajar 

iyang ikondusif 
60,41 75 

 

Berdasarkan itabel idi iatas, idapat idiketahui ibahwa iterdapat i6 iindikator 

iuntuk imengukur imotivasi ibelajar isiswa. iIndikator ipertama iadalah iadanya ihasrat 

iingin iberhasil. iPada iindikator iadanya ihasrat iingin iberhasil isiswa imempunyai 

itingkat imotivasi ibelajar iawal i(pretest) isebesar i75,83 i%. iSedangkan isetelah 

isiswa imenggunakan imedia iflipbook idalam ipembelajaran i(posttest) itingkat 

imotivasi ibelajar isiswa inaik imenjadi i85,4 i%. iPeningkatan iyang iterjadi ipada 

iindikator iadanya ihasrat iingin iberhasil isebesar i9,57 i%. 

Indikator iyang ikedua iadalah iadanya idorongan idan ikebutuhan idalam 

ibelajar. iPada iindikator ikedua iini isiswa imempunyai itingkat imotivasi ibelajar iawal 

i(pretest) isebesar i72,5 i%. iSedangkan isetelah isiswa imenggunakan imedia iflipbook 

idalam ipembelajaran i(posttest) itingkat imotivasi ibelajar isiswa inaik imenjadi i80,8 

i%. iPeningkatan iyang iterjadi ipada iindikator iadanya idorongan idan ikebutuhan 

idalam ibelajar i isebesar i8,3 i%. 

Indikator iyang iketiga iadalah iadanya iharapan idan icita-cita imasa idepan. 

iPada iindikator iketiga iini isiswa imempunyai itingkat imotivasi ibelajar iawal 
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i(pretest) isebesar i82,29 i%. iSedangkan isetelah isiswa imenggunakan imedia 

iflipbook idalam ipembelajaran i(posttest) itingkat imotivasi ibelajar isiswa inaik 

imenjadi i87,5 i%. iPeningkatan iyang iterjadi ipada iindikator iadanya iharapan idan 

icita-cita imasa idepan i isebesar i5,21 i%. 

Indikator iyang ikeempat iadalah iadanya ipenghargaan idalam ibelajar. iPada 

iindikator ikeempat iini isiswa imempunyai itingkat imotivasi ibelajar iawal i(pretest) 

isebesar i61,67 i%. iSedangkan isetelah isiswa imenggunakan imedia iflipbook idalam 

ipembelajaran i(posttest) itingkat imotivasi ibelajar isiswa inaik imenjadi i72,5 i%. 

iPeningkatan iyang iterjadi ipada iindikator iadanya ipenghargaan idalam ibelajar i 

isebesar i10,83%. 

Indikator iyang ikelima iadalah iadanya ikegiatan iyang imenarik idalam 

ibelajar. iPada iindikator ikelima iini isiswa imempunyai itingkat imotivasi ibelajar 

iawal i(pretest) isebesar i71,45 i%. iSedangkan isetelah isiswa imenggunakan imedia 

iflipbook idalam ipembelajaran i(posttest) itingkat imotivasi ibelajar isiswa inaik 

imenjadi i85,8 i%. iPeningkatan iyang iterjadi ipada iindikator iadanya ikegiatan iyang 

imenarik idalam ibelajar i isebesar i14,35 i%. 

Indikator iyang ikeenam iadalah iadanya ilingkungan ibelajar iyang ikondusif. 

iPada iindikator ikeenam iini isiswa imempunyai itingkat imotivasi ibelajar iawal 

i(pretest) isebesar i60,41 i%. iSedangkan isetelah isiswa imenggunakan imedia 

iflipbook idalam ipembelajaran i(posttest) itingkat imotivasi ibelajar isiswa inaik 

imenjadi i75 i%. iPeningkatan iyang iterjadi ipada iindikator iadanya ilingkungan 

ibelajar iyang ikondusif i isebesar i14,59 i%. iAdanya ilingkungan ibelajar iyang 

ikondusif. 
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Gambar i8. iDiagram iPersentase iMotivasi iBelajar iSiswa iTiap iIndikator 

 

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa, indikator dengan persentase 

tertinggi pada hasil posttest adalah adanya harapan dan cita-cita masa depan dengan 

persentase sebesar 87,5%, sedangkan indikator dengan persentase terendah adalah 

adanya penghargaan dalam belajar yaitu sebesar 72,5%. Indikator adanya 

penghargaan dalam belajar masih dapat ditingkatkan lagi dengan memberikan 

penghargaan atau hadiah atas usaha belajar siswa untuk lebih memotivasi siswa 

dalam belajar. Pemberian penghargaan kepada siswa membuat siswa lebih giat dan 

semangat dalam belajar. 

 

 
Gambar i9. iDiagram Persentase iMotivasi iBelajar iSiswa 
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Berdasarkan grafik idi iatas idapat idiketahui ibahwa, persentase ipretest 

imotivasi ibelajar isiswa isebelum imenggunakan imedia ipembelajaran iflipbook 

isebesar i70,73%. iSedangkan ipersentase iposttest imotivasi ibelajar isiswa isesudah 

imenggunakan imedia ipembelajaran iflipbook isebesar i81,18%. Terjadi ipeningkatan 

persentase motivasi belajar siswa sebesar 10,45% sesudah imenggunakan imedia 

ipembelajaran iflipbook. iPeningkatan imotivasi ibelajar iterjadi ipada isemua isiswa 

idan ipeningkatan itertinggi idiperoleh sebesar i26,04%. 

Peningkatan imotivasi ibelajar iterjadi ikarena idengan ipenggunaan imedia 

ipembelajaran iflipbook isiswa ilebih isemangat idan isenang idalam ibelajar. 

iPenyajian imateri iyang imenarik imembuat isiswa imenjadi ilebih itermotivasi iuntuk 

ibelajar. iSiswa ilebih isenang idengan ipembelajaran iyang imenggunakan imedia 

iyang imenarik idan imenyenangkan, isehingga imateri iyang idisampaikan imudah 

iuntuk idipahami. iKomponen-komponen iyang iterdapat idalam imedia iflipbook 

isangat imempengaruhi itingkat imotivasi ibelajar isiswa. iPenyajian iteks iyang ibagus 

idan isesuai idengan imateri iinstalasi ipenerangan ijalan iumum imembuat isiswa ilebih 

imudah iuntuk imemahami imateri itersebut. iAdanya igambar ijuga imembuat isiswa 

ilebih imengerti itentang ikomponen-komponen iyang idigunakan idalam iinstalasi 

ipenerangan ijalan iumum. iUntuk imendukung ipenjelasan itentang imateri iinstalasi 

ipenerangan ijalan iumum ijuga idimasukkan ivideo ike idalam imedia iflipbook iagar 

isiswa itidak imempunyai ipemikiran iyang iabstrak itentang imateri itersebut. i 

Berdasarkan iuraian idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa, ipenerapan imedia 

ipembelajaran iflipbook idapat imeningkatkan imotivasi ibelajar isiswa ipada imata 

idiklat iinstalasi ipenerangan ilistrik. iHal iini idiperkuat idengan ipenelitian iyang 
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idilakukan ioleh iHapsari i& iWijaya i(2015) yang imenyatakan ibahwa imedia 

iflipbook i idapat imeningkatkan imotivasi ibelajar isiswa ipada isubjek iyang idiajarkan 

iguru. Sehingga penelitian yang saya lakukan sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh iHapsari i& iWijaya i(2015), yaitu media pembelajaran flipbook dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

2. Prestasi Belajar Siswa 

Penelitian iini idimaksudkan iuntuk imengetahui iapakah idengan 

imenerapkan imedia iflipbook idalam iproses ipembelajarn iinstalasi ipenerangan 

ilistrik ikelas iXI idapat imeningkatkan iprestasi ibelajar isiswa iatau itidak. iUntuk 

imengetahui iprestasi ibelajar isiswa, ipeneliti imenggunakan ites isoal ipilihan iganda 

iyang iberjumlah i20 isoal idengan imelakukan ipretest idan iposttest. iBerikut 

imerupakan itabel idistribusi ifrekuensi inilai ipretest-posttest iprestasi ibelajar isiswa. 

Tabel 19. iDistribusi iFrekuensi Nilai ipretest-posttest Soal Pilihan Ganda 

No Nilai 
Frekuensi Persentase i(%) 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1 ≥80 4 14 13,33 46,67 

2 60-79 12 11 40 36,67 

3 40-59 9 4 30 13,33 

4 20-39 5 1 16,67 3,33 

5 ≤20 0 0 0 0 

Jumlah 30 30 100 100 

 

Berdasarkan itabel idi iatas idapat idiketahui ibahwa, hasil dari distribusi 

frekuensi pretest prestasi belajar terdapat i4 isiswa iyang imendapatkan inilai ipretest 

i≥80 iatau isebanyak i13,33% dari jumlah siswa. Terdapat i12 isiswa iyang 

imendapatkan inilia ipretest iantara i60-79 iatau isebanyak i40% dari jumlah siswa. 
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iSebanyak i9 isiswa mendapatkan inilia ipretest iantara i40-59 iatau isebanyak i30% 

dari jumlah siswa. Terdapat 5 siswa yang mendapatkan nilai 20-39 atau sebanyak 

16,67% dari jumlah siswa. 

Hasil idistribusi ifrekuensi iposttest prestasi ibelajar isiswa idiketahui ibahwa, 

setelah imenerapkan imedia ipembelajaran iflipbook, ijumlah isiswa iyang 

imendapatkan inilai i≥80 isebanyak i14 isiswa iatau i46,67% dari jumlah siswa. 

Terdapat 11 siswa yang imendapatkan inilai iantara i60-79 atau i36,67% dari jumlah 

siswa, 4 siswa mendapatkan nilai 40-59 atau 13,33% dari jumlah siswa, dan 

terdapat 1 siswa yang mendapatkan nilai 20-39 atau 3,33% dari jumlah siswa. masih 

terdapat siswa yang mempunyai nilai yang rendah, maka perlu ditingkatkan lagi 

pemahaman materi tentang instalasi penerangan jalan umum agar siswa dapat 

mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Perbandingan hasil distribusi ifrekuensi 

inilai ipretest-posttest iprestasi ibelajar idapat idilihat ipada igrafik idi ibawah iini. 

 
Gambar i10. iDigram Distribusi iFrekuensi iNilai iPretest-Posttest Soal Pilihan 

Ganda 
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Tabel 20. Persentase Jawaban Tiap Materi Tes Soal 

No Materi 
Persentase (%) 

Pretest Posttest 

1 Fungsi penerangan jalan umum. 73,33 83,33 

2 Kelas jalan 64,44 87,78 

3 
Komponen instalasi penerangan jalan 

umum. 
53,33 66 

4 
Fungsi dan prinsip kerja komponen instalasi 

penerangan jalan umum 44,44 46,67 

5 
Pengaman pada instalasi penerangan jalan 

umum. 
36,67 63,33 

6 
Simbol pemasangan lampu penerangan jalan 

umum. 
50 87.5 

7 
Tata letak pemasangan tiang dan lampu 

penerangan jalan umum. 
65,56 90 

 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, terjadi peningkatan persentase 

jawaban pada tiap materi. Peningkatan persentase jawaban tertinggi terdapat pada 

materi simbol pemasangan lampu penerangan jalan umum yaitu sebesar 37,5%, 

sedangkan peningkatan terendah terjadi pada materi fungsi dan prinsip kerja 

komponen instalasi penerangan jalan umum, yaitu sebesar 2,23%. Persentase 

jawaban tiap indikator tertinggi terdapat pada materi tata letak pemasangan tiang 

dan lampu penerangan jalan umum yang mempunyai persentase jawaban sebesar 

90%, sedangkan persentase jawaban terendah terdapat pada materi fungsi dan 

prinsip kerja komponen instalasi penerangan jalan umum yaitu sebesar 46,67%. 

Hasil posttest pada materi fungsi dan prinsip kerja komponen instalasi penerangan 

jalan umum mempunyai persentase jawaban terendah dibandingkan materi yang 

lainnya dikarenakan soal pada materi ini termasuk kategori yang sulit, sehingga 

siswa perlu belajar lebih giat lagi agar prestasi belajar siswa dapat meningkat. 
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Gambar i11. iDiagram iNilai iTes iSoal Pilihan Ganda 

Diagram idi iatas imenunjukkan irata-rata inilai ipretest idan iposttest iprestasi 

ibelajar isiswa. iNilai irata-rata ipada ipretest imencapai 57,33, nilai terendah adalah 

30 dan nilai tertinggi 85. Setelah menggunakan media flipbook dalam pembelajaran 

terjadi peningkatan rata-rata nilai. Rata-rata nilai posttest mencapai 75,83, nilai 

terendah adalah 35 dan nilai tertinggi 95. Terjadi peningkatan sebesar 18,5 atau 

sebesar 32,37% pada rata-rata nilai. 

 
Gambar i12. iDiagram iKetuntasan iTes iPrestasi iBelajar iSiswa 

 

Diagram idi iatas imenunjukkan itingkat iketuntasan ipada ihasil ites iyang 

isudah idikerjakan ioleh isiswa. iTingkat iketuntasan isiswa isebelum imenggunakan 

imedia ipembelajaran iflipbook isebesar i13,33 i% iatau ijumlah isiswa iyang imencapai 
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inilai iKKM ihanya i4 iorang. iSedangkan itingkat iketuntasan isiswa isetelah 

imenggunakan imedia ipembelajaran iflipbook isebesar i80 i% iatau iterdapat i24 isiswa 

iyang imencapai inilai iKKM. iTerjadi ipeningkatan iketuntasan ihasil ites iprestasi 

ibelajar isiswa isebesar i66,67 i% iatau i20 iorang. Belum semua siswa dapat mencapai 

KKM dikarenakan terdapat beberapa faktor yng mempengaruhi, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa, sedangkan 

faktor eksternal berasal dari keluarga, sekolah, dan lingkungan atau masyarakat. 

Berdasarkan ipembahasan iyang itelah idiuraikan idiatas idapat idisimpulkan 

ibahwa ipenerapan imedia ipembelajaran iflipbbok idapat imeningkatkan iprestasi 

ibelajar isiswa idalam iaspek ikognitif ipada imata ipelajaran iinstalasi ipenerangan 

ilistrik idi iSMK iNegeri i2 iPengasih iKulon iProgo. iPeningkatan iprestasi ibelajar 

ipada iaspek ikognitif iini idiperkuat idengan ipenelitian-penelitian irelevan iyang 

itelah idilakukan isebelumnya. iPenelitian iyang irelevan itersebut idilakukan ioleh 

iSearmadi i& iHarimurti i(2016) iyang imenyatakan ibahwa imedia ipembelajaran 

iflipbook idapat imeningkatkan ihasil ibelajar isiswa. Hasil belajar yang dimaksud 

dalam penelitian tersebut adalah pada aspek kognitif juga sama seperti penelitian 

saya, sehingga penelitian yang saya lakukan sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh iSearmadi i& iHarimurti i(2016). 

 

C. Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, 

diperoleh temuan penelitian sebagai berikut: 
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1. Penerapan media pembelajaran flipbook dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas XI TITL 1 pada mata diklat instalasi penerangan listrik di SMK 

Negeri 2 Pengasih Kulon Progo. 

2. Penerapan media pembelajaran flipbook dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas XI TITL 1 pada mata diklat instalasi penerangan listrik di SMK 

Negeri 2 Pengasih Kulon Progo. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Selama melaksanakan penelitian di kelas XI TITL 1 SMK Negeri 2 

Pengasih Kulon Progo, peneliti menemui keterbatasan penelitian, yaitu: 

1. Media pembelajaran flipbook hanya diterapkan pada mata diklat instalasi 

penerangan listrik di kelas XI TITL 1 SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo, 

sehingga penerapan media pembelajaran flipbook pada mata diklat yang lain 

perlu dilakukan penelitian kembali. 

2. Pendistribusian aplikasi media pembelajaran flipbook masih menggunakan 

flashdisk, sehingga hanya bisa dipindahkan satu per satu pada setiap laptop yang 

membuat kurang efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 


