
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini arah perkembangan pendidikan di Indonesia lebih 

diarahkan untuk mencetak pengembangan sumber daya manusia yang 

berkualitas.Untuk itu, diperlukan strategi khusus yang harus dilakukan, 

khususnya oleh pemerintah.Salah satunya melalui bidang akademik 

dilingkungan sekolah. Perkembangan dunia pendidikandi Indonesiasaat ini 

benar-benar sedang  diperhatikan oleh para pengamat dunia pendidikan, 

saat ini negara kita,mengacu pada Kurikulum 2013. Selain harus 

menggunakan kurikulum yang sesuai pada dunia pendidikan di 

Indonesia.Pemerintah kita juga telah membuat undang-undang untuk 

mengatur arah pendidikan di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah tertuang 

dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnyan potensi siswa 

agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, 

cakap,kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab” 

Kemudian pemerintah telah mengatur arah pembangunan pendidikan 

dengan kuota 70% untuk pendidikan kejuruan, 30% untuk sekolah umum  
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danpemerintah juga mengalokasikan 20% anggaran dari Anggaran Belanja 

Nasional untuk peningkatan pendidikan dan pemenuhan sarana dan 

prasarana pendukungnya. Pemerintah telah membuat blockgrantuntuk 

pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dengan didasari  

oleh Undang-undang No. 80 Tahun 2003. 

 Namun realita yang terjadi adalah walaupun pemerintah telah 

mengatur berbagai kebijakan dan peraturan tentang pendidikan, akan tetapi 

dalam hal pemenuhan sarana dan prasaran berjalan sangatlah lamban. 

Termasuk kurangnya tingkat pendidikan yang memadai bagi tenaga 

pendidik.Kesenjangan semakin bertambah untuk pendidikan yang jauh 

dari akses informasi seperti di desa-desa yang tertinggal.Kesenjangan 

terutama untuk Sekolah Menengah Kejuruan sangatlah vital, mengingat 

tujuan Sekolah Menengah Kejuruan adalah untuk peningkatan kompetensi 

siswa sesuai dengan bakat minat siswa yang perlu didukung sarana 

prasarana yang lengkap.Kesenjangan ini mengharuskan pelaku pendidikan 

berfikir exstra keras untuk menciptakan kualitas lulusan yang cukup 

memadai.Salah satu diantaranya adalah mengoptimalkan Teknologi 

Informasi Komunikasi sebagai pendukung pendidikan. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komputer merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh seiring dengan perkembangan 

teknologi.Salah satunya teknologi dalam pendidikan adalah dengan 

diciptaknaya media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Media ini 

merupakan metode aplikasi teknologi informasi dan komputer dalam 

menjembatani proses penyampaian informasi dan pengetahuan kepada 

anak didik. 

 Dalam observasi yang dilakukan peneliti di SMK Muhammadiah 1 

Salam, terlihat masalah yang terjadi dalam pembelajaran yaitu rendahnya 

hasil belajar siswa, metode belajar yang monoton, dan kurangnya 

keaktifan siswa untuk belajar.Hal ini terlihat dari masih rendahnya hasil 
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belajar kelas XI pada standar kompetensi teori Perbaikan Chassis dan 

Sistem Pemindah Tenaga.Dari identifikasi pengamatan, pembelajaran di 

kelas kebanyakan menggunakan media konvensional yang hanya dapat 

diterima beberapa indera saja, diantaranya wall chart yang diduga sudah 

tidak representatif lagi di masa sekarang.Dimana sekarang sudah banyak 

media komputer di masing-masing sekolah, namun di SMK 

Muhammadiah 1 Salam masih belum begitu maksimal dalam 

penggunaanya. 

 Pembelajaran di SMK Muhammadiah 1 Salam cenderung 

dilakukan dengan pembelajaran konvensional atau model ceramah.Siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya setelah penyajian materi oleh guru atau 

sebelum guru melanjutkan penjelasan materi berikutnya. Dominasi guru 

dalam pembelajaran model ceramah dimana guru bertindak sebagai 

penyampai informasi tunggal dengan siswa sebagai pendengarnya, 

mengakibatkan siswa menjadi pasif dan menunggu apa yang akan 

diberikan oleh guru. 

 Standar kompetensi Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah 

Tenaga merupakan bagian dari standar kompetensi di Sekolah Menengah 

Kejuruan.Materi ini merupakan kompetensi wajib yang harus dimiliki 

siswa.Selain itu, siswa juga dituntut untuk dapat mempraktekan secara 

langsung teori yang didapat untuk dipraktekan di bengkel. Kondisi 

tersebut menjadikan siswa perlu dukungan dalam proses belajar 

mengajarnya yaitu dengan menampilkan gambaran secara jelas agar teori 

tersebut dapat di logika dan dimengerti dengan mudah. Dalam 

meningkatkan hasil belajar, maka guru dituntut untuk dapat memanfaatkan 

media pembelajaran yang lebih komunikatif dalam hal ini bisa berupa 

multimedia interaktif. 

 Berangkat dari masalah yang ada diatas perlu untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan multimedia interaktif.Karena dengan 
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media interaktif diduga dapat meningktakan aktifitas dan prestasi belajar 

siswa. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa 

pada standar kompetensi teori Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah 

Tenaga SMK Muhammadiah 1 Salam. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat multimedia interaktif yang menarik, 

sehinggadapat meningkatkan hasil belajar pada teori Perbaikan Chassis 

dan Sistem Pemindah Tenaga kelas XI di SMK? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba membatasi pokok masalah 

agar tidak melebar dari apa yang akan menjadi fokus peneliti. Batasan ini 

diambil atau dibatasi tentang teori mata pelajaran Perbaikan Chassis dan 

Sistem Pemindah Tenaga. Penelitian penggunaan multimedia interaktif 

dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran dengan meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi pelajaran Perbaikan Chassis dan Sistem 

Pemindah Tenaga standar kompetensi siswa kelas XI di SMK 

Muhammadiah 1 Salam. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi media 

pembelajaran semenarik mungkin dengan menggunakan Adobe Flash 

sehingga menarik minat belajar dan meningkatkan hasil belajar para siswa 

SMK Muhammadiah 1 Salam. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbendaharaan 

perpustakaan yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah yang 

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
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b. Sebagai masukan untuk guru agar selalu berfikir dan belajar guna 

mengembangkan proses pembelajaran serta kualitas pembelajarn 

bagi siswa. 

c. Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa yang ingin menambah 

wawasan  serta kajian mengenai penelitian tindakan kelas dalam 

pengembangan penelitian yang relevan di masa yang akan datang. 

Secara Praktis 

a. Sebagai dasar dalam menentukan atau mengambil kebijakan-

kebijakan sekolah, khususnya dalam memperbaiki kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

b. Guru dituntut untuk selalu terampil dan kreatif dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Penelitian ini sebagai bahan masukan dalam melakukan inovasi 

pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Dengan penelitian ini guru diharapkan dapat lebih termotivasi 

untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran sesuai 

dengan keadaan yang dialami dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan yang meliputi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori membahas tentang dasar teori yang dipakai dalam 

penelitian ini dan berfungsi sebagai sumber atau alat dalam 

memahami permasalahan yang berkaitan dengan Perbaikan Chassis 

dan Sistem Pemindah Tenaga. 
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 BAB III METODOLOGI 

Pada bab ini membahas tentang langkah-langkah analisis 

kebutuhan aplikasi, serta metodologi analisis kebutuhan. Langkah 

penyelesaian analisis kebutuhan adalah dari identifikasi masalah, 

dan menganalisa aplikasi. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas bagaimana hasil dan implementasi dari 

multimedia pembelajaran interaktif Perbaikan Chassis dan Sistem 

Pemindah Tenaga. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang 

merupakan hasil kinerja pada bagian sebelumnya dan beberapa 

saran untuk pengembangan penelitian tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


