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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Multimedia 

Multimedia diambil dari kata multi dan media.Multi berarti banyak 

dan media berarti perantara.Multimedia adalah gabungan dari beberapa 

teks, grafik, suara, video dan animasi yang menghasilkan presentasi yang 

menarik.Multimedia mempunyai komunikasi interaktif yang tinggi.Bagi 

pengguna komputer multimedia dapat diartikan sebagai informasi 

komputer yang dapat disajikan melalui audio atau video, teks, grafik, dan 

animasi.Dari sini dapat digambarkan bahwa multimedia adalah suatu 

kombinasi data atau media untuk menyampaikan suatu informasi sehingga 

itu tersaji dengan lebih menarik. 

Definisi lain dari multimedia adalah kemampuan komputer intuk 

menggabungkan teks, grafik, audia, gambar bergerak (video atau animasi) 

dengan menggabungkan link dan toolyang memungkinkan pemakai 

melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi.Dalam hal 

ini terkandung empat komponen penting multimedia. Pertama, harus ada 

komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar agar 

terjadinya sebuah interaksi. Kedua, harus ada link yang menghubungkan 

objek dengan informasi.Ketiga, harus ada navigasi yang bisa memandu, 

menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung.Keempat, multimedia 

menyediakan tempat untuk mengumpulkan, memproses, dan 

mengkomunikasikan informasi dan ide.Jika salah satu komponen tersebut 

tidak ada, maka itu bukan multimedia dalam arti yang luas (Suyanto 

2003). 
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2.1.1 Unsur-unsur Multimedia 

Dalam Multimedia terdapat beberapa unsur yang saling 

melengkapi agar tercipta multimedia yang baik. Beberapa unsur 

multimedia adalah (Mahanani 2011) : 

1. Teks  

Teks adalah bentuk data multimedia  yang paling mudah 

disimpan dan dikendalikan. Teks merupakan unsur yang paling 

dekat dan paling banyak terlihat. Teks dapat membentuk kata, 

surat atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. 

Kebutuhan teks tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. 

Secara umum ada empat teks yaitu teks cetak, teks hasil scan, 

teks elektronik dan hyperteks. 

2. Suara 

Suara atau sound dalam komputer multimedia, khususnya pada 

aplikasi bidang bisnis dan game sangat bermanfaat. Suara atau 

sound dapat ditambahkan dalam produksi multimedia melalui 

suara, musik, dan efek-efek suara. Seperti halnya pada grafik, 

suara dapat ditambahkan dengan cara membeli koleksi sound 

atau juga dapat menciptakan sendiri. Beberapa jenis objek 

suara yang bisaa digunakan dalam produksi multimedia yakni 

format wafeform, audio, compact disk, MIDI, soundtrack dan 

mp3. 

3. Animasi 

Animasi adalah pembentukan gerakan dari berbagai media atau 

objek yang divariasikan dengan gerakan transisi, efek-efek, 

juga suara yang selaras dengan gerakan animasi tersebut atau 

animasi merupakan penayangan beberapa frame gambar secara 

cepat untuk menghasilkan kesan gerakan. 

4. Video  

Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak 

yang saling berurutan.Terdapat dua macam video yaitu video 
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analog dan video digital.Video analog dibentuk dari deretan 

sinyal elektrik (gelombang analog) yang direkam oleh kamera 

dan dipancarluaskan melalui gelombang udara.Sedangkan 

video digital dibentuk dengan dari sederatan sinyal digital yang 

berbentuk dan menggambarkan titik sebagai rangkaian nilai 

minimum dan maksimum. Terdapat tiga komponen utama yang 

membentuk video digital yaitu frame rate, frame size, dan data 

type. 

5. Grafik 

Grafik adalah gambar buatan manusia.Alasan menggunakan 

gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah 

karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi 

kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas 

dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan 

lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu 

menyajikan seribu kata.Tapi berlaku hanya ketikamenampilkan 

gambar yang diinginkan.Multimedia membantu melakukan hal 

ini, yakni ketika gambar grafis menjadi objek suatu link.Grafis 

sering kali muncul sebagai backdrop (latar belakang) suatu teks 

untuk menghadirkan kerangka yang mempermanis teks. Secara 

umum ada lima macam gambar atau grafik yaitu gambar 

vector, gambar bitmap, clip art, digitized picture, dan 

hyperpicture. 

 

2.1.2  Tujuan Penggunaan Multimedia 

Multimedia dapat digunakan untuk bermacam-macam bidang 

pekerjaan, tergantung dari kreatifitas untuk mengembangkannya. Setelah 

mengetahui defenisi dari multimedia serta elemen-elemen multimedia 

yang ada, serta aplikasi-aplikasi yang saat ini digunakan pada bidang 
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kehidupan manusia, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penggunaan 

multimedia adalah sebagai berikut: 

1. Multimedia dalam penggunaanya dapat meningkatkan efektifitas 

dari  

2. penyampaian suatu informasi. 

3. Aplikasi multimedia dapat merangsang  panca indera, karena 

dengan penggunaan multimedia ini akan merangsang beberapa 

indera penting manusia, seperti: penglihatan, pendengaran, maupun 

suara. 

4. Penggunaan multimedia dalam lingkungan dapat mendorong 

partisipasi, keterlibatan serta eksplorasi pengguna tersebut. 

2.2 CAI (Computer Assisted Instruction) 

 Pemanfaatan komputer didalam dunia pendidikan dikenal dengan 

pembelajaran dengan bantuan computer CAI. CAI (computer assisted 

Instruction) adalah suatu sistem pelajaran yang berbasis mikroposesor 

yang pelajaranya dirancang dan diprogram ke dalam system tersebut. 

Dalam mode ini, computer bisa menampilkan pembelajaran, menggunakan 

berbagai jenis media (teks, gambar, suara, video) menyediakan aktivitas 

dan suasana pembelajaran,kuis atau dengan menyediakan interaksi dari 

siswa, mengevaluasi jawaban siswa, menyediakan umpan balik dan 

menentukan aktivitas tindak lanjut yang sesuai sehingga siswa dapat 

berinteraksi secara aktif. 

 Program CAI (computer assisted Instruction) yang baik haruslah 

meliputi 4 aktivitas: 

1. Informasi (materi pelajaran) harus diberikan atau keterampilan 

(skill) diberikan model. 

2. Siswa harus diarahkan. 

3. Siswa diberi latihan-latihan. 

4. Pencapaian siswa harus dinilai. 
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Beberapa aspek yang harus ada dalam program CAI (computer 

assisted instruction) adalah: 

1. Umpan balik yang segera. 

2. Interaksi antar siswa dan program. 

3. Pendahuluan dan tujuan yang jelas. 

4. Contoh dan demonstrasi. 

5. Petunjuk yang jelas dan tugas-tugas. 

2.2.1 Tipe CAI (Computer Assisted Instruction) 

Ada 5 tipe CAI (computer assisted instruction)yang sering 

digunakan, yaitu: 

1. Drill and Practice 

Tipe Drill and Practice menyajikan materi pelajaran untuk 

dipelajari secara berulang.Tipe program ini cocok untuk 

digunakan sewaktu pengajar menyajikan latihan soal dengan 

disertai umpan balik.Tipe perangkat lunak ini sering kali 

digunakan untuk menambah pelajaran pada bidang matematika 

atau factual.Selama pelaksanaan latihan-latihan soal pada Drill 

and Practice, computer dapat menyimpan jawaban yang salah, 

laporan nilai, contoh jawaban yang salah dan pengulangan 

dengan contoh-contoh masalah yang telah dijawab secara tidak 

benar. 

2. Tutorial 

Tipe Tutorial ini menyajikan materi yang telah diajarkan atau 

menyajikan materi baru yang akan dipelajari.pada program ini 

memberi kesempatan untuk menambahkan materi pelajaran 

yang telah dipelajari ataupun yang belum dipelajari sesuai 

dengan kurikulum yang ada. Tutorial yang baik adalah 

memberikan layar bantuan untuk memberikan keterangan 

selanjutnya atau ilustrasi selanjutnya.Dan juga untuk 

menerangkan segala informasi untuk menyajikan dan 
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bagaimana menyajikanya.Ketika kita mengevaluasi tutorial, 

kita perlu mengevaluasi jika tutorial tidak hanya menyajikan 

informasi tapi juga harus menerangkan jawaban-jawaban yang 

salah.Sewaktu program ini menerangkan jawaban-jawaban 

yang salah, program ini harus mempunyai kemampuan untuk 

melanjutkan pelajaran dari poin dengan memberi umpan balik 

pada informasi yang salah dimengerti sebelum melanjutkan ke 

informasi baru. 

3. Simulation 

Tipe simulation memberikan kesempatan untuk menguji 

kemampuan pada aplikasi nyata dengan menciptakan situasi 

yang mengikutsertakan siswa-siswa untuk bertindak pada 

situasi tersebut.Simulation dipergunakan untuk mengajar 

pengetahuan prosedural seperti belajar bagaimana untuk 

menerbangkan pesawat atau mengemudikan mobil.Program 

simulation yang baik dapat memberikan suatu lingkungan di 

ruang kelas atau mengurangi resiko kecelakaan pada 

lingkungan sebenarnya. 

4. Problem Solving 

Tipe problem solving menyajikan masalah-masalah untuk 

siswa untuk menyelesaikan berdasarkan kemampuan yang 

telah mereka peroleh. Program ini memberikan aplikasi dasar 

strategi pemecahan masalah, analisis akhir, mencari ruang 

permasalahan, dan inkubasi, program ini akan membantu 

siswa untuk menciptakan dan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah mereka. 

5. Instruction or Educational Games 

Tipe Instruction atau Educational Games merupakan program 

yang menciptakan kemampuan pada lingkungan 

permainan.Permainan diberikan sebagai alat untuk memotivasi 
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dan membuat siswa untuk melalui prosedur permainan secara 

teliti untuk mengembangkan kemampuan mereka. 

2.2.2 Kelebihan CAI (Computer Asissted Instruction) 

 Keunggulan CAI (Computer Asissted Instruction) apabila 

dibandingkan dengan pendekatan pengajaran  tradisional adalah 

CAI (Computer Asissted Instruction)lebih efektif dan efisien. 

Dalam studi meta analisis terhadap hasil-hasil penelitian (Nugroho, 

2011) tentang efektifitas CAI (Computer Asissted 

Instruction)selama 25 tahun, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Siswa belajar lebih banyak materi  dari komputer melalui 

CAI 

2. Siswa mengingat apa yang telah dipelajari melalui CAI, 

lebih lama. 

3. Siswa membutuhkan waktu yang lebih sedikit. 

4. Siswa lebih betah dikelas. 

5. Siswa memiliki sikap lebih positif terhadap komputer. 

2.2.3 Kelemahan CAI (Computer Asissted Instruction) 

 Adapun kelemahan CAI (Computer Asissted 

Instruction)apabila dibandingkan dengan penedekatan pengajaran 

tradisional adalah: 

1. Program pengajaran CAI (Computer Asissted 

Instruction)bisa saja efektif tetapi dengan hanya 

menempatkan materi pelajaran kedalam komputer secara 

asal, tidaklah akan meningkatkan efektifitas pengajaran. 

Untuk memperoleh efektifitas yang tinggi, pengembangan 

suatu CAI (Computer Asissted Instruction) perlu 

perancangan yang matang (Nugroho 2011). 

2. CAI (Computer Asissted Instruction) yang dibuat secara 

asal jadi tidak akan meningkatkan efektifitas belajar bagi 
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pemakainya. Jadi suatu CAI (Computer Asissted 

Instruction) bisa saja menjadi alatbantu pengajaran yang 

sangat baik tetapi bisa juga sebaliknya. Pembuatan CAI 

(Computer Asissted Instruction) harus direncanakan dengan 

baik dan usaha-usaha penelitian saat ini sebaiknya 

difokuskan pada pemakaian CAI (Computer Asissted 

Instruction) untuk situasi khusus dan untuk mata pelajaran 

khusus pula (Nugroho 2011). 

2.3 Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah Tenaga Kendaraan 

Menurut silabus di SMK Muhammadiah 1 Salam materi yang 

terdapat pada mata pelajaran Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah 

Tenaga Kendaraan di SMK Muhammadiah 1 Salam adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem tansmisi 

Adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan 

kecepatan dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-

beda untuk diteruskan ke penggerak akhir.Konversi ini mengubah 

kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih 

bertenaga, atau sebaliknya. Berikut ilustrasi gambarnya dapat 

dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Tansmisi 

 



15 
 

2. Poros penggerak roda. 

Poros penggerak roda adalah merupakan poros pemutar 

roda-roda penggerak yang berfungsi memeruskan gerak dari 

differential ke roda-roda. Berikut ilustrasi gambarnya dapat dilihat 

pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Poros Penggerak Roda 

3. Sistem rem. 

Sistem rem adalah suatu piranti untuk memperlambat atau 

menghentikan gerakan roda.Karena gerak roda diperlambat, secara 

otomatis gerakan kendaraan menjadi lambat. Berikut ilustrasi 

gambarnya dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sistem Rem 
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4. Sistem kemudi. 

Sistem kemudi berfungsi mengatur arah kendaran dengan 

cara membelokan roda depan bila roda kemudi diputar, kolom 

kemudi meneruskan putaran ke roda gigi kemudi. Roda gigi 

kemudi ini memperbesar momen putar sehingga menghasilkan 

tenaga yang lebihbesar untuk menggerakan roda depan melalui 

sambungan-sambungan kemudi. Berikut ilustrasi gambarnya dapat 

dilihat pada gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sistem Kemudi 

 

5. Sistem suspensi. 

Suspensi adalah kumpulan komponen tertentu yang 

berfungsi meredam kejutan, getaran yang terjadi pada kendaraan 

akibat permukaan jalan yang tidak rata yang dapat meningkatkan 

kenyamanan berkendara dan pengendalian kendaraan.Sistem 

suspensi kendaraan berada diantara kerangka kendaraan dengan 

roda kendaraan.Ada dua jenis sistem suspensi kendaraan, yaitu 

sistem suspensi dependen atau sistem suspensi poros kaku dan 

sistem suspensi independen atau sistem suspensi bebas. Berikut 

ilustrasi gambarnya dapat dilihat pada gambar 2.5 
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             Gambar 2.5 Sistem Suspensi 

 

 

6. Balans roda. 

Balancing adalah tindakan untuk membuat roda dapat 

berputar pada segala kecepatan tanpa menimbulkan getaran.Hal ini 

dapat dilakukan dengan mencari titik terberat dalam putaran roda 

dan melakukan kompensasi dengan memberikan pemberat pada 

sisi lainya.Sedangkan balans roda adalah kondisi yang seimbang 

dari sebuah objek yang berputar. Berikut ilustrasi gambarnya dapat 

dilihat pada gambar 2.6 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Balans Roda 

 

Materi-materi tersebut akandipermudah dalam proses penyampaian dari 

guru kepada para siswa dengan media aplikasi multimedia yang akan saya 

buat. 


