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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. 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. 

Pembuatan aplikasi tersebut menggunakan 

software Adobe Flash Professional CS6 serta didukung 

oleh Corel Draw X5 sebagai pembuatan konten aplikasi. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

Hierarchy Plus Input Process Output (HIPO). Hasil yang 

didapat dari aplikasi ini memiliki beberapa menu seperti 

chassis, kuis dan system pemindah tenaga kendaraan. 

Hasil pengujian menggunakan metode linkert 

untuk mengetahui tinghkat kepuasan terhadap aplikasi 

media pembelajaran perbaikan chassis dan pemindah 

tenaga kendaraan roda empat.  

 

Kata Kunci: Adobe Flash CS6, Aplikasi, Linkert, Media 

Pembelajaran  

 

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 Indonesia saat 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. 

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. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat multimedia interaktif yang menarik, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada teori 

Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah Tenaga kelas XI 

di SMK Muhammadiah 1 Salam? 

 

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 tindakan kelas ini adalah 

penggunaan multimedia interaktif dalam upaya 

memperbaiki proses pembelajaran dengan meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi pelajaran Perbaikan Chassis 

dan Sistem Pemindah Tenaga standar kompetensi sistem 

rem 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. 
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Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbendaharaan 

perpustakaan yang dapat digunakan untuk kepentingan 

ilmiah yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

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. 

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 tool yang 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). 

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. 

 

2.3.1 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 toinggi 

menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga, atau 

sebaliknya.  

2. Poros penggerak roda. 

Poros penggerak roda adalah merupakan poros 

pemutar roda-roda penggerak yang berfungsi 

memeruskan gerak dari differential ke roda-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. 

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 

lebih besar untuk menggerakan roda depan melalui 

sambungan-sambungan 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. 

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.  

Materi-materi tersebut akan dipermudah dalam proses 

penyampaian dari guru kepada para siswa dengan media 

aplikasi multimedia yang akan saya buat. 

 

METODOLOGI 

3.1  Model Perancangan  

Metode perancangan yang digunakan dalam 

membangun aplikasi berbasis multimedia perbaikan chassis 

dan sistem pemindah tenaga kendaraan roda empat untuk 

kelas XI SMK Muhammadiah 1 Salam adalah 

menggunakan HIPO (Hierarchy plus Input Process 

Output). 

HIPO (Hierarchy plus Input Process Output) 

merupakan metodologi yang dikembangkan dan didukung 

IBM. Tetapi saat ini HIPO juga banyak digunakan sebagai 

alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus 

pengembangan sistem. HIPO (Hierarchy plus Input 

Process Output)dapat digunakan sebagai alat 

pengembangan sistem dan teknik dokumentasi program. 

Penggunaan HIPO mempunyai sasaran utama sebagai 

berikut: 

1. Untuk menyediakan suatu struktur guna memahami 

fungsi-fungsi dari program. 

2. Untuk lebih menekankan fungsi-fungsi yang harus 

diselesaikan oleh program, bukan menunjukan 

statemen-statemen program yang digunakan untuk 

melaksanakan fungsi tersebut. 

3. Untuk menyediaka penjelasan yang jelas dari input 

yang harus digunakan dan output yang harus 

dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap 

tingkatan dari diagram-diagram HIPO. 

4. Untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhan pemakai. 

3.3.1 Perancangan diagram HIPO (Hierarchy plus Input 

Process Output) 

Diagram HIPO (Hierarchy plus Input Process 

Output)menyediakan penjelasan yang lengkap dari input 

yang akan digunakan, proses yang akan dilakukan, serta 

output yang diinginkan. 

HIPO (Hierarchy plus Input Process Output) menggunakan 

tiga macam diagram untuk masing-masing tingkatanya, yaitu: 

1. Visual Table of Content (VTOC) 

Diagram ini menggambarkan hubungan dari model-model 

dalam suatu sistem secara berjenjang. Overview Diagram 

(OD) 

Diagram ini digunakan untuk menunjukan secara garis 

besar hubungan dari input, prose, dan output. 

2. Detail Diagram (DD) 

Detail diagram berisi elemen-elemen dasar dari paket yang 

menggambarkan secara rinci kerja dari fungsi ataou modal. 

3.2 Rancangan Pengujian 

3.2.1 Perancangan Pengujian Aplikasi  Oleh 

Pengguna 

Rancangan pengujian bertujuan untuk mengetahui 

kelemahan dan kekurangan dari aplikasi yang dibuat. Maka untuk 

mengetahui hal tersebut, sebanyak 27 responden yang diantaranya 

22 responden berasal dari para siswa dan 5 responden dari guru 

diminta untuk menjalankan aplikasi perbaikan chassis dan sistem 

pemindah tenaga kendaraan roda empat. Setelah itu pengguna 

diminta untuk mengisi kuisioner yang telah disediakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini, akan dibahas mengenai 

implementasi sistem yaitu batasan implementasi sistem 

yang berisi sejauh mana sistem dibuat, implementasi antar 

muka yang berisi cara menggunakan aplikasi metode 

pembelajaran Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah 

Tenaga kelas XI di SMK Muhammadiah 1 Salam dari 

langkah demi langkah dan di bab ini akan dibahas pula 

tentang hasil pengujian sesuai dengan kuisioner yang telah 

disebarkan kepada responden serta membahas tentang 

kelebihan dan kekurangan aplikasi. 

4.1. Tahapan Proses Pembuatan 

Pada tahap proses pembuatan, terdapat beberapa 

langkah-langkah yang harus dilalui, diantaranya: 

1. Analisa Data 

Mencari Sumpling dan data tentang aplikasi 

pembelajaran komputer dan data tentang metode 

pembelajaran teoriPerbaikanChassis dan Sistem 

Pemindah Tenaga kelas XI di SMK Muhammadiah 1 

Salam. 

2. Desain 

Merancang dan membuat bagan HIPO yang digunakan 

sebagai media perancangan sistem. Membuat 

rancangan dasar tampilan antarmuka. 

3. Pemodelan 

Pada proses materi digunakan teks dan gambar untuk 

mendukung kemudahan pemahaman, sedangkan pada 

proses permainan, user mengikuti tata cara 

permainan yang dijelaskan dalam setiap misi. 

4. Pengkodean 



Sistem dibangun dengan menggunakan Software Adobe 

Flash CS 6. Sedangkan bahasa pemrograman yg digunakan 

adalah bahasa Actionscript 2.0 

5. Analisis 

Menganalisis aplikasi dengan materi yang sudah ada terkait 

aplikasi metode pembelajaran tersebut. 

 

4.2. Implementasi Antarmuka 

Hasil dari aplikasi Flash yang telah terjadi akan 

dijelaskan sesuai dari susunan dari menu – menu yang 

tersedia di dalamnya. Berikut penjelasan dari menu – menu 

tersebut : 

4.3.1. Tampilan Halaman Home 

Halaman home merupakan halaman awal ketika 

user menjalankan aplikasi metode pembelajaran teori 

Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah Tenaga kelas 

XI di SMK Muhammadiah 1 Salam ini, yang sekaligus 

menjadi halaman utama dari aplikasi ini. Dihalaman 

ini terdapat tombol chassis yang akan menuju pada 

materi chassis, tombol sistem pemindah tenaga akan 

menuju materi sistem pemindah tenaga, tombol kuis 

akan menuju materi kuis. Halaman ini di 

implementasikan seperti pada gambar 4.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4. 1 Halaman Home 

 

4.3.2. Halaman chassis 

Halaman chassis merupakan halaman materi 

tentang chassis, yang didalamnya  berisi pengertian 

chassis itu sendiri dan terdapat beberapa tombol 

materi-materi yang bersangkutan dengan chassis 

seperti poros penggerak roda, sistem kemudi, sistem 

rem, balance roda, sistem suspense. Lalu terdapat 

tombol home untuk kembali ke halaman utama atau 

halaman home. Halaman ini diimplementasikan 

seperti pada gambar 4.2 

 

 
 

Gambar 4. 2 Halaman Chassis 

4.3.3. Halaman Poros Penggerak  

Halaman poros penggerak roda merupakan materi 

tentang poros penggerak roda, yang didalamnya berisi 

pengertian dan terdapat animasi poros penggerak roda 

yang diharapkan agar para siswa dengan mudah 

mengerti dan memahami pengertian maupun proses 

cara kerja poros penggerak roda. Halaman ini 

diimplemetasikan seperti pada gambar 4.3  

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4. 3 Halaman Cara Kerja Poros 

4.3.4. Halaman Sistem Kemudi 

Halaman sistem kemudi merupakan materi tentang 

sistem kemudi, yang didalamnya berisi pengertian dan 

terdapat animasi cara kerjasistem kemudi yang 

diharapkan agar para siswa dengan mudah mengerti dan 

memahami pengertian maupun proses cara kerja sistem 

kemudi. Halaman ini diimplemetasikan seperti pada 

gambar 4.4 

 

 
 Gambar 4. 4 Halaman Sistem Kemudi 



 

4.3.5. Halaman Sistem Rem 

Halaman sistem rem merupakan materi tentang 

sistem rem, yang didalamnya berisi pengertian dan 

terdapat animasi cara kerja sistem rem yang 

diharapkan agar para siswa dengan mudah mengerti 

dan memahami pengertian maupun proses cara kerja 

sistem rem. Halaman ini diimplemetasikan seperti 

pada gambar 4.6 

 

              

Gambar 4.5 Halaman Sistem rem 

 

4.3.6 Halaman Balance Roda 

Halaman balance roda merupakan materi 

tentang balnce roda, yang didalamnya berisi 

pengertian dan terdapat animasi cara kerja balance 

roda yang diharapkan agar para siswa dengan mudah 

mengerti dan memahami pengertian maupun proses 

cara kerja balance roda. Halaman ini 

diimplemetasikan seperti pada gambar 4.6  

 

Gambar 4.6 Halaman Balance Roda 

 

4.3.7 Halaman Sistem Suspensi 

       Halaman sistem suspensi merupakan materi 

tentang sistem suspensi, yang didalamnya berisi 

pengertian dan terdapat animasi cara kerja sistem 

suspensi yang diharapkan agar para siswa dengan 

mudah mengerti dan memahami pengertian maupun 

proses cara kerja sistem suspense. Halaman ini 

diimplemetasikan seperti pada gambar 4.7 

 

 

 

          

Gambar 4.7 Halaman Sistem Suspensi 

4.3.8 Halaman Sistem Pemindah Tenaga 

Kendaraan 

      Halaman sistem pemindah tenaga kendaraan 

merupakan halaman materi tentang sistem pemindah 

tenaga kendaraan, yang didalamnya terdapat tombol 

deskripsi yang  berisi pengertian sistem pemindah 

tenaga kendaraan itu sendiri dan terdapat tombol 

materi yang bersangkutan dengan sistem pemindah 

tenaga kendaraan yaitu sistem transmisi. Lalu terdapat 

juga tombol home untuk kembali ke menu utama atau 

home.  Halaman ini diimplementasikan seperti pada 

gambar 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Halaman Sistem Pemindah Tenaga 

Kendaraan 

4.3.9 Halaman Sstem Transmisi 

Pada bagian ini, didalam tombol deskripsi terdapat 

deskripsi mengenai materi sistem transmisi dan 

didalam tombol cara kerja terdapat cara kerja mengenai 

materi sistem transmisi. Halaman ini 

diimplementasikan seperti pada gambar 4.9  

 

Gambar 4.9 Halaman Transmisi 



 

4.3.10 Halaman Kuis 

       Halaman kuis merupakan menu halaman 

terakhir pada aplikasi ini. Pada halaman ini 

diharapkan para siswa mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang disajikan pada menu halaman kuis. 

Tentunya materi dari pertanyaan tersebut diambil dari 

materi-materi yang telah diulas sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4.10 Halaman Kuis 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis, perancangan sistem 

sampai terbentuknya sebuah Aplikasi Multimedia 

Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah Tenaga 

Kendaraan Roda Empat ini, maka dapat diambil 

kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini menjadi media  yang baik sehingga 

bermanfaat bagi pengguna dalam mengetahui materi 

tentang chassis dan pemindah tenaga kendaraan.  

2. Aplikasi Multimedia Perbaikan Chassis dan Sistem 

Pemindah Tenaga Kendaraan Roda Empat ini bisa 

menjadi media  bagi para siswa dalam meningkatkan 

minat belajar.   

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kekurangan dan keterbatasan dari 

Aplikasi Multimedia Perbaikan Chassis dan Sistem 

Pemindah Tenaga Kendaraan Roda Empat ini, maka dapat 

beberapa saran atau masukan sebagai berikut : 

1. Desain tampilan aplikasi dibuat lebih menarik lagi. 

2. Pertanyaan kuis pada aplikasi dibuat sesuai dengan 

materi yang disediakan 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Amirali. (2011). Teknologi Komputer Multimedia 

http://blog.unm.ac.id/amirali/2011/07/07/teknolog

i-komputer-multimedia/ (diakses pada 3 Meret 

2016) 

Anonim. (2011). Pengertian HIPO 

http://kapanpunbisa.blogspot.co.id/2013/05/penge

rtian-hipo-hierarchy-plus-input.html (diakses pada 

17 Maret 2016) 

Anonim. (2015)  Poros Penggerak 

http://bse.kemdikbud.go.id/ (diakses pada 4 

Februari 2016) 

Bowo. (2010). Diagram HIPO 

http://bowol.blogspot.co.id/2010/03/apa-yang-

dimaksud-hierarchi-input.html (diakses pada pada 

17 Maret 2016) 

Bagus, D. (2016).  Pemeliharaan Chasis dan Pemindah 

Tenaga Kendaraan 

https://www.scribd.com/doc/244132370/Pemelihr

aan-Sasis-dan-Pemindah-Tenaga-Kendaraan 

Ringan-pdf (diakses pada 4 Februari 

Hariyanto, S.Pd.  (2012). Tujuan Pendidikan Nasional  

http://belajarpsikologi.com/tujuan-pendidikan 

nasional/ (diakses pada 4 Februari 2016) 

Mahanani, (2012). Unsur Multimedia  

http://www.m-edukasi.web.id/2012/06/unsur-

multimedia-dalam-pembelajaran.html (diakses 

pada 5 Maret 2016) 

Medila (2012). Definisi Multimedia 

https://panggonsinau.wordpress.com/2012/08/28/d

efinisi-multimedia/ (diakses pada 5 Maret 2016) 

Nugraha, A. (2011). Computer Assisted Instruction (CAI) 

http://nuabah.blogspot.co.id/2011/03/computer-

assisted-instruction-cai.html (diakses pada 10 

Maret 2016) 

Suyanto. (2003). Definisi Multimedia 

https://www.scribd.com/doc/78329342/Definisi-

Multimedia (diakses pada 5 Maret 2016) 

Tribudi, P. (2013). Computer Assisted Instruction (CAI) 

http://prasetyotribudi17.blogspot.co.id/2013/03/co

mputer-assisted-instruction-cai.html (diakses pada 

10 Maret 2016). 

http://blog.unm.ac.id/amirali/2011/07/07/teknologi-komputer-multimedia/
http://blog.unm.ac.id/amirali/2011/07/07/teknologi-komputer-multimedia/
http://kapanpunbisa.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-hipo-hierarchy-plus-input.html
http://kapanpunbisa.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-hipo-hierarchy-plus-input.html
http://bse.kemdikbud.go.id/
http://bowol.blogspot.co.id/2010/03/apa-yang-dimaksud-hierarchi-input.html
http://bowol.blogspot.co.id/2010/03/apa-yang-dimaksud-hierarchi-input.html
https://www.scribd.com/doc/244132370/Pemelihraan-Sasis-dan-Pemindah-Tenaga-Kendaraan%20Ringan-pdf
https://www.scribd.com/doc/244132370/Pemelihraan-Sasis-dan-Pemindah-Tenaga-Kendaraan%20Ringan-pdf
https://www.scribd.com/doc/244132370/Pemelihraan-Sasis-dan-Pemindah-Tenaga-Kendaraan%20Ringan-pdf
http://belajarpsikologi.com/author/admin/
http://belajarpsikologi.com/tujuan-pendidikan%20nasional/
http://belajarpsikologi.com/tujuan-pendidikan%20nasional/
http://www.m-edukasi.web.id/2012/06/unsur-multimedia-dalam-pembelajaran.html
http://www.m-edukasi.web.id/2012/06/unsur-multimedia-dalam-pembelajaran.html
https://panggonsinau.wordpress.com/2012/08/28/definisi-multimedia/
https://panggonsinau.wordpress.com/2012/08/28/definisi-multimedia/
http://nuabah.blogspot.co.id/2011/03/computer-assisted-instruction-cai.html
http://nuabah.blogspot.co.id/2011/03/computer-assisted-instruction-cai.html
https://www.scribd.com/doc/78329342/Definisi-Multimedia
https://www.scribd.com/doc/78329342/Definisi-Multimedia
http://prasetyotribudi17.blogspot.co.id/2013/03/computer-assisted-instruction-cai.html
http://prasetyotribudi17.blogspot.co.id/2013/03/computer-assisted-instruction-cai.html

