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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Kondisi suatu negara ditentukan oleh pendidikannya. Kejayaan, kemakmuran 

dan kedamaian suatu negara berhubungan erat dengan kemajuan sektor 

pendidikannya  (Hadi, 2014). Indikator pengukuran kemakmuran penduduk dalam 

suatu negara atau provinsi dapat dilihat dari beberapa kajian diantaranya 

pendidikan. Kondisi suatu negara dikatakan makmur apabila tidak ada atau 

jarangnya permasalahan secara kolektif yang muncul bergejolak dalam berbagai 

sektor, termasuk sektor pendidikan, bahkan prestasi pada bidang-bidang yang ada, 

termasuk pendidikan justru cenderung meningkat. Maka negara yang mengalami 

kondisi tersebut dapat dikatakan makmur (Manik, 2013). 

     Pendidikan yang baik ditentukan oleh baiknya guru-guru  dalam bekerja atau 

mengajar. Guru yang baik memiliki bekal pengetahuan atau keterampilan yang 

baik  pula yang sudah didapatkan dari hasil belajarnya. Dalam hal ini, berarti pula 

bahwa apa yang dilakukan oleh guru atau calon guru dalam belajar akan 

menentukan apa yang akan dilakukan dalam mengajar, termasuk kesungguhan 

dan budaya kerja dalam mengajarnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan 

oleh Ishak (2013) bahwa guru yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar, 

memiliki motivasi tinggi dan menunjukkan kesungguhan dalam pembelajaran, 

dan akibatnya melaksanakan budaya kerja  yang baik. 

    Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab 

XI Pasal 39 – Ayat (2), Guru sebagai pendidik dirumuskan bahwa: 

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 
 

Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional dengan pengetahuan dan 

kemampuannya, diharapkan mampu melaksanakan tugasnya. Dalam hal 

kebermaknaan pendidikan, pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 tahun 2003 Bab XI Pasal 40 -  Ayat (2), guru selaku  Pendidik 
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memiliki kewajiban: “a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan...”. 

     Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran meliputi: kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional, dan sosial.  Dalam hal keterampilan, seorang guru harus 

menguasai keterampilan mengajar, yaitu: membuka dan menutup pelajaran, 

bertanya,memberi penguatan, dan mengadakan variasi mengajar. Dalam proses 

belajar-mengajar, guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus aktor dan 

merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses 

belajar-mengajar di kelas (Saragih, 2008) 

     Harapan ideal terhadap guru dalam dunia pendidikan tidaklah berlebihan 

karena guru merupakan ujung tombak, dan pelaksana di lapangan. Namun masih 

ada kelemahan-kelemahan guru sebagaimana diungkap dari hasil penelitian 

sebelumnya. Diantara kelemahan guru/calon guru sains adalah pada aspek 

komunikasi verbal dan representasi visual, karena pengalaman belajar 

sebelumnya, guru mengajar secara monoton diawali dengan memberikan definisi, 

menjelaskan rumus, memberikan contoh soal, ngerjakan latihan dan terakhir 

ulangan, yang tidak banyak melakukan komunikasi verbal dan visual (Sarwanto, 

2012). Pada sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa baru 52% guru  yang  

memahami konsep dari materi yang diajarkan (Leksono, 2013). 

Kelemahan-kelemahan guru/calon guru di atas, merupakan keresahan penulis 

secara umum, yang juga merupakan kelemahan pembelajaran yang terjadi secara 

global dimanapun diakibatkan oleh keterbatasan manusia yang memiliki sistem 

pengolahan informasi visual dan verbal yang terpisah. Kapasitas sistem memori 

kerja visual dan auditori sangat terbatas, sehingga pembelajaran yang hanya 

melibatkan informasi visual dan verbal tidak bertahan lama, dan tidak efektif 

untuk menyerap banyak informasi (Mayer, 1999). Kelemahan pembelajaran 

dipastikan terjadi pada semua bidang, dan semua negara, seperti hanya pada 

pembelajaran bahasa Inggris di negara Nepal untuk calon guru bahasa Inggris 

yang tidak berasal dari negara berbahasa Inggris, yang memerlukan peningkatan 

kualitas pembelajarannya (Pun, 2013). Namun ada keresahan penulis yang lebih 
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menukik pada permasalahan yang digeluti,  yang berhubungan dengan kelemahan 

calon guru/mahasiswa pada mata kuliah Material Teknik di Jurusan Pendidikan 

Teknik Mesin FPTK UPI. Material teknik merupakan komponen yang tidak 

terpisahkan dari semua bidang teknik, seperti halnya: logam pada bidang teknik 

mesin, keramik semi konduktor pada bidang teknik elektronika dan informatika, 

kayu serta keramik beton pada bidang teknik sipil. Pada bidang teknik mesin 

secara umum berhubungan dengan logam. Berdasarkan fakta tersebut maka 

peningkatan kualitas pengetahuan logam atau ilmu logam merupakan langkah 

strategis yang harus dilakukan agar mampu menguasai kompetensi bidang teknik 

mesin. 

     Mata kuliah material teknik dalam kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik 

Mesin, merupakan mata kuliah dasar yang termasuk pada kelompok mata kuliah 

keahlian program studi. Mata kuliah ini diberikan pada semester I dengan jumlah 

kredit 2 SKS, dan diberikan pada tiga konsentrasi, yakni; otomotif, produksi 

perancangan, dan refrigerasi tata udara. Mata kuliah material teknik sangat 

diperlukan oleh mata kuliah-mata kuliah keahlian program studi lanjutan, 

diantaranya; fabrikasi logam, teknik penyambungan, teknik pengelasan, tehnik 

pengecoran, teknik pemesinan, teknik pembentukan, chasis otomotif, body 

otomotif, elemen mesin I, dan elemen mesin II.  

     Studi pendahuluan dilakukan terhadap dosen-dosen di Jurusan Pendidikan 

Teknik Mesin yang mengampu mata kuliah lanjutan tersebut dan diperoleh 

informasi bahwa  pengetahuan tentang material teknik diperlukan secara 

bervariasi sesuai karakteristik mata kuliahnya. Secara umum material teknik 

diperlukan terutama berhubungan dengan sifat-sifat mekanik dan sifat-sifat 

teknologi dari material, khususnya logam.   

     Sifat  mekanik yaitu sifat material yang dikaitkan dengan kelakuan material 

tersebut ketika dibebani dengan beban mekanik, baik beban statik yakni beban 

yang tidak berubah terhadap waktu, ataupun beban dinamik yakni beban yang 

berubah terhadap waktu. Sifat mekanik yang perlu dikuasai meliputi; kekuatan, 

kekerasan, keuletan, dan ketangguhan. Kekuatan meliputi; kekuatan tarik, 

kekuatan geser, kekuatan lentur, kekuatan puntir, dan kekuatan bentur. Di sisi lain 
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sifat teknologi yaitu sifat yang dikaitkan dengan kemudahan meterial untuk 

diproses. Sifat teknologi meliputi; mampu mesin (machining ability),   mampu las 

(welding ability), dan mampu bentuk (forming ability). 

     Semua sifat material di atas ditentukan oleh struktur atom-atomnya secara 

mikro atau ditentukan oleh struktur mikronya. Sifat material khususnya logam 

dibangun atas dua konsep utama yaitu konsep struktur kristal atom dan konsep 

perlakuan logam. Konsep struktur kristal atom menjelaskan bagaimana atom-atom 

tersusun pada setiap jenis logam dan pada kondisi yang berbeda-beda sehingga 

menyebabkan perbedaan sifat. Sementara konsep perlakuan logam menjelaskan 

interaksi antar atom dan perubahan struktur atom yang mengakibatkan perubahan 

sifat-sifat (properties) logam tersebut. Penjelasan konsep-konsep tersebut 

direpresentasikan dalam gambar dan teori yang secara umum menggambarkan 

kejadian yang abstrak karena tidak dapat dilihat dengan mata telanjang akibat 

kecilnya ukuran atom-atom.   

     Kesulitan memahami konsep yang abstrak, komplek dan dinamis merupakan 

permasalah dalam pembelajaran material teknik. Data terakhir prosentasi 

mahasiswa yang mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan 

struktur atom, perubahan struktur atom, dan interaksi atom yang menyebabkan 

perubahan-perubahan sifat logam rata-rata 41,6%,  sebagaimana terlihat pada 

tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Mahasiswa JPTM yang menguasai materi struktur kristal atom 

dan karakteristiknya pada mata kuliah Material Tehnik 
 

No. 
Jenis 

Ujian 

Persentase mahasiswa yang menguasai materi 

struktur kristal atom dan karakteristiknya 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 UTS 52 57 63 44 50 

2 UAS 24 25 24 42 35 

Rata-rata 38 41 43,5 43,0 42,5 
 

     Masalah lain, mahasiswa tidak semuanya memiliki buku referensi dikarenakan 

harganya yang relatif mahal terutama buku teks asli yang harganya sekitar 

Rp.585.000,00. Selain itu juga adanya kendala bahasa yang secara umum tidak 

menguasai bahasa Inggris pada teks aslinya. Prosentase Mahasiswa JPTM yang 
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memiliki buku referensi berbahasa Indonesia rata-rata 59%, namun masih ada 

mahasiswa yang belum memiliki buku referensi sebagaimana terlihat pada tabel 

1.2. 

     Data lain hasil penelitian awal yang dilakukan terhadap 32 mahasiswa JPTM 

FPTK UPI sebagai calon guru SMK, tingkat kesulitan mata kuliah material teknik 

pada tiap pokok bahasan bervariasi, yakni; 68,8% mengalami kesulitan pada 

pokok bahasan diagram fasa, yakni; jenis-jenis serta gambar diagram fasa,  

perubahan fasa, jenis fasa yang terjadi,  prosentase fasa, dan gambar fasa masing-

masing dari paduan pada tiap perubahan temperatur dari temperatur cair sampai 

ke temperatur kamar atau sebaliknya. Sebanyak 25,0% mengalami kesulitan pada 

pokok bahasan yang berhubungan dengan pergeseran atau pergerakan  atom, dan 

struktur kristal (18,8% mengalami kesulitan pada bidang geser, yaitu; bidang 

tempat berbesernya atom-atom untuk setiap sel satuan yang berbeda, begitupula 

aplikasinya pada kehidupan nyata, dan  6,3% mengalami kesulitan pada struktur 

kristal, yakni; jenis sel satuan berikut karakteristiknya). Sedangkan sisanya 6,3%  

mengalami kesulitan pada pokok bahasan lainnya. 

Tabel 1.2  Mahasiswa JPTM yang memiliki buku referensi utama pada 

mata kuliah Material Tehnik. 

 

No Buku Referensi Bahasa 

Prosentase mahasiswa 

yang memiliki buku 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 
Material Science and 

Engineering, an Introduction 
Inggris 0 0 0 0 0 

2 
Principles of Material 

Scioence Engineering 
Inggris 0 0 0 0 0 

3 Mechanical Metallurgy Inggris 0 0 0 0 0 

4 Ilmu dan Teknologi Bahan Indonesia 48 55 59 58 76 
 

     Pada pokok bahasan diagram fasa, mahasiswa mengalami kesulitan paling 

banyak  pada perhitungan fasa-fasa yang terjadi, yakni 59,4%. Dalam hal ini 

masalah mahasiswa terjadi akibat; tidak suka rumus atau hitungan, dan susah 

menghapal rumus atau rumus sering tertukar. Sedangkan yang lainnya mengalami 

kesulitan pada gambar diagram fasa sebesar 21,9%, dan 18,8% mengalami 

kesulitan dalam hal urutan pengerjaan serta kesulitan lainnya. 
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     Hasil studi pendahuluan tersebut menunjukan bahwa mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah material teknik mengalami kesulitan pada materi hitungan 

dan pergerakan atom yang abstrak, sehingga berdasarkan permasalahan dan 

pentingnya mata kuliah di atas sangatlah diperlukan usaha untuk memecahkannya. 

Diantara usaha untuk memecahkan permasalahan diatas, yaitu diperlukan media 

pembelajaran yang tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi sebuah media praktis, 

ekonomis, dan mudah dijangkau (acceessible) yang mampu mengkonsolidasikan 

konsep struktur kristal atom dan konsep mekanisme perubahan sifat-sifat logam. 

Upaya memenuhi kriteria accessible akan ditempuh dengan manipulasi model 

teoritis (gambar) menjadi model realistis agar mudah diajarkan (teachable) dalam 

bentuk multimedia. Berdasarkan hasil penelitan Purnawan (2006), penyebabnya 

diakibatkan model teoritis berupa simbol-simbol verbal maupun media/alat bantu 

pembelajaran yang tersedia, tidak cukup representatif untuk menjelaskan konsep 

suatu sistem secara realistis, sehingga kemungkinan tidak terjangkau 

(inaccessible) oleh peserta didik yang efeknya kurang menimbulkan pengalaman 

belajar. Usaha lain yang berhubungan dengan masalah buku teks asli dan kendala 

bahasa, diperlukan media pembelajarkan berbahasa Indonesia untuk materi yang 

diperlukan yang diambil dari buku teks aslinya.  

     Berdasarkan uraian di atas berupa harapan-harapan ideal, dan data-data atau 

fakta-fakta yang belum memenuhi harapan, maka nampak jelas permasalahan 

yang terjadi pada penelitian ini yang berhubungan mata kuliah Material Teknik, 

yakni: pertama, belum dikuasainya  materi struktur kristal atom dan 

karakteristiknya, padahal idealnya ini dikuasai secara utuh karena menentukan 

sifat-sifat  material yang berhubungan dengan aplikasi realnya; kedua, tidak 

dimilikinya buku referensi utama akibat mahal dan berbahasa Inggris, padahal 

materi utama terdapat pada buku sumber tersebut, dan bahasa Inggris sangat 

diperlukan pada era global ini karena secara umum sumber pengetahuan 

berbahasa Inggris; ketiga, masih banyak mahasiswa kesulitan memahami materi 

diagram fasa karena tidak suka  hitungan dan tidak menghafal rumus, padahal 

materi ini memerlukan hitungan untuk menyelesaikannya. 
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    Berdasarkan kenyataan di atas, agar calon guru dapat menguasai materi mata 

kuliah material teknik yang dianggapnya sulit, perlu dilakukan upaya perbaikan 

perkuliahannya yang tidak lagi susah, walaupun tidak langsung bisa dipahami, 

namun setidaknya tidak membosankan jika diulang-ulang atau dipelajari sendiri  

sehingga akhirnya bisa dikuasai. Salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan 

untuk maksud ini sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (2010) yakni teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK), dengan pertimbangan bahwa saat ini secara 

umum mahasiswa bisa mengakses dengan mudah terhadap komputer untuk 

dimanfaatkan dalam pembelajaran atau perkuliahan. Diantara alternatif 

pemanfaatannya adalah dalam bentuk e-learning, realitas virtual, dan   multimedia 

interaktif (MMI). 

     Penelitian e-learning telah dilakukan, dimana pembelajaran e-learning 

berbasis browser training dengan menggunakan program content management 

system (CMS) JOOMLA  telah teruji dengan hasil baik ketika digunakan pada 

pembelajaran mata diklat pemeliharaan/servis transmisi manual dan komponen di 

SMK (Prabowo dkk., 2009). Pembelajaran e-learning berbasis browser training 

terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi belajar di SMK (Bisri dkk., 2009). 

E-learning berbasis Web tidak hanya meningkatkan efisiensi belajar tetapi juga 

menginspirasi siswa pada interes yang kuat dalam belajar (Huang dkk., 2011).  

     Penelitian tentang pemanfaatan multimedia interaktif (MMI) telah terbukti 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. MMI terbukti meningkatkan 

keterampilan generik sains dan pemecahan masalah calon guru SMK (Widodo, 

2010), meningkatkan kemampuan membaca gambar proyeksi siswa SMK (Anam 

dkk., 2009), dapat meningkatkan hasil belajar kompetensi perakitan dan 

pemasangan sistem rem siswa SMK (Harsono dkk., 2009).  

     Penelitian secara khusus tentang e-book yang berdiri sendiri belum ada yang 

melakukan karena dipandang tidak banyak memiliki keistimewaan kecuali berupa 

buku, catatan, dan gambar-gambar yang bisa disimpan pada komputer atau 

penyimpan data yang simpel namun mampu menyimpan data yang banyak tanpa 

memerlukan ruang yang besar seperti hanya buku biasa. Sedangkan penelitian 

tentang e-book yang disandingkan dengan aplikasi lain seperti animasi pernah 
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dilakukan oleh beberapa mahasiswa S-1 pada beberapa program studi. Secara 

umum hasil-hasil  penelitian tersebut dapat meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa. Namun dari semua penelitian tentang e-book belum ada yang 

melakukannya pada bidang material teknik, secara khusus pada mata kuliah 

material teknik bagi calon guru SMK program keahlian mesin produksi.        

     E-book material teknik telah dibuat oleh Callister namun animasinya masih 

terbatas pada: 1) struktur kristal berupa bentuk-bentuk sel satuan, namun belum 

memuat karakteristik tiap sel satuan yang justru menentukan sifat mekanik 

material;  2) bidang serta arah kristal, namun belum memuat bidang geser kristal 

yang justru menentukan mudah tidaknya material dibentuk, atau menentukan 

lunak dan kerasnya material; 3) cacat kristal titik interstisi namun belum memuat 

cacat kristal titik substitusi serta cacat kristal titik lainnya, cacat kristal garis sisi 

namun belum memuat cacat kristal garis ulir, dan   belum memuat cacat bidang, 

serta belum memuat cacat kristal ruang. Semua cacat tersebut menentukan sifat 

material, secara khusus sifat mekaniknya; 4) belum memuat materi diagram fasa 

yang justru merupakan materi tersulit bagi mahasiswa; 5) menggunakan bahasa 

Inggris sebagai bahasa pengantar, yang masih merupakan kendala bagi mahasiswa 

secara umum. 

     Berdasarkan uraian di atas, maka keterbaruan dari penelitian E-book berbasis 

multimedia animasi (E-MMA) yang akan dilakukan:  

1) dalam hal materi animasi, memuat materi-materi baru yang belum dibuat 

sebelumnya, guna melengkapi materi yang sudah dibuat, yakni:  

a) struktur kristal berupa bentuk-bentuk sel satuan dengan memuat 

karakteristik tiap sel satuan yang menentukan sifat mekanik material;   

b) bidang geser kristal yang menentukan mudah tidaknya material dibentuk, 

atau menentukan lunak  kerasnya material;  

c) cacat kristal titik substitusi serta cacat kristal titik lainnya, cacat kristal garis 

ulir, cacat bidang, serta cacat ruang.  

d) diagram fasa.  

2) dalam hal bahasa, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, 

guna menghilangkan kendala bahasa bagi mahasiswa secara umum.  
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3) dalam hal fungsi, E-MMA memiliki dua fungsi, yakni sebagai sumber belajar, 

dan sekaligus sebagai media belajar.  

a) Sebagai sumber belajar, E-MMA diharapkan memenuhi harapan mahasiswa, 

yang memuat materi lengkap, mudah difahami, dan  mudah dimiliki.  

b) sebagai media belajar, diharapkan memenuhi karakteristik media yang 

memenuhi harapan mahasiswa, dan Accessible untuk mata kuliah Material 

Teknik. 

    Mata kuliah Material Teknik didalamnya memuat dua kajian besar, yakni: ilmu 

material sebagai kajian sain, dan teknik material sebagai kajian aplikasi atau 

teknologi. Dua kemampuan besar yang dapat mewakili kedua kajian besar 

tersebut adalah penguasaan konsep dan keterampilan pemecahan masalah. Kedua 

kemampuan tersebut menjadi sangat penting untuk ditumbuhkan, yang karenanya 

dilakukan kajian pada penelitian ini.  

  

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; “Bagaimanakah disain dan wujud E-

book berbasis multimedia animasi yang dapat meningkatkan penguasaan konsep 

dan keterampilan pemecahan masalah pada mata kuliah material teknik bagi 

calon guru SMK program keahlian mesin produksi ?”. 

     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang 

dikemukakan: 

1. Bagaimana prinsip-prinsip dan prosedur pengembangan E-book berbasis 

multimedia animasi yang dapat meningkatkan  penguasaan konsep dan 

keterampilan pemecahan masalah pada mata kuliah material teknik bagi calon 

guru SMK program keahlian mesin produksi?. 

2. Bagaimanakah disain dan wujud E-book berbasis multimedia animasi yang 

dapat meningkatkan  penguasaan konsep, dan keterampilan pemecahan 

masalah pada mata kuliah material teknik bagi calon guru SMK program 

keahlian mesin produksi?. 
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3. Bagaimanakah peningkatan  penguasaan konsep, dan keterampilan pemecahan 

masalah pada mata kuliah material teknik dengan mengimplementasikan E-

book berbasis multimedia animasi bagi calon guru SMK program keahlian 

mesin produksi?. 

4. Bagaimana kelebihan dan keterbatasan E-book berbasis multimedia animasi 

pada mata kuliah material teknik bagi calon guru SMK program keahlian 

mesin produksi?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan E-book berbasis 

multimedia animasi yang dapat meningkatkan  penguasaan konsep, dan 

keterampilan pemecahan masalah pada mata kuliah material teknik bagi calon 

guru SMK program keahlian mesin produksi. Aspek yang menjadi acuan dalam 

disain, pembuatan, dan pengembangan multimedia aniamasi ini, yaitu kehandalan 

produk sebagai sebuah sumber dan media belajar yang mudah dijangkau 

(acceessible), mudah diajarkan (teachable), dan harga produk yang murah.  

     Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui prinsip-prinsip dasar, dan prosedur pengembangan E-book 

berbasis multimedia animasi yang dapat meningkatkan  penguasaan konsep, 

dan keterampilan pemecahan masalah pada mata kuliah material teknik bagi 

calon guru SMK program keahlian mesin produksi. 

2. Menemukan disain dan wujud E-book berbasis multimedia animasi yang dapat 

meningkatkan  penguasaan konsep, dan keterampilan pemecahan masalah pada 

mata kuliah material teknik bagi calon guru SMK program keahlian mesin 

produksi. 

3. Mengetahui peningkatan  penguasaan konsep, dan keterampilan pemecahan 

masalah pada mata kuliah material teknik dengan mengimplementasikan E-

book berbasis multimedia animasi bagi calon guru SMK program keahlian 

mesin produksi. 
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4. Mengetahui kelebihan dan keterbatasan E-book berbasis multimedia animasi 

pada mata kuliah material teknik bagi calon guru SMK program keahlian 

mesin produksi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu bahan dan sekaligus media 

belajar pada mata kuliah material teknik bagi mahasiswa calon guru SMK bidang 

keahlian mesin produksi yang dapat meningkatkan  penguasaan konsep, dan 

keterampilan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

 

1. Manfaat Teoritis 

     Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat guna memperkaya 

khasanah kajian tentang pembelajaran. E-book berbasis multimedia animasi (E-

MMA) Material Teknik bermanfaat sebagai sumber belajar maupun sebagai 

media belajar. 

 

2. Manfaat Praktis 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa, 

dosen, dan lembaga: 

a. Bagi mahasiswa diharapkan menjadi sumber, dan media belajar bagi yang 

mudah digunakan dan dicerna untuk belajar mandiri dengan  penguasaan 

konsep, dan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik. 

b. Bagi Dosen diharapkan menjadi sumber, dan media mengajar yang mudah 

digunakan dan diajarkan dengan  penguasaan konsep, dan keterampilan 

pemecahan masalah yang lebih baik. 

c. Bagi SMK diharapkan menjadi bahan pengayaan sumber, dan media 

pengajaran yang nantinya bisa meningkatkan  penguasaan konsep, dan 

keterampilan pemecahan masalah dari siswa-siswinya. 

d. Bagi UPI diharapakan menjadi tambahan pengembangan pembelajaran, 

khususnya pada pengembangan sumber, dan media belajar. 


