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BAB 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring berjalannya waktu, teknologi pada saat ini sudah menjadi hal yang 

biasa dan berkembang dengan cepat di sebagian besar masyarakat. Begitu juga 

dengan waktu yang terus berputar dan jamanpun ikut berubah, pada saat ini jaman 

teknologi moderen salah satunya mengirim pesan elektronik atau disebut email. 

Apabila saat dahulu, saat kita masih menulis dengan menggunakan surat, 

menggunakan jasa pengiriman surat, tetapi saat sekarang sudah ada kemajuan 

teknologi yang bernama email atau pesan singkat (SMS). Tidak harus nunggu lama 

untuk mengirim/menerima surat. Teknologi jaringan komputer yang sudah global ini 

mampu menjangkau wilayah di seluruh dunia, sistem tersebut berkembang sangat 

pesat teknologi yang digunakan membagikan informasi melalui media internet. 

Internet merupakan kepanjangan dari Interconnected network. Jika diterjemahkan 

secara langsung berarti jaringan yang saling terhubung. Jika didefinisikan secara 

lengkap, internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain 

dalam sebuah jaringan. Disebut jaringan yang saling terhubung karena internet 

menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer yang ada di seluruh dunia 

menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat besar. 

Karena merupakan sebuah jaringan, maka sebuah komputer yang terhubung 

ke internet berarti terhubung dengan semua komputer yang ada di seluruh dunia yang 

juga terhubung ke internet. Semua komputer yang terhubung ke internet dapat 

mengakses semua informasi yang terdapat di internet. Internet merupakan sebuah 

dunia tanpa ada penguasa. Artinya semua orang mempunyai hak yang sama di 

internet. Karena itu, internet merupakan dunia yang bebas dimasuki tanpa ada harus 

terikat dengan peraturan-peraturan negara tertentu dan tidak dibatasi dengan batas-



 
 

 

Raksa Griya Ramadhan, 2016 
PENERAPAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING BERBANTU MULTIMEDIA INTERAKTIF PADA MATA 
PELAJARAN JARINGAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA SMK. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

batas wilayah teritorial. http://forum.rajawebhost.com/Thread-Pengertian-dan-

Sejarah-Internet-di-Indonesia

http://forum.rajawebhost.com/Thread-Pengertian-dan-Sejarah-Internet-di-Indonesia
http://forum.rajawebhost.com/Thread-Pengertian-dan-Sejarah-Internet-di-Indonesia
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Maka ada yang harus kita ketahui apabila menggunakan sistem operasi 

jaringan komputer, bila komputer yang saling berhubungan berada dalam satu lokasi 

yang sama maka disebut Local Area Network (LAN). Jika banyak terdapat LAN yang 

terpisah dibeberapa tempat yang secara geografis cukup jauh dan saling berhubungan 

disebut juga jaringan namun cakupannya lebih luas,  disebut dengan Wide Area 

Network (WAN) dan lain-lain.  Agar masyarakat tidak buta dengan teknologi dan 

tidak ketinggalan jaman pada bidang teknologi, maka pemerintah Indonesia membuat 

Sekolah Menengah Kejuruan agar siswa-siswi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 

langsung siap kerja ke perusahan. Pembelajaran itu ada di Sekolah Menengah 

Kejuruan  di jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) didalam materi Jaringan 

Dasar, agar pembelajaran tersebut tidak membuat siswa-siswi bosan atau monoton 

penulis ingin membuat sebuah media berbantu untuk mengajar di materi Jaringan 

dasar supaya siswa-siswi lebih interaktif dan hasil belajarnya-pun meningkat sebelum 

nantinya memegang benda fisik perangkat keras jaringan komputer. Siswa-siswi 

mengenal materi melewati sebuah gambar ataupun video yang tak harus lagi 

digambar manual di white board.  

Dengan adanya Sekolah Menengah Kejuruan sebagai upaya dalam 

menyediakan lulusan yang siap kerja. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Sekolah 

Menengah Kejuruan yang tercantum dalam situs Direktorat pembinaan Sekolah 

Menengah kejuruan. Hal ini tentunya menuntut pembelanjaran di Sekolah Menengah 

Kejuruan yang mampu mencetak lulusan yang benar-benar menguasai permasalahan 

di dunia kerja sesuai dengan bidangnya. Tidak lagi hanya mengerjakan pembelajaran 

yang bersifat teori tapi juga peraktek. Pendidikan yang mampu mencetak lulusan 

dengan tingkat kreatifitas dan produktifitas yang tinggi. 

 Kreatifitas dan keberbakatan yang ditulis oleh Utami Mundandar (2002, 

hlm.15) dalam sebuah buku-nya bahwa pendidikan saat ini penekanannya lebih pada 

pemikiran reproduktif, hafalan dan mencari satu jawaban yang benar terhadap soal-
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soal yang diberikan. Proses-proses pemikiran yang tinggi termasuk berpikir kreatif 

jarang dilatihkan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Negara-

negara lain sebagaimana telah dikatakan oleh Guilford pada tahun 1950 dalam pidato 

pelantikannya sebagai Presiden American Psychological Association, bahwa: 

“Keluhan yang paling banyak saya dengar mengenai lulusan perguruan tinggi 

kita adalah bahwa mereka cukup mampu melakukan tugas-tugas yang 

diberikan dengan menguasai teknik-teknik yang diajarkan, namun mereka 

tidak berdaya jika dituntut untuk memecahkan masalah yang memerlukan 

cara-cara yang baru”. 

Pengertian Hasil Belajar menurut Slameto “hasil belajar merupakan tolak ukur 

yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar seseorang. Seorang yang 

prestasinya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar” Slameto 

(1987, hlm. 17)  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut 

mengalami aktivitas belajar  

http://eprints.walisongo.ac.id/76/1/Halimah_Tesis_Sinopsis.pdf  

Oleh karena itu Sekolah Menengah Kejuruan dengan target dan berslogan 

“Lulusan Langsung Bekerja”  dan siap pakai di dunia kerja. 

 

Problem Posing merupakan salah satu model dalam pembelajaran yang 

mengharuskan siswa untuk membuat atau merumuskan masalah (soal) dengan bahasa 

sendiri agar dapat dimengerti oleh siswa-siswi tersebut. Dalam hal ini siswa dan siswi 

diberi kesempatan untuk membuat atau memodifikasi kondisi-kondisi dari suatu 

masalah yang telah diketahuinya. Suryanto Mulia (2009, hlm. 12) mengemukakan 

bahwa Problem Posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris, sebagai padanan 

katanya digunakan istilah “merumuskan masalah (soal)” atau “membuat masalah 

(soal)”. 

http://eprints.walisongo.ac.id/76/1/Halimah_Tesis_Sinopsis.pdf
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 Beberapa penelitian di bidang pendidikan menunjukan bahwa problem posing 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Ajeng Mulia dengan judul penelitian “ Pembelajaran Matematika dengan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa SMP”, melalui studi eksperimen terhadap siswa kelas VII 

SMP Negri 12 Bandung bahwa peningkatan kemampuan pemecahan model problem 

posing lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika 

secara konvensional Mulia (2010, hlm. 65). Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ardiansyah Siregar dengan judul penelitian “Penerapan Model 

Problem Posinguntuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Prestasi Belajar 

Fisika Siswa SMP”, melalui metode kuasi eksperimen terhadap siswa kelas VII SMP 

Pasundan 4 Bandung menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar siswa 

dan kemampuan siswa yang meliputi aspek mebaca, menulis, berdiskusi, bertanya, 

dan berpendapat siswa yang pembelajaranya menggunakan model Problem Posing. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Haminda Bharata (2002, hlm. 62) dalam 

tesisnya yang berjudul “Pembelajaran Problem posing Dibandingkan dengan 

Pembelajaran Biasa Terhadap Hasil Belajar Aritmatika” menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan Problem Posing dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswabila dibandingkan dengan pembelajaran 

konvesional. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Ujang Irpan (2010, hlm. 

58) Menggunakan Problem Posing sebagai Pendekatan dalam Pembelajaran 

Matematika Mampu Meningkatkan Kemapuan Berpikir Kritis Siswa SMK daripada 

Pembelajaran dengan Metode Konvesional. Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ian Azizah Fitriani (201, hlm. 61) dengan judul penelitian “Efektivitas 

Model Problem Posing Pada Pembelajaran Basis Data Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMK”, melalui Quasi Eksperimen terhadap siswa 

kelas XI SMK YPPT Majalengka bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis 

kelas eksperimen (kegiatan pembelajaran basis data dengan menggunakan model 
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pembelajaran Problem Posing) lebih baik daripada peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas kontrol masuk kedalam kategori rendah. Sehingga pembelajaran 

dengan model Problem Posing lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

secara konvesional. Dengan diterimanya H1 atau H0, sesuai dengan uji perbedaan dua 

rata-rata hasil postes, maka hal ini menunjukan bahwa terdapat kemampuan berpiir 

kritis antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Begitu juga pendapat siswa 

mengenai minat siswa terhadap pembelajaran, manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran, pendapat siswa mengenai suasanan pembelajaran dan respon siswa 

selama pembelajaran adalah positif. Secara garis besar respon siswa terhadap 

pembelajaran 90,9% memberikan sikap positif. Kiki Dina Mustika (2012, hlm. 75) 

melalui Quasi Eksperimen terhadap siswa kelas VII SMP Negeri 23 Bandar 

Lampung, mengemukakan  “Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP Dalam Mata Pelajaran TIK”, 

mengemukakan penerapan model pembelajaran Problem Posing dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik secara signifikan pada mata pelajaran TIK pada masing-

masing pertemuan dan peserta didik menyukai atau memberi respon positif terhadap 

pembelajaran TIK dengan menerapkan model pembelajaran Problem Posing. 

 Berdasarkan hasil penelitian Eko Budi Susanto (2009) yang berjudul 

“Peningkatan hasil Belajar Kimia Melalui Strategi Interactive Question and Reading 

Orientation Berbasis Problem Posing” dan Pembahasan disimpulkan bahwa melalui 

penerapan strategi IQRO berbasis problem posing, hasil belajar siswa kelas XI IPA 3 

SMA 6 Semarang dapat mengalami peningkatan dan telah mencapai standar 

ketuntasan belajar yaitu 85% dari seluruh siswa memperoleh nilai e” 65. 

 Dari hasil penelitian I. M. Astra, dkk (2012) Pengaruh Model Pembelajaran 

Problem Posing tipe Pre-solution posing Terhadap Hasil Belajar Fisika dan Karakter 

Siswa SMA” dapat dilihat dari  perhitungan uji t di peroleh thi tung = 1,791 

sedangkan nilai ttabel pada taraf signifiansi 5% dan derajat kebebasan 6% adalah 
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1,669 ternyata thitung > Ttabel maka hipotesis Ho ditolak dan hipotesis H1 diterima 

sehingga kelas eksperimen lebih baik hasil belajar fiikanya dari pada kel Dari uji t 

tersebut menunjukan terdapat pengaruh yang signifian, besarnya pengaruh dapat 

dihitung dengan menggunakan gain score: Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar fiika siswa sebesar 12,76%.  

  Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan, maka terdapat perbedaan 

nilai hasil belajar fiika pada pokok bahasan listrik dinamis antara kelas eksperimen 

yaitu kelas yang diajar dengan model pembelajaran problem posing tipe pre- solution 

posing dengan kelas kontrol yang tidak diajar dengan pembelajaran problem tipe pre-

solution posing, yang mana kelas yang diajar dengan model pembelajaran problem 

posing tipe pre-solution posing memiliki nilai hasil belajar yang lebih tinggi dari pada 

kelas yang tidak diajar dengan model pembelajaran problem posing tipe pre-solution 

posing. Hal ini menunjukan bahwa model pembelajaran problem posing tipe pre 

solution posing berpengaruh pada peningkatan hasil belajar fiika siswa. Besarnya 

hasil peningkatan belajar fiika siswa dihitung dengan menggunakan gain score, 

dengan besarnya pengaruh sebesar 12,76 % 

Adanya pengaruh dari model pembelajaran problem posing tipe pre solution 

posing yaitu meningkatnya hasil belajar fisika siswa, sesuai dengan prinsip model 

problem posing tipe pre solution posing melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

kegiatan belajar mengajar karena model pembelajaran ini mewajibkan siswa 

membuat pertanyaan dan jawaban sendiri berdasarkan soal yang diberikan guru 

melalui stimulus berupa gambar, kisah atau cerita, diagram, paparan dan lain-lain. 

Melalui anak menerima materi dari guru, melainkan siswa juga berusaha menggali 

dan mengembangkan sendiri, dengan menerapkan model pembelajaran problem 

posing tipe pre-solution posing membuat siswa terpacu untuk berusaha maksimal, 

dan penerapan model pembelajaran problem posing tipe pre-solution posing siswa 

tidak hanya antusias dalam mengerjakan latihan-latihan fisika sehingga hasil belajar 
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tidak hanya menghasilkan nilai tetapi dapat meningkatkan pengetahuan dan konsep 

fisika. Dari model dan metode pembelajaran yang digunakan karakter yang dapat 

dikembangkan yaitu berfikir kreatif, kritis dan logis bekerja dengan teliti, jujur dan 

berperilaku santun serta keterampilan social yang dapat dikembangkan yaitu 

kemampuan bekerja sama dan saling menghargai. Dari penelitian ini dapat 

diperlihatkan model ini tidak hanya cocok untuk matematika seperti pada penelitian 

berjudul An Analysis Of Arithmatic Problem Posing By Middle School Students ( 

Silver, E.A & Cai, J., 1996) 

 

 Model pembelajaran ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membuat soal sesuai situasi yang diberikan oleh guru dan menyelesaikannya sendiri 

atau diselesaikan oleh siswa yang lain, sehingga akan terlihat kegiatan siswa siswa 

akan lebih dominan dibandingkan dengan guru. Soal yang telah disusun dapat 

diajukan sebagai bahan diskusi  bersama teman sekelompok, dan apabila muncul 

permasalahan dapat didiskusikan dengan guru. Dengan demikian akan dapat dilihat 

sejauh mana siswa memahami materi yang telah diberikan. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“PENERAPAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING BERBANTU 

MULTIMEDIA INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN  JARINGAN 

DASAR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA SMK” 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Sesuai dengan permasalahan yang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana respon siswa terhadap multimedia interaktif dengan metode 

Problem Posing? 

b. Apakah dengan menerapkan problem posing dalam berbantu multimedia 

interaktif meningkatan pemahaman siswa ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah pada penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

   a. Penelitian ini dilakukan di SMK kelas X 

b. Materi yang digunakan pada mata pelajaran ini dalam metode ini adalah 

materi yang bersifat wacana teoritis pada mata pelajaran Jaringan Dasar 

seperti Konsep Jaringan, Topologi Jaringan, dan Piranti Jaringan. 

c. Mengetahui respon siswa terhadap kelayakan penggunaaan multimedia 

pembelajaran dengan menerapkan model Problem Posing pada mata 

pelajaran jaringan dasar dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka peneliti ini memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

a. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa atau terampil 

menyelesaikan soal tentang materi yang diajarkan. 
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b. Untuk mengethui bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman  siswa 

yang dalam pembelajarannya menggunakan multimedia interaktif berbasis 

problem posing. 

 

1.5 Manfaat Penelitan 

 Manfaat yang diharapkan dengan diterapkan model pembelajaran Problem 

Posing diantaranya: 

 1. Bagi Peneliti, mengetahui sejauh mana penerapan model pembelajaran 

problem posing dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran Jaringan Dasar. 

2. Bagi Siswa, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran 

tentang Jaringan Dasar,  dengan adanya media pembelajaran Problem 

Posing berbantu multimedia. 

3. Bagi Guru, model pembelajaran Problem Posing menjadi sebuah 

alternative atau referensi proses pembelajaran untuk meningkatkan materi 

tanpa harus menjadi teache cantered di dalam pembelajaran dalam kelas 

dan mengetahui kemampuan siswa setelah diberikan pembelajaran dengan 

metode Problem Posing. 

 

1.6  Definisi Operasional 

1. Multimedia Pembelajaran 

Multimedia Pembelajaran adalah penggunaan beberapa media yang 

bertujuan untuk membuat orang menjadi tahu dan mengerti akan suatu hal 

(ilmu pengetahuan). 

2. Metode Problem Posing 
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Problem Posing adalah metode pembelajaran yang membebaskan 

siswa untuk membuat soal sesuai siswa yang di inginkan, siswa dapat 

menggunakan fenomena sehari-hari. problem posing yang digunakan adalah 

perumusan soal yang sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan 

beberapa perubahan agar menjadi lebih sederhana dan dapat dipahami. 

 

3. Jaringan Dasar 

Jaringan dasar ialah salah satu mata pelajaran produktif yang terdapat di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pada mata pelajaran ini biasanya materi 

yang di ajarkan adalah  konsep dasar jaringan komputer, topologi jaringan, 

dan perangkat keras jaringan.  

4. Pemahaman  

Pada hakikatnya, pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil 

belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. 

Pemahaman berasal dari katadasar paham yang berarti mengerti. Menurut fajri 

dan senja, (2008), pemahaman berarti proses perubahan cara memamhami.  

1.7  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan hasil penelitian dibutuhkan sistematika penulisan. Dalam 

sistematika penulisan ini, terdapat rincian tentang urutan penulisan pada setiap 

bab dan sub-bab yang ada dalam skripsi. 

Bab I. Pendahuluan 

 Berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II. Kajian Pustaka 

 Berisi pengertian pembelajaran, multimedia, multimedia 

pembelajaran, pemahaman, metode Problem Posing 

Bab III. Metode Penelitian 

 Pada bab ini menjabarkan secara spesifik mengenai metode penelitian, 

prosedur penelitian, sampel, instrument penelitian, teknik analisa data. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini akan membahas mengenai pengolahan data untuk 

menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan 

penelitian, hipotesis, tujuan penelitia dan pembahasan temuan. 

Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran 

dan rekomendasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Metode Problem Posing 

 Herawati (2010, hlm. 71-72). Pembelajaran dengan pendekatan problem 

posing adalah pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk 

membentuk/mengajukan soal berdasarkan informasi atau situasi yang diberikan. 

Informasi yang ada diolah dalam pikiran dan setelah dipahami maka peserta didik 

akan bisa mengajukan pertanyaan. Dengan adanya tugas pengajuan soal (problem 

posing) akan menyebabkan terbentuknya pemahaman konsep yang lebih matang pada 

diri siswa terhadap materi yang telah diberikan. Kegiatan itu akan membuat siswa 

lebih aktif dan kreatif dalam membentuk pengetahuannya dan pada akhirnya 

pemahaman siswa untuk jadi  lebih baik lagi.  

  Metode pembelajaran problem posing adalah metode pembelajaran yang 

menekankan siswa mengajukan pertanyaan sendiri atau merumuskan ulang soal 

menjadi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang lebih sederhana yang mengacu pada 

penyelesaian soal tersebut dan dapat dikuasai siswa. Dimana soal-soal dapat berupa 

gambar, cerita, atau informasi lain yang berkaitan dengan materi pelajaran. Metode 

pembelajaran ini mengarahkan pada siswa untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini, problem posing merupakan salah satu pembelajaran 

yang menuntut adanya keaktifan siswa baik mental maupun fisik. Pemilihan dan 

penerapan metode pembelajaran problem posing ini akan mempengaruhi cara belajar 

siswa yang semula cenderung untuk pasif kearah yang lebih aktif. Ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa karena dalam 

metode problem posing soal dan penyelesaiaannya dirancang sendiri oleh siswa. Ike 

Rasmianti (2013) 
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 Minat dan sikap siswa terhadap pembelajaran, karena penyajian materi dirancang 

menarik, variatif dan memacu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. English 

(dalam Ramdhani, 2012) menjelaskan bahwa metode problem posing dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan dan kesukaan terhadap materi 

pelajaran yang di sajikan, sebab ide-ide matematika siswa dicobakan untuk 

memahami masalah yang sedang dikerjakan dan dapat meningkatkan performanya 

dalam pemecahan masalah. 

Problem Posing merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada 

kegiatan merumuskan masalah untuk membina siswa sehingga dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Sesuai pendapat Cars dalam Sutiarso 

(1999, hlm. 26), bahwa untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah 

dapat dengan cara membiasakan siswa untuk merumuskan masalah (Problem 

Posing). Kegiatan merumuskan masalah juga memberikan kesempatan luas bagi 

siswa untuk merekonstruksi pikiran-pikiran dalam rangka memahami materi 

pembelajaran. Kegiatan tersebut menentukan pembelajaran yang dilakukan siswa 

lebih bermakna. Silver (dalam Najoan, 1999, hlm. 16), memberikan istilah Problem 

Posing pada tiga bentuk aktivitas kognitif yang berbeda seabagai berikut:  

1. Pengajuan presolusi (presolution posing), yaitu siswa membuat soal dari 

situasi yang diadakan. 

2. Pengajuan di dalam solusi (within solution posing) yaitu siswa merumuskan 

ulang soal seperti yang telah diselesaikan. 

3. Pengajuan setelah solusi (post solution posing), yaitu siswa memodifikasi 

dengan kondisi yang sudah diselesaikan untuk membuat soal baru. Belajar 

dengan Problem Posing mengandung arti bahwa siswa diajar untuk membuat 

masalah sendiri sesuai dengan situasi yang ada. Persoalan seperti ini tidak 

mudah bagi siswa karena dalam 
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Problem posing merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa 

menyusun pertanyaan sendiri atau memecahkan suatu soal menjadi pertanyaan-

pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu pada penyelesaian soal tersebut. 

Siswa harus menguasai materi dan urutan penyelesaian soal secara mendetil. Hal 

tersebut akan dicapai jika siswa memperkaya khazanah pengetahuannya tak hanya 

dari guru melainkan perlu belajar secara mandiri. Problem posing dikatakan sebagai 

inti terpenting dalam disiplin. ´Problem posing is central important in the discipline 

of mathematics and in the nature of mathematical thinking´ Silver, et.al, (1996, hlm. 

293) Suryanto menjelaskan tentang problem posing adalah perumusan soal agar lebih 

sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih 

sederhana dan dapat dikuasai. Hal ini terutama terjadi pada soal-soal yang rumit 

Pujiastuti (2001, hlm. 3). Model pembelajaran problem posing ini mulai 

dikembangkan di tahun 1997 oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan 

dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada 

mata pelajaran yang lain. Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing 

adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan 

soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri. Dengan demikian, 

penerapan model pembelajaran problem posing adalah sebagai berikut. 

a. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. Penggunaan alat peraga 

untuk memperjelas konsep sangat disarankan. 

b. Guru memberikan latihan soal secukupnya. 

c. Siswa diminta mengajukan 1 atau 2 buah soal yang menantang, dan siswayang 

bersangkutan harus mampu menyelesaikannya. Tugas ini dapat puladilakukan 

secara kelompok. 

d. Pada pertemuan berikutnya, secara acak, guru menyuruh siswa untuk 

menyajikan soal temuannya di depan kelas. Dalam hal ini, guru dapat 

menentukan siswa secara selektif berdasarkan bobot soal yang diajukan oleh 

siswa. 
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e. Guru memberikan tugas rumah secara individual. Suyitno (2004, hlm. 31-32). 

 

Dalam pembelajaran problem posing masalah yang diajukan tidak harus baru. Hal 

tersebut juga menyangkut pembentukan kembali dari permasalahan yang telah ada 

atau bahkan pembentukan masalah yang telah diperoleh solusinya. Seperti yang 

dinyatakan Dunker (2010) bahwa problem posing tidak bisa dipisahkan dengan prob-

lem solving. Setiap langkah dari pemecahan masalah akan selalu ada pengajuan 

masalah di dalamnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa problem posing adalah 

bentuk model pembelajaran yang menekankan pada pengajuan soal atau perumusan 

masalah oleh siswa dan disertai jawaban dari permasalahan tersebut. 

Keterlibatan siswa untuk turut belajar dengan cara menerapkan model pembelajaran 

problem posing merupakan salah satu indikator keefektifan belajar. Siswa tidak 

hanya menerima materi dari guru, melainkan siswa juga berusaha menggali dan 

mengembangkan sendiri. Hasil belajar tidak hanya menghasilkan nilai tetapi dapat 

meningkatan pengetahuan dan konsep fisika. Kemampuan siswa untuk mengerjakan 

soal-soal sejenis uraian perlu dilatih, agar penerapan model pembelajaran problem 

posing dapat optimal. Kemampuan tersebut akan tampak dengan jelas bila siswa 

mampu mengajukan soal-soal secara mandiri maupun berkelompok. Kemampuan 

siswa untuk me-ngerjakan soal tersebut dapat dideteksi lewat kemampuannya untuk 

menjelaskan penyelesaian soal latihan. Penerapan model pembelajaran problem 

posing dapat melatih siswa belajar kreatif, disiplin, dan meningkatkan konsep fisika. 

Silver (1994) telah mengklasifikasikan problem posing seperti: 

(1) Pre-Solution 

Sebelum penyelesaian masalah, dimana beberapa masalah dihasilkan secara 

teliti dari stimulus yang disajikan seperti sebuah gambar, kisah atau cerita, diagram, 

paparan dan lain-lain. 

(2) During (within-solution) 
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Selama penyelesaian masalah ketika siswa secara sengaja merubah suatu hasil dan 

kondisi dari permasalahan. 

(3) After Problem Posing (post-solution 

Setelah penyelesaian masalah, ketika pengalaman dari konteks penyelesaian masalah 

diterapkan pada situasi yang baru. 

Pembelajaran dengan problem posing ini menekankan pada pembentukan atau 

perumusan soal oleh siswa secara berkelompok. Setiap selesai pemberian materi guru 

memberikan contoh tentang cara pembuatan soal dan memberikan informasi tentang 

materi pembelajaran dan bagaimana menerapkannya dalam problem posing secara 

berkelompok.  

Keuntungan belajar kelompok dalam Roestiah (2001, hlm. 17) adalah:  

1. Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah.  

2. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan 

berdiskusi  

3. Dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu 

serta kebutuhan belajar  

4. Para siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka dan mereka lebih 

aktif berpartisipasi dalam diskusi.  

5. Dalam memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa 

menghargai dan menghormati pribadi temannya, menghargai pendapat orang 

lain, hal mana mereka telah saling membantu kelompok dalam usaha 

mencapai tujuan bersama.  

 

Adapun langkah-langkah belajar kelompok adalah:  

Fase  Tingkah laku guru  
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Fase 1  

Menyampaikan tujuan dan memotivasi 

siswa  

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 

belajar  

Fase -2  

Menyajikan informasi  

 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan  

Fase-3  

Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar  

 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara 

evisien  

Fase – 4  

Membimbing kelompok, belajar 

mengajar  

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mengerjakan tugas  

 

Fase -5  

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempersentasikan 

hasil pekerjaannya  
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Fase-6  

Memberi penghargaan  

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik hasil belajar individu 

atau kelompok.  

Jadi langkah-langkah pembelajaran problem posing secara berkelompok adalah :  

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 

belajar.  

2. Guru menyajikan informasi baik secara ceramah atau tanya jawab 

selanjutnya memberi contoh cara pembuatan soal dari informasi yang 

diberikan.  

3. Guru membentuk kelompok belajar antara 5-6 siswa tiap kelompok 

yang bersifat heterogen baik kemampuan, ras dan jenis kelamin.  

4. Selama kerja kelompok berlangsung guru membimbing kelompok-

kelompok yang mengalami kesulitan dalam membuat soal dan 

menyelesaikannya.  

5. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari 

dengan cara masing-masing kelompok mempersentasikan hasil 

pekerjaannya.  

6. Guru memberi penghargaan kepada siswa atau kelompok yang telah 

menyelsaikan tugas yang diberikan dengan baik.  

 

Pada prinsipnya, pembelajaran dengan pendekatan Problem Posing adalah 

model pembelajaran (belatih soal) secara mandiri Suyitno (dalam Vina Triw Ahyuni 

Kusuma, 2004, hlm. 8,2011, hlm. 17). Problem Posing adalah perumusan soal 

sederhana atau perumusan ulang masalah yang ada dengan perubahan agar lebih 

sederhana dan dapat dikuasai. Pendekatan Problem Posing atau pengajuan pertanyaan 

sebetulnya hampir sama dengan metode pembelajaran Problem Solving intriksi, 
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merupakan pemecahaan masalah yang didasarkan atas tuntutan dan keinginan peserta 

didik sendiri. Meskipun demikian, biasanya metode ini didahului dengan Problem 

Solving ekstrinsik. Yakni pengajuan masalah yang dilakukan pengajar untuk 

kemudian dipecahkan oleh peserta didik. Perbedaannya, Problem Solving lebih 

terfokus pada keterampilan peserta didik memecahkan masalah, sedangkan Problem 

Posing terfokus pada upaya peserta didik secara sengaja menemukan pengetahuan 

dan pengalaman-pengalaman baru Suryaosubroto (dalam Vina Triw Ahyuni Kusuma, 

(2009, hlm. 204, 2011, Hlm. 18) 

2.2 Multimedia Interaktif 

 Multimedia merupakan salah satu bentuk teknologi komputer yang saat ini 

banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Multimedia mencakup bebagai media 

dalam satu perangkat lunak (software). Menurut beberapa pakar, diantaranya Furt, 

Haffors, Thomson dan Jayant Munir (2001, hlm. 13)  

“mendefinisikan multimedia sebagai gabungan antara berbagai media seperti 

teks, numerk, grafik, gambar, animasi, video, fotografi, suat dan data yang 

dikendalikan dengan program komputer (dalam satu software digital) serta 

mempunyai kemampuan interaktif, menjadi salah satu alternatif yang baik sebagai 

alat bantu dalam pembelajaran.” 

 Menurut Heinich (1993) yang ditulis oleh  Rudi Susilana dan Cepi Riyana 

(2008, hlm. 5-6) media merupakan alat saluran komunikasi. Kata “media” berasal 

dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata “medium”.  Secara harfiah kata 

tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar yaitu perantara sumber pesan (a 

source) dengan penerimaan pesan (a receiver). Henich mencontohkan media ini 

seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak (printed materiasl), komputer dan 

instruktur. Contoh media tersebut biasa dipertimbangkan sebagai media pembelajaran 

jika membawa peasan-pesan (massages) dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Heninich menanitkan hubungan antara media dengan pesan dan model 

(methods).  

Banyaknya parapakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai 

pengertian media. Beberapa diantaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai 

berikut: 
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 Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru (Schram,1977) 

 Sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk 

teknologi perangkat kerasnya (NEA, 1969) 

 Alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar 

(Briggs,1970)   

 Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran (Schramm,1977) 

 Sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti buku, film, 

video, slide, dan sebgainya. (Briggs,1977) 

 

 

 

 

2.2.1 Media Grafis 

Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan 

melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan symbol/gambar. Grafis 

biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan 

mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang.  

Yang termasuk grafis antara lain: 

a. Grafik, yaitu penyajian data berangkat melalui perpaduan antara angka, garis, 

dan symbol. 
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b. Diagram, yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk 

memperhatikan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-

garis symbol. 

c. Bagan, yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis, dan symbol yang merupakan 

ringkasan suatu proses, perkembangan, atau hubungan-hubungan penting.  

d. Sketsa, yaitu gambar yang sederhana atau draft kasaryang melukiskan 

bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. 

e. Poster, yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik 

dengan maksud untuk menarik perhatian orang lewat. Rudi Susilana, dkk 

(2008, hlm. 13). 

2.2.2 Kelebihan Media Grafis 

a. Dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang 

disajikan. 

b. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. 

c. Pembuatannya mudah dan harganya murah. Rudi Susilana, dkk (2008, hlm. 

14). 

 

2.2.3 Kekurangan Media Grafis 

a. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk 

grafis yang lebih kompleks. 

b. penyajian pesan hanya berupa unsure visual. Rudi Susilana, dkk (2008, hlm. 

14)). 

2.3 Jaringan Dasar Komputer 
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Perkembangan jaringan komputer saat ini memiiliki sejarah yang cukup 

panjang mulai dari awal dicetuskannya ide mengenai kebutuhan akan komputer yang 

dekat apat saling bekerja sama melakukan banyak tugas dalam satu waktu, hingga 

kebutuhan untuk saling berkomunikasi antar jaringan. Pada awalnya cikal bakal dari 

jaringna komputer dimulai pada era 40-an, hingga terus berkembang menjadi 

berbagai macam jenis jaringan, mulai dari koneksi LAN, hingga terciptanya internet 

sebagai salah satu jaringan interkoneksi yang sangat luas dan banyak digunakan di 

seluruh dunia.  

Tetunya sejarah jaringan komputer ini cukup panjang untuk ditelusuri, dengan 

mengetahui sejarah dari jaringan komputer ini dapat membuka wawasan para user 

dalam ilmu teknologi terlebih pada komputer. Disinilah peranan penting dari manfaat 

mempelajari ilmu komputer yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Untuk lebih 

memahami tentang pengertian dan juga hal-hal penting mengenai jaringan komputer, 

maka berikut ini adalah beberapa pengertian jaringan komputer :  

Menuurt Iwan Sofarna (2008, hlm. 3-73) Jaringan komputer atau yang suka 

disebut computer networks adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer 

autonomus. Dalam bahasa yang populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer 

adalah kumpulan beberapa komputer (dan perangkat lain seperti printer, hub dan 

sebagainya) yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Media 

perantara ini bisa berupa media kabel ataupun media tanpa kabel (nirkabel). 

Informasi berupa data akan mengalir dari satu komputer ke komputer lainnya atau 

dari suatu komputer yang terhubung tersebut bisa saling bertukar data atau berbagi 

perangkat keras. 

Tanaenbaum (2002), Jaringan Komputer merupakan kumpulan dari perangkat 

keras dan lunak di dalam suatu sistem yang memiliki aturan tertentu untuk mengatur 
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seluruh anggotanya dalam melakukan aktivitas komunikasi. Satu komputer yang 

terkoneksi ke jaringan menjadi satu node dari jaringan tersebut. Sedangkan host 

secara umum diartikan sebagai komputer yang terkoneksi ke jaringan yang dapat 

memberikan layanan jaringan (network service). 

Machajewski mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jaringan komputer 

adalah seperangkat komputer yang saling terkoneksi secara bersamaan satu sama 

lainnya dengan tujun utama, yaitu untuk saling membagikan atau men-share 

resources alias sumberdaya. Salah satu sumberdaya yang saat ini banyak digunakan 

di dalam sebuah jaringan komputer adalah sumber daya internet. 

2.4  Pemahaman 

 Pada hakikatnya, pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. 

Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Pemahaman berasal dari 

katadasar paham yang berarti mengerti. Menurut fajri dan senja, (2008), pemahaman 

berarti proses perubahan cara memamhami.  

 Depdikbud (1994:74) menjelaskan bahwa kata paham dapat berarti: (1) 

pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, 

(4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar. Apabila 

mendapat imbuhan me- i menjadi memahami, berarti : (1) mengerti benar (akan); 

mengetahui benar, (2) memaklumi. Dan jika mendapatkan imbuhan pe- an 

menjadikan pemahaman, artinya (1) proses, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau 

memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). 

 Dalam kamus psikologi, kata pemahaman berasal dari kata pengetahuan yang 

mendalam. Jadi, arti dari insight adalah satu pemahaman atau penilaian yang 

beralasan atau kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki seseorang. 

 Pemahaman berarti mengerti benar atau mengetahui benar. Pemahaman dapat 

juga diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena itu, belajar berarti harus 

mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasi-

aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa memahami suatu situasi. Hal ini sangat 
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penting bagi siswa yang belajar. Memahami maksudnya, menangkap maknanya, 

adalah tujuan akhir setiap mengajar. Pemahaman memiliki arti sangat mendasar yang 

meletakkan bagian-bagian belajar pada porsinya. Tanpa itu, maka pengetahuan, 

ketentuan, dan sikap tidak akan bermakna.  

Menurut Arif Sukadi Sadiman (1946, hlm. 109). Pemahaman adalah suatu 

kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau 

menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

diterimanya. 

Menurut Suharsimi (2009, hlm. 118 – 137) menyatakan bahwa pemahaman 

(comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, 

menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. 

 

Suharsimi Arikunto (2009, hlm. 118 – 137)  menyebutkan bahwa dengan 

pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang 

sederhana di antara fakta – fakta atau konsep. Pembelajaran yang telah dilaksanakan 

lebih mengaktifkan siswa untuk telibat selama proses pembelajaran 

berlangsung. Interaksi antara guru dengan siswa lebih akrab sehingga guru lebih 

mengenal anak didiknya dengan baik. Terkait dengan pandangan di atas, saat ini, 

guru dituntut untuk melakukan inovasi terbaru. Dalam proses belajar matematika, 

prinsip  belajar harus terlebih dahulu dipilih, sehingga sewaktu mempelajari 

metematika dapat berlangsung dengan lancar, misalnya mempelajari konsep B yang 

mendasarkan pada konsep A, seseorang perlu memahami lebih dahulu konsep A. 

Tanpa memahami konsep A, tidak mungkin orang itu memahami konsep B. Ini 

berarti mempelajari matematika haruslah bertahap dan berurutan serta mendasarkan 

pada pengalaman belajar yang lalu. 
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Mujianto menyatakan Jika dikaitkan dengan belajar matematika maka 

pemahaman terjadi karena evaluasi yang dilakukan guru dalam mempelajari 

matematika. Agar dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran maka perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai 

pemahaman siswanya.  Faktor lingkungan dan instrumental (misalnya guru, 

kurikulum dan model pembelajaran). Benyamin Bloom mengemukakan tiga faktor 

utama yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu kemampuan kognitif, motivasi 

berprestasi dan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan terkait dengan model pembelajaran yang digunakan. 

http://one.indoskripsi.com/node/797, 2007) h. 3 

 

 

 


