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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik untuk menyampaikan suatu  sumber belajar agar terjadi perubahan 

prilaku ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan itu serta 

memotivasi belajar siswa diharapkan dapat memanfaatkan media 

pembelajaran yang ada, akan tetapi media pembelajaran masih terabaikan 

dikalangan pendidik.  

          Terdapat  banyak  media  pembelajaran yang dapat di aplikasikan 

seperti media auditif, visual, audio visual, televisi, dan multi media. Setiap 

orang mempunyai gaya belajar berbeda-beda, perbedaan gaya belajar 

menunjukan cara terbaik seseorang dalam menerima dan memahami 

informasi, ada yang lebih cepat  memahami pembelajaran lewat visual 

misalnya gambar, poster, ada juga yang lebih memahami media auditif 

ataupun audio visual, oleh karena itu pendidik perlu memahami bagaimana 

gaya belajar peserta didik serta memilih media yang tepat untuk mata 

pelajaran yang akan disampaikan agar siswa dapat memahami dan 

menerima pelajaran secara maksimal. 

         Gambar interior dan eksterior adalah salah satu mata pelajaran pada 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PU Negeri Bandung Jurusan Teknik 

Gambar Bangunan (TGB), masalah yang terlihat pada saat menggambar 

interior terdapat siswa sulit mengaplikasikan elemen-elemen interior pada 

gambar, sebagian siswa juga kurang memahami kompetensi dasar tentang 

konsep desain. Berikut ini adalah hasil belajar siswa Interior dan Eksterior 

Bangunan Gedung Tahun  2014/2015 59,2% siswa mendapatkan hasil 

belajar 75-90, 33,4% siswa mendapatkan nilai dari rentang 60-74, 

sedangkan 7,4% siswa mendapatkan nilai <54-59. Interior merupakan 

salah satu mata pelajaran kejuruan yang penting untuk menunjang ke 



2 
 

Winda Rama Sari, 2016 
Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Flash Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Terhadap Mata Pelajaran Gambar Interior Dan Eksterior Bangunan Gedung Di Smk Pu Negeri 
Bandung  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

depannya dengan hasil tersebut masih dibutuhkan pengembangan agar 

adanya peningkatan mutu pembelajaran di dalam kelas. 

         Saat ini pembelajaran yang terjadi di SMK jurusan Teknik Gambar 

Bangunan (TGB) cenderung satu arah terpusat pada guru, sedangkan mata 

pelajaran interior hanya 2 jam pelajaran dengan pengurangan alokasi 

waktu dari 45 menit menjadi 35 menit per-jam pelajaran, dengan 

keterbatasan waktu tersebut siswa kurang optimal dalam menerima materi 

yang disampaikan. Sehingga banyak siswa yang tidak memahami materi 

dengan baik. Maka dari itu diperlukan media yang dapat dipahami secara 

nyata oleh siswa dan bisa dipelajari ulang secara mandiri, sehingga 

nantinya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran ini dapat memberikan konteks kepada 

siswa yang lemah kemampuan mengingat informasi dalam bentuk teks. 

Peneliti mencoba menyajikan Mata Pelajaran Gambar Interior dan 

Eksterior Bangunan Gedung ke media berbasis flash. Pemilihan media 

pembelajaran berbasis flash diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa karena flash lebih komunikatif, variatif, gambar terlihat jelas, mudah 

digunakan  dan tampilan dapat dibuat semenarik mungkin agar siswa 

tertarik untuk membacanya dibandingkan dengan media papan tulis, 

wallchart, maupun power point. 

         Berdasarkan uraian berikut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang: “Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Flash 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran 

Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung di SMK PU Negeri 

Bandung “ 

    

B. Rumusan Masalah Penelitian   

1. Bagaimana hasil belajar siswa SMK PU Negeri Bandung Kelas TGB 2 

dengan menggunakan media pembelajaran berbas flash pada Mata 

Pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung ? 
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2. Bagaimana hasil belajar siswa SMK PU Negeri Bandung kelas TGB 1 

dengan menggunakan media papan tulis pada Mata Pelajaran  Gambar 

Interior dan Eksterior Bangunan Gedung ? 

3. Adakah perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

berbasis Flash dengan media papan tulis pada Mata Pelajaran Gambar 

Interior dan Eksterior Bangunan Gedung? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk: 

1. Mengetahui hasil belajar siswa SMK PU Negeri Bandung Kelas TGB 

2 dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Flash pada Mata 

Pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa SMK PU Negeri Bandung kelas TGB 

1 dengan menggunakan media papan tulis pada Mata Pelajaran  

Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 

3. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran berbasis Flash dengan media papan tulis  pada Mata 

Pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam Penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, untuk menambah pemahaman siswa dan meningkatkan 

hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Gambar Interior dan Eksterior 

Bangunan  Gedung dengan media  pembelajaran  berbasis flash. 

2. Bagi guru, media pembelajaran berbasis flash dapat dijadikan salah 

satu media alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

Mata Pelajaran Gambar Interior dan Eksterior Bangunan Gedung.  

3. Bagi sekolah, dengan mengetahui hasil belajar siswa menggunakan 

media pembelajaran berbasis flash diharapkan memotivasi tenaga 

Pendidik agar lebih kreatif dalam menggunakan media belajar. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi  

 Struktur organisasi ini berperan agar dalam penulisan skripsi lebih 

ter-arah, Adapun struktur organisasinya yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan  masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini di bahas  mengenai teori–teori yang berkaitan dengan penelitian. 

Teori-teori yang dimaksud secara garis besar berisi mengenai tinjauan 

pustaka  media  pembelajaran, hasil belajar siswa, mata pelajaran gambar 

interior dan eksterior bangunan gedung, serta penelitian yang relevan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini di bahas  mengenai  metode dan prosedur yang digunakan pada 

saat penelitian. Sub bab pada metode penelitian ini disesuaikan dengan 

sistematika metode penelitian quasi eksperimen. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini di bahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, membahas 

mengenai deskripsi data,  analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini di bahas mengenai simpulan dan saran yang menyajikan jawaban 

dari rumusan masalah pada bab 1, dan memberikan saran dari hasil 

penelitian. 

 

 

 


