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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dunia pendidikan saat ini semakin berkembang seiring dengan berjalannya 

waktu berbagai macam pembaharuan telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan 

oleh para pelaku pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai 

terobosan baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran dan 

pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan tidak lain untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Kualitas pendidikan yang baik sangat berkaitan erat dengan proses 

pembelajaran, didalam proses pembelajaran tentunya diwarnai oleh interaksi 

antara pendidik dan peserta didik yang bernilai unsur pendidikan, kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Secara ideal pendidik mempersiapkan 

kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya 

untuk kepentingan pengajaran, dengan tujuan agar materi pelajaran yang 

disampaikan pendidik dapat dikuasai peserta didik dengan baik. 

Prinsip psikologi pendidikan adalah bahwa pendidik tidak begitu saja 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi peserta didik harus aktif 

membangun pengetahuan dan pikiran mereka, menurut Sanjaya (2010, hlm. 164) 

mengatakan bahwa “belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui 

pengalaman”. Pengalaman dapat berupa pengalaman secara langsung maupun 

tidak langsung. Pengalaman langsung dapat memberikan efektivitas ingatan yang 

lebih tinggi dibandingan dengan pengalaman secara tidak langsung. 

Menurut kerucut pengalaman Edgar Dale (dalam Arsyad 2002 hlm. 10) 

melukiskan bahwa semakin konkret siswa mempelajari bahan pelajaran, maka 

semakin banyak pengalaman yang didapatkan, tetapi sebaliknya jika semakin 

abstrak siswa mempelajari bahan pelajaran, maka semakin sedikit pula 

pengalaman yang didapatkan. Namun pada kenyataannya pengalaman secara 
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langung sangatlah sulit dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Karena tidak 

semua bahan pelajaran dapat dihadirkan secara langsung dalam proses 

pembelajaran. 

Media pembelajaran menepati posisi cukup strategis untuk menambah dan 

mengembangkan pengalaman belajar dalam rangka mewujudkan proses belajar 

secara optimal. Proses belajar yang optimal merupakan salahsatu indikator untuk 

mewujudkan hasil belajar peserta didik yang optimal pula. Hasil belajar yang 

optimal juga merupakan salah satu cerminan hasil pendidikan yang berkualitas. 

Berdasarkan pengalaman ketika melaksanakan program pengalaman lapangan 

(PPL) di SMKN 8 Bandung, penulis menilai pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dinilai kurang. Hal 

ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan 

media visual berupa modul, media pembelajaran ini dirasa kurang tepat untuk 

menyampaikan isi materi. Menjelaskan tentang definisi, fungsi dan proses kerja 

dari sistem. Wujud dari sistem hanya disajikan dalam bentuk gambar diam di 

dalam modul, sedangkan proses kerjanya disampaikan hanya dengan penjelasan. 

Hal ini membuat siswa kurang memahami secara jelas isi materi yang 

disampaikan, seharusnya setiap pendidik dapat menentukan media yang cocok 

untuk setiap materi agar materi yang disampaikan dapat diterima atau dipahami 

dengan dengan jelas oleh setiap peserta didik.  

Pemilihan media yang tepat dapat membantu meningkatkan kemampuan 

peserta didik, salah satu tolak ukurnya dilihat dari hasil evaluasi setiap peserta 

didik. Hasil evaluasi belajar siswa kelas XI TKR 4 tahun ajaran 2014/2015 pada 

kompetensi perawatan sistem pelumasan menunjukan bahwa hasil belajar siswa 

masih rendah, dan distribusinya pun tidak merata, sedangkan KKM dari 

kompetensi perawatan sistem pelumasan adalah 76,00. 

 

Tabel 1.1  Persentase Hasil Belajar kelas XI TKR 4 

No. Interval Nilai Jumlah Persentase 

1. X ≥ 76 11 36,66% 

2. X < 76 19 63,33% 
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Jumlah Siswa : 30 orang 

Sumber: Hasil Belajar Kompetensi Perawatan Sistem Pelumasan di SMKN 8 

Bandung Tahun Ajaran 2014/2015. 

Hasil belajar tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya 

adalah faktor media pembelajaran, dimana faktor peneliti berpendapat perlu 

dilaksanakannya inovasi dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat 

lebih tertarik untuk belajar, dan peserta didik dapat lebih cepat dalam memahami 

isi dari materi yang disampaikan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar, 

untuk itu peneliti bermaksud membuat dan menggunakan multimedia presentasi 

sebagai alternatif media pembelajaran pada kompetensi perbaikan sistem 

pelumasan.  

Multimedia presentasi sangat cocok digunakan pada kompetensi perawatan 

sistem pelumasan karena dapat menampilkan cara kerja dari sistem dalam bentuk 

animasi, sehingga dapat memperjelas isi atau pesan yang disampaikan yang sulit 

untuk dijelaskan dengan visual saja. Kelebihan multimedia presentasi adalah 

memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, 

video, animasi, image, garfik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian yang 

terintegrasi. Multimedia ini diharapkan dapat menjadi solusi agar peserta didik 

dapat memahami isi dari materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajarnya Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Penggunaan Multimedia Presentasi Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kompetensi Perawatan Sistem Pelumasan Pada Siswa Kelas 

XI SMK Negeri 8 Bandung”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah disusun untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti 

rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimanakah pengaruh penggunaan 

multimedia presentasi terhadap hasil belajar siswa pada kompetensi perawatan 

sistem pelumasan?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimanakah pengaruh hasil belajar siswa setelah dilakukan proses 

pembelajaran menggunakan multimedia presentasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, diharapkan penggunaan multimedia presentasi dalam penelitian ini 

mampu membantu dan mempermudah siswa dalam proses belajarnya. 

2. Bagi guru, diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan yang baik dalam 

hal penggunaan fasilitas media pembelajaran multimedia dalam proses 

pembelajaran perawatan sistem pelumasan. 

4. Bagi penulis, diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan saat 

perkuliahan dengan keadaan nyata. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi merupakan urutan penyusunan materi dalam penulisan 

skripsi agar susunannya lebih teratur. Struktur organisasi skripsi ini sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka. Memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

penellitian yang dilakukan, anatara lain tentang pengertian media pembelajaran, 

multimedia presentasi, hasil belajar dan kompetensi perawatan sistem pelumasan. 

Selain itu pada bab ini juga di bahas tentang kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu yang relevan dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian. Memuat tentang metode penelitian, definisi 

operasional, variabel penelitian, paradigma penelitian, data dan sumber data, 
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populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian 

instrumen penelitian dan teknik pengolahan data. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Memuat tentang hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan tentang pengaruh multimedia presentasi terhadap hasil 

belajar siswa pada kompetensi perawatan sistem pelumasan  

Bab V Kesimpulan, Implikasi Dan Rekomendasi. Memuat tentang kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan untuk pihak-pihak 

terkait. 


