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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga 

pendidikan formal di bawah Direktorat Pembinaan SMK yang 

menyiapkan lulusannya untuk bekerja dengan bekal pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja dalam bidang tertentu sesuai dengan 

kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Harapan 

terhadap pendidikan kejuruan adalah mutu lulusan yang 

mempunyai kompetensi sesuai bidang keahlian dan dapat 

diterima di DUDI (Depdikbud, 2005). 

Proses belajar sebagai bagian dari kehidupan masyarakat 

maju memberi kesempatan pada setiap individu untuk 

berkembang. Untuk itu, batas fisik seperti gedung, lokasi belajar, 

kehadiran guru bukanlah hal mutlak untuk proses belajar. 

Kemajuan dan kemapanan teknologi yang diterapkan dalam 

dunia pendidikan memudahkan dan mempercepat akses belajar 

termasuk di dalamnya sistem penyampaian materi ajar menjadi 

lebih cepat, mudah, dan terjangkau (Prawiradilaga, 2012, hlm. 

278).  

Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan 

salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih 

bermakna dan berkualitas. Hamalik (1986) mengemukakan 

bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran. Selain itu, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Salah 

satu materi pembelajaran berbasis media pada Kompetensi 
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Keahlian Teknik Elektronika Industri di SMKN I Cimahi adalah 

Sistem Pneumatik. 
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Secara umum, Sistem Pneumatik adalah sebuah teknologi 

yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan 

gerakan mekanis. Sistem ini menggunakan udara terkompresi, 

sehingga tidak dapat dipisahkan dengan kompresor, sebuah alat 

yang berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan tertentu. 

Beberapa bidang aplikasi di Industri yang menggunakan media 

Pneumatik diantaranya 1) Pencekaman benda kerja, 2) 

Penggeseran benda kerja, 3) Pengaturan posisi benda kerja, dan 

4) Pengaturan arah benda kerja (Krist, 1993).  

Sistem Pneumatik merupakan salah satu kompetensi yang 

wajib dipelajari oleh siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik 

Elektronika Industri di SMKN I Cimahi. Kompetensi ini 

merupakan bagian dari Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator I 

pada Semester Ganjil. Berdasarkan observasi awal, media 

pembelajaran yang digunakan di SMKN I Cimahi pada 

pembelajaran Sistem Pneumatik terdiri dari media Trainer dan 

media Perangkat Lunak Festo Fluidsim.  

Trainer adalah media pembelajaran berbentuk simulasi 

dari keadaan yang sebenarnya dari suatu sistem kendali. Festo 

Fluidsim adalah perangkat lunak yang dapat mensimulasikan 

pembuatan rangkaian Pneumatik dan Hidrolik. Perangkat Lunak 

ini mempunyai tampilan yang menarik sehingga pengguna bisa 

lebih mudah untuk mencari komponen-komponen yang 

diperlukan dalam merangkai suatu sistem Pneumatik (Crosser, 

1994). Temuan dalam pemanfaatan media Perangkat Lunak Festo 

Fluidsim di sekolah adalah guru tidak terlalu mengutamakan 

penggunaan media ini dan lebih mengutamakan penggunaan 

media Trainer dalam pembelajaran. Pembelajaran Pneumatik 

dengan media Trainer dinilai masih relevan karena merupakan 

suatu bentuk pelatihan langsung yang harus dikuasai siswa. 

Berdasarkan hasil observasi, siswa membutuhkan media 

pembelajaran yang dapat digunakan dimana saja dan untuk 

mengulang pembelajaran di rumah dalam meningkatkan 

pemahaman belajar pada pembelajaran Sistem Pneumatik. 

Beberapa temuan dalam pemanfaatan media Trainer adalah 

terbatasnya jumlah Trainer yang dimiliki sekolah dan hanya 

dapat digunakan di sekolah saja, sehingga siswa tidak dapat 

mengulang dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah.  

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian untuk mengimplementasikan media Trainer Pneumatik 



 

 
 

3 

dan Perangkat Lunak Festo Fluidsim serta mengetahui efektivitas 

penggunaan kedua media pembelajaran tersebut terhadap hasil 

belajar siswa, dalam Skripsi yang berjudul “Perbandingan 

Efektivitas Penggunaan Media Trainer dan Perangkat Lunak 

Festo Fluidsim pada Pembelajaran Sistem Pneumatik di 

SMKN I Cimahi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Media Trainer sebagai 

Media pembelajaran Sistem Pneumatik di SMKN I 

Cimahi? 

2. Bagaimana efektivitas penggunaan Media Perangkat 

Lunak Festo Fluidsim sebagai Media pembelajaran Sistem 

Pneumatik di SMKN I Cimahi? 

3. Bagaimana perbandingan efektivitas antara penggunaan 

Trainer dan Perangkat Lunak Festo Fluidsim sebagai 

Media pembelajaran Sistem Pneumatik di SMKN I 

Cimahi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, 

diantaranya:  

1. Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas XI Kompetensi 

Keahlian Teknik Elektronika Industri di SMKN I Cimahi.  

2. Pembelajaran yang dibahas mencakup materi Sistem 

Pneumatik menggunakan media pembelajaran Trainer 

Pneumatik dan Perangkat Lunak Festo Fluidsim pada 

mata pelajaran Sensor dan Aktuator I. 

3. Hasil belajar siswa mencakup dalam Aspek Kognitif, 

Aspek Afektif, dan Aspek Psikomotor. 

4. Aspek Kognitif dalam penelitian ini mencakup C1, C2, 

C3, dan C4. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui:  
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1. Efektivitas penggunaan Media Trainer sebagai Media 

pembelajaran Sistem Pneumatik di SMKN I Cimahi. 

2. Efektivitas penggunaan Media Perangkat Lunak Festo 

Fluidsim sebagai Media pembelajaran Sistem Pneumatik 

di SMKN I Cimahi. 

3. Perbandingan efektivitas antara penggunaan Trainer dan 

Perangkat Lunak Festo Fluidsim sebagai Media 

pembelajaran Sistem Pneumatik di SMKN I Cimahi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan diantaranya:  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

media pembelajaran yang efektif sebagai penunjang keberhasilan 

belajar dalam dunia pendidikan pada mata pelajaran Sensor dan 

Aktuator I di SMKN I Cimahi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penggunaan media pembelajaran Trainer dan 

Perangkat Lunak Festo Fluidsim Pneumatik ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan untuk memahami materi Sistem 

Pneumatik pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator I di kelas 

XI. 

b. Bagi guru, sebagai bahan masukan guna penyempurnaan dan 

perbaikan dalam proses pembelajaran dengan mengoptimalkan 

penggunaan media pembelajaran dalam upaya meningkatkan 

pemahaman siswa.  

c. Bagi sekolah, dengan penelitian ini diharapkan pihak sekolah 

dapat mengembangkan media pembelajaran yang efektif 

sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan untuk memperluas pengetahuan dalam bidang 

pengembangan media pembelajaran yang efektif. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima Bab, yaitu 

sebagai berikut: 

Bab I      :  meliputi latar belakang penelitian, rumusan  

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat dilakukannya penelitian. 



 

 
 

5 

Bab II     : meliputi deskripsi teori yang mendasari, 

penelitian yang relevan dan terkait dengan 

subyek.  

Bab III   : meliputi metode penelitian, desain 

penelitian, partisipan penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, dan analisis data. 

Bab IV : meliputi temuan dan pembahasan penelitian. 

Bab V : meliputi kesimpulan dan implikasi yang 

diperoleh berdasarkan uraian-uraian pada 

Bab sebelumnya serta beberapa 

rekomendasi yang dimaksudkan untuk 

memberi masukan yang membangun. 


