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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-

orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik sehingga 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Achmad Munib, 

2004:34). Pendidikan ialah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang 

dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (baik jasmani maupun rohani) 

agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat (M. Ngalim Purwanto, 2002:10). 

Dalam arti lain, pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar dapat 

mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani 

kehidupan. 

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 1: “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik, serta psikologi siswa”. Oleh karena itu peran pendidik tidak 

hanya sebagai satu-satunya sumber belajar bagi para peserta didik, melainkan 

sebagai fasilitator agar peserta didik turut aktif dalam proses pembelajaran. Selain 

daripada itu, pendidik juga harus berinovasi dalam merancang model dan media 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran 

adalah Microsoft office visio. Microsoft office visio adalah sebagai aplikasi yang 

berguna untuk memindahkan desain rangkaian elektronika yang digambar secara 

manual (pada kertas mm blok dan kertas kalkir) ke komputer secara semi manual. 

Kelebihan dalam menggambar berbantuan komputer dibandingkan secara 

manual adalah menggambar dengan komputer tidak perlu berulang-ulang 

mengganti lembar kerja jika terjadi kesalahan, hasil lebih presisi, membuat ulang 

suatu gambar dengan memberikan perubahan tidak perlu membuatnya dari awal 
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cukup membuka file yang telah ada lalu melakukan perubahan yang 

diinginkan dan disimpan dengan nama yang baru dan berbagai kelebihannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama menjadi guru magang di 

SMK Wiraswasta Kota Cimahi selama dua tahun ajaran 2016-2018, pada mata 

pelajaran Instalasi Perangkat Elektronika pada pembahasan instalasi sound system 

terdapat beberapa permasalahan salah satunya terbatasnya perangkat lunak 

pendukung yang digunakan untuk desain rangkaian elektronika dengan 

menggunakan komputer sehingga peserta didik tidak dapat menghasilkan produk 

yang sesuai standar dari materi tersebut. Banyak perangkat lunak yang dapat 

digunakan sebagai pendukung dalam desain sebuah rangkaian elektronika, 

diantaranya Altium designer (protel dxp 2004 dan 99 SE sebagai versi 

terdahulunya), proteus, eagle, dan lain sebagainya. Perangkat lunak tersebut 

didalamnya menggunakan aplikasi pendukung pembuatan layout rangkaian 

elektronika yang disebut dengan netlist. Berbeda dengan Microsoft office visio 

2007 yang tidak menggunakan aplikasi pendukung tersebut. Microsoft office visio 

merupakan perangkat lunak untuk desain rangkaian elektronika dan desain layout 

rangkaian elektronika secara manual. Siswa SMK Wiraswasta Kota Cimahi Jurusan 

Teknik Elektronika memiliki keterbatasan dalam memahami analisis dari satu 

rangkaian elektronika, oleh karena itu apabila perangkat lunak pendukung 

pembuatan layout rangkaian elektronika menggunakan netlist, maka pembuatan 

layout akan dilakukan dengan menggunakan proses auto route dimana proses 

analisis rangkaian terlewati. Selaian daripada itu, perangkat lunak pendukung yang 

didalamnya menggunakan netlist, kapasitas pemakaian memorinya cukup besar 

dimana terdapat kendala pemasangan pada komputer yang memiliki spesifikasi 

rendah, berbeda dengan Microsoft office visio yang kapasistas pemakaian 

memorinya kecil. Maka dari itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa perangkat 

lunak yang cocok untuk digunakan adalah Microsoft office visio 2007. 

Media pembelajaran Microsoft office visio dapat menjadi solusi untuk 

permasalahan tersebut karena selain installation requirement (kebutuhan instalasi) 

yang ringan, dengan aplikasi tersebut siswa dapat memindahkan desain manualnya 

ke komputer dengan semi otomatis. Aplikasi tersebut tidak menggunakan netlist 
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dimana sistem otomatisasi komputer dihindari. Hal tersebut dilakukan agar peserta 

didik dapat lebih memahami rangkaian yang didesain sebelumnya. 

Berdasarkan dari sudut pandang tersebut, penulis melihat adanya 

kesempatan untuk menggunakan aplikasi Microsoft office visio sebagai media 

pembelajaran pendukung yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi 

Microsoft Office Visio 2007 Sebagai Media Pembelajaran Siswa SMK Wiraswasta 

Kota Cimahi Jurusan Elektronika Pada Mata Pelajaran Instalasi Perangkat 

Elektronika”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana hasil implementasi aplikasi Microsoft 

office visio 2007 pada pembelajaran Instalasi Perangkat Elektronika?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar lebih memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, maka analisis 

permasalahan dibatasi oleh beberapa point berikut: 

1. Aplikasi Microsoft office visio diimplementasikan pada mata pelajaran Instalasi 

Perangkat Elektronika dengan pembahasan materi Instalasi Sound System di 

SMK Wiraswasta Kota Cimahi. 

2. Hasil implementasi dilihat dari hasil belajar siswa dalam tiga aspek, yaitu aspek 

kognitif, psikomotor dan afektif. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai, tujuan yang ingin dicapai berdasarkan 

rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui hasil implementasi Microsoft 

office visio 2007 pada pembelajaran Instalasi Perangkat Elektronika.  
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1.5 Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam bidang pendidikan, 

khususnya pada pendidikan kejuruan. Adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini secara khusus adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan menambah strategi yang dapat digunakan dalam 

bidang pendidikan khususnya dalam mengatasi masalah-masalah yang sering 

terjadi dalam pembelajaran di kelas. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis, agar hasil penelitian ini dapat menjadi sarana aplikasi ilmu 

kependidikan yang diperoleh selama perkuliahan di Departemen 

Pendidikan Teknik Elektro dan menjadi masukan dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

b. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman, kreativitas dan minat belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran Instalasi Perangkat Elektronika untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang menyenangkan. 

c. Bagi pendidik, agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk 

memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai media pembelajaran 

Microsoft office visio untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

ditinjau dari aspek kognitif, psikomotor dan afektif. 

d. Bagi sekolah, agar hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif 

penggunaan media pembelajaran bagi guru terutama pada mata pelajaran 

Instalasi Perangkat Elektronika dengan mengetahui efektivitas 

penggunaannya. 

e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding 

dalam melakukan penelitian yang sejenis. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun pembahasan pada sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima 

pokok bahasan, antara lain: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, serta struktur 

organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung dari masalah yang sedang dikaji, yang 

berkaitan dengan media pembelajaran, aplikasi Microsoft office visio dan hasil 

belajar peserta didik serta hipotesis dari penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk 

beberapa komponen lainnya, diantara lain adalah lokasi dan subjek populasi/ 

sampel penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan dan memaparkan hasil penelitian mengenai 

implementasi aplikasi Microsoft office visio pada mata pelajaran Instalasi 

Perangkat Elektronika. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab simpulan dan saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap 

hasil analisis temuan penelitian. 


