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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan adalah hal dasar yang dibutuhkan 

oleh setiap manusia untuk berkembang menjadi pribadi 

yang lebih baik. Perkembangan dunia pendidikan tidak 

luput dari pengaruh perkembangan teknologi, dengan 

perkembangan teknologi dunia pendidikan menjadi 

lebih berwarna dan ditemukan berbagai metode ajar 

baru. Berdasarkan UU SISDIKNAS No. 2 Tahun 1998 

pasal 1 bahwa “Pendidikan adalah usaha untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pembelajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang”. Sedangkan Menurut UU 

SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003 bahwa 

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkingan belajar”.  

Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 

beberapa jenjang mulai dari tingkat dasar, menengah, 

atas dan perguruan tinggi. Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) adalah salah satu sekolah pada jenjang atas. 

Kurikulum yang digunakan di SMK sekarang adalah 

kurikulum nasional atau kurikulum 2013. Pada 

kurikulum 2013 hasil belajar siswa merupakan 

gabungan dari tiga ranah penilaian yaitu sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Menurut Rusman, dkk. 

(2012, hlm.7) permasalahan utama yang terjadi dalam 

pendidikan berkaitan dengan kualitas pendidikan itu 

sendiri, khususnya kualitas pembelajaran. 

Proses pembelajaran di sekolah yang menerapkan 

konsep satu arah, yaitu dari guru ke siswa kurang pas. 

Karena dapat menyebabkan siswa terlihat bosan atau 

bahkan malas saat proses pembelajaran di kelas. Seolah 
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siswa dituntut untuk duduk mendengarkan. Sejalan 

dengan pendapat A.S. Neil bahwa anak mampu 

mencapai kebahagiaan jika mereka bebas. 
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Siswa cenderung lebih senang bermain daripada 

belajar. Era globalisasi ini, teknologi mulai 

berkembang, menyokong kebutuhan disegala bidang, 

termasuk pendidikan. Teknologi diciptakan untuk 

memudahkan pekerjaan  manusia. Banyak yang bisa 

dimanfaatkan dari teknologi untuk bidang pendidikan, 

salah satunya multimedia. Seperti yang ditulis Munir 

(2012), bahwa secara umum multimedia berhubungan 

dengan penggunaan lebih dari satu macam media untuk 

menyajikan informasi. Pendidikan bisa mengolah 

multimedia menjadi barang yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran yang membuat siswa merasa senang.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ke SMK 

Binawisata Lembang melalui penyebaran angket 

kepada siswa dan wawancara kepada guru menyatakan 

bahwa Materi Topologi Jaringan menjadi salah satu 

mata pelajaran yang sulit dimengerti oleh siswa, data 

terlampir pada lampiran 1. Sehingga Materi Topologi 

Jaringan dalam ranah keterampilan lebih menonjol 

dibandingkan dengan pengetahuannya atau kognitifnya 

hal tersebut dikarenakan model pembelajaran yang 

sedang berlangsung disekolah tersebut masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional di 

mana tenaga pendidik masih menjadi pusat 

pembelajaran atau teacher center learning sehingga 

sulit bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya. 

Hal tersebut membuat guru semakin cerdas tetapi siswa 

hanya memiliki pengalaman mendengar paparan saja. 

Sehingga siswa takut berpendapat, tidak berani 

mencoba yang akhirnya cenderung menjadi pelajar 

yang pasif. (Sukardi, 2010, hlm.109)  

Hal tersebut berdampak pada materi 

pembelajaran yang bersifat teroritis dan abstrak. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan menyebutkan 

bahwa materi dalam Materi Topologi Jaringan yang 

menurut siswa  dan tenaga pendidik sulit yaitu materi 
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topologi jaringan dikarenakan materi tersebut 

membutuhkan pemahaman materi yang lebih jelas, 

tetapi hasil evaluasi tidak menunjukan hasil yang 

memuaskan. Hal tersebut terbukti dalam nilai rata-rata 

kognitif disetiap sub materi pada mata pelajaran jarigan 

dasar di SMK Binawisata Lembang. Beberapa materi 

diantaranya yaitu konsep teknologi jaringan (0%); 

model OSI (16%); topologi jaringan (31%); media 

jaringan (9%); protokol jaringan (13%); protokol 

pengalamatan (16%); perangkat keras jaringan (0%); 

sistem operasi jaringan (3%); pengembangan jaringan 

sederhana (6%); dengan rincian data terlampir pada 

lampiran 1. Berdasarkan angket tersebut dilihat dari 

hasil persentasi materi topologi jaringan mendapatkan 

data terbanyak yaitu 31% dari data materi yang lainnya. 

Dalam dunia kerja tidak hanya dari kemampuan 

keterampilan yang dibutuhkan melainkan dari 

pengetahuan dan sikap juga harus seimbang. 

Sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 20 tahun 

2003 pasal 15 Sekolah Menengah Kejuruan merupakan 

jenjang pendidikan menengah di mana lulusannya 

disiapkan untuk bekerja di bidang tertentu dengan bekal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan 

dalam dunia kerja. Sehingga sudah jelas kemampuan 

kognitif siswa menjadi hal yang tidak kalah penting 

sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan 

kognitif siswa.    

Penggunaan media pembelajaran memuat 

unsur text, graphic, audio, dan video diharapkan dapat 

membantu dalam pembelajaran. Salah satunya adalah 

pembelajaran yang berkaitan dengan topologi jaringan 

komputer pada Materi Topologi Jaringan. Materi 

topologi jaringan komputer merupakan kompetensi 

dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik khususnya 

siswa SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Selain 
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itu, materi topologi jaringan komputer akan lebih 

mudah dipelajari bila disajikan secara visual dengan 

citra atau animasi.  

 Menurut Hanafiah (2010:41) bahwa : Model 

pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam 

rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik 

secara adaftif maupun generatif. Model pembelajaran 

sangat terkait dengan gaya belajar peserta didik 

(learning style) dan gaya mengajar guru (teaching 

style). Sehingga dalam pembelajaran berbasis komputer 

memiliki empat model pembelajaran yaitu model 

simulasi, model tutorial, model drills, model 

instructional game 

Games dalam pembelajaran merupakan Untuk 

belajar dan mengajar. Memberikan informasi fakta dan 

prinsip, proses, struktur dan sistem yang dinamis, serta 

kemampuan dalam memecahkan masalah. Model 

permainan ini dikembangkan berdasarkan atas 

“pembelajaran menyenangkan”, di mana peserta didik 

akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan 

permainan. Dalam konteks pembelajaran sering disebut 

dengan Instructional Games (Eleanor.L Criswell, 1989: 

20). 

Metode pembelajaran berbantuan game ini, 

diharapkan membantu dan mempermudah 

pembelajaran bagi siswa, khususnya jurusan rekayasa 

perangkat lunak pada mata pelajaran jaringan 

komputer. Game adalah hal yang paling disenangi oleh 

anak. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa 

siswa cenderung lebih senang bermain dari pada 

belajar, dengan multimedia, pendidikan bisa dibuat 

menyenangkan. Memasukan nilai-nilai pembelajaran 

secara materi atau nilai kehidupan dalam permainan, 

membuat siswa belajar secara tidak langsung tetapi 

menyenangkan.  
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Menurut Jabos dan Schade (1992) dalam buku 

Munir (2013: hal. 232) menunjukkan bahwa daya ingat 

orang yang hanya membaca saja memberikan 

persentase terendah yaitu 1%. Daya ingat ini dapat 

ditingkatkan hingga 25%-30% dengan bantuan media 

lain seperti televisi. Daya ingat makin meningkat 

dengan penggunaan 3 dimensi seperti multimedia, 

hingga 60%. Ditemukan pula bahwa multimedia 

memiliki kemampuan menampilkan konsep 3D (tiga 

dimensi) secara efisien dan efektif dengan kurikulum 

pembelajaran yang dirancang secara sistematik, 

komunikatif dan interaktif sepanjang proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan Wulandari dkk. (2016) Keberadaan 

game yang selama ini dianggap sebagai pengganggu 

belajar siswa dan menjadikan siswa melupakan 

tugasnya yang lain, maka perlu adanya inovasi untuk 

mengubah anggapan tersebut dengan 

mengkolaborasikan antara pembelajaran dengan game 

yang digemari siswa. Dari kolaborasi yang harmonis 

akan dirasakan manfaat yang lebih dari produk inovasi 

tersebut dalam dunia pendidikan, khususnya media 

pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Contoh 

game yang dapat dipilih dalam multimedia interaktif 

adalah adventure, wordsquare, puzzle, tebak gambar, 

make a match, dan sebagainya. 

Raquel Rodríguez dkk. (2014, hlm.4) 

menyatakan bahwa penggunaan games dalam 

pembelajaran akan memberikan efek positif karena 

games dianggap lebih menarik bagi siswa , selain itu 

siswa  juga akan menunjukan sikap yang baik ketika 

proses pembelajaran berbantuan games berlangsung. 

Hal tersebut disampaikan dalam jurnal yang berjudul 

“Educational Games For Improving The Teaching-

Learning Process Of A CLIL Subject: Physics and 

Chemistry in Secondary Education”  
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Sejalan dengan pendapat di atas Kust Suire dan 

Henry Jenkis (2012, hlm. 1) mengemukanan bahwa 

untuk remaja, biasanya mereka lebih suka bermain 

game, selain itu mereka dapat menghabiskan banyak 

waktu hanya untuk bermain game dan terkadang game 

lebih menyita banyak waktu meraka dibandingkan 

dengan mereka belajar di rumah. 

Untuk menarik minat siswa dalam media ini 

diselipkan game yang berbantuan game puzzle, dimana 

game ini cukup banyak diminati oleh siswa. Karena 

game ini dapat melatih ketepatan dan konsentrasi siswa. 

Siswa dituntut untuk menyelesaikan sebuah bentuk 

puzzle games yang nantinya terdapat penyelesaiannya 

ketika siswa sudah menyelesaikan puzzle games 

tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian Ekawati dkk. 

(2015,VOL 22 No. 1) dalam Jurnal Link bahwa 

Permainan adalah sebuah sistem di mana pemain 
terlibat dalam konflik buatan, ditentukan oleh 
aturan yang menghasilkan hasil yang terukur. 
Teori tersebut dikemukakan oleh Katie Salen dan 

Eric Zimmerman. Sedangkan menurut David 
Parlett Game adalah sesuatu yang memiliki akhir 
dan cara pencapaiannya. Dalam game terdapat 
tujuan, hasil dan serangkaian peraturan untuk 
mencapai keduanya. Sehingga dapat disimpulkan 
game merupakan sarana yang menangani 
hubungan input/output, yang dikemas dalam 
sebuah sistem dimana pemain terlibat dalam 
konflik buatan yang sudah ditentukan oleh aturan 
untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian Elisa dkk. (2011, 

Vol 3 No 1) dalam Jurnal Infotel yang berjudul 

Rancangan Puzzle Game Delbeldes bahwa Game 
adalah media yang berkembang pesat dalam dua 



Sri Mulya, 2020 
RANCANG BANGUN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BERBANTUAN GAME PUZZLE 

DENGAN MODEL VISUAL AUDITORY KINESTHETIC (VAK) UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA SMK PADA MATERI TOPOLOGI JARINGAN 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

8 

 

dasawarsa terakhir. Puzzle game merupakan salah 
satu genre casual games yang paling diminati. 

Pada mata pelajaran jaringan dasar siswa 

dituntut bukan untuk menghafal arti sebuah jaringan 

saja tetapi mereka diharapkan mampu mengingat dan 

terbiasa dengan perangkat keras dan perangkat lunak 

yang ada dan digunakan. Sehingga terciptalah suatu 

pembelajaran yang tidak menuntut siswa untuk 

mempelajari suatu jaringan tetapi lebih untuk membuat 

siswa terbiasa dengan perangkat dari sebuah jaringan. 

Multimedia pembelajaran ini tahapannya dapat 

berulang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Permbelajaran yang bersifat berulang mampu membuat 

siswa mengingat lebih mudah karena sudah terbiasa 

mengkaji materi secara berulang sehingga diharapkan 

mampu untuk meningkatkan pemahaman dalam Materi 

Topologi Jaringan. Karena jaringan itu sendiri lebih 

menekankan pada kemampuan siswa untuk terbiasa 

menggunakan dan memahami suatu perangkat jaringan.  

 Berdasarkan cakupan materi yang 

dibelajarkan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, 

satu di antaranya dapat dilakukan dengan menggunakan 

media pembelajaran yang tepat yang disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan anak usia sekolah dasar. 

Siswa sekolah dasar berada pada rentang usia antara 6-

12 tahun. Pada masa ini ia mengalami transisi yang 

ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak, yaitu 

suatu masa ketika anak tumbuh dan berkembang dalam 

semua bidang dan mulai pada suatu fase perkembangan 

yang lebih perlahan-lahan. Pada fase ini, terjadi proses 

adaptasi baru dalam memperoleh pengetahuan yang 

ditentukan juga oleh fase kognitifnya (Baharuddin & 

Wahyuni, 2015:173).  

Piaget (dalam Santrock, 2013:49) menjelaskan 

tahap perkembangan kognitif siswa sekolah dasar 
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berada pada tahap operasional konkret (7-11 tahun). 

Pada usia tersebut anak dapat berpikir secara logis 

mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan 

mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-

bentuk yang berbeda. Santrock (2013:55) 

mengemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan 

guru dalam mengajar anak-anak dengan pemikiran 

operasional konkret di antaranya adalah mendorong 

siswa untuk menemukan konsep dan prinsip, 

melibatkan siswa dalam tugas-tugas operasional, 

merencanakan aktivitas di mana siswa berlatih konsep 

mengurutkan hierarki naik atau turun, mengajak siswa 

bekerja kelompok dan saling bertukar pikiran, 

memastikan materi dapat merangsang siswa untuk 

mengajukan pertanyaan, menggunakan alat bantu 

visual atau peraga. 

Tantangan ini cukup menarik untuk dilakukan 

mengingat materi Jaringan cukup banyak untuk 

menemukan ide yang cocok untuk di implementasikan 

dalam sebuah game edukatif dalam suatu media 

pembelajaran. Peserta didik pada umumnya belajar 

melalui visual (apa yang dapat dilihat atau diamati), 

auditory (apa yang dapat didengar) dan  kinesthetic (apa 

yang dapat digerakkan atau dilakukan) sehingga 

mereka memerlukan perlakuan yang berbeda sesuai 

dengan gaya belajarnya. Model pembelajaran 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

pembelajaran, oleh karena itu, perlu disesuaikannya 

model pembelajaran dengan kondisi peserta didik. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah model pembelajaran Visual Auditory 

Kinesthetic (VAK).  

Untuk meningkatkan kempuan kognitif siswa 

maka tenaga pendidik membutukan model 

pembelajaran yang membuat siswa lebih 

mengeksplorasi pengetahuannya serta membuat siswa 
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tertarik untuk belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 

70 tahun 2013 menyebutkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran pada kurikulum 2013 ini harus 

berorientasi pada siswa  di mana siswa  dituntut untuk 

mencari tahu bukan diberi tahu, dalam hal ini 

pendekatan yang digunakan adalah saintifik di mana 

siswa  harus mengamati, menanya, mencoba, mengolah 

dan mengkomunikasikan.  

Salah satu model pembelajaran yang mendukung 

Peraturan Menteri Pendidikan tersebut yaitu model 

pembelajaran Visual Auditory Kinesthetic (VAK). 

Menurut Ngalimun (2012, hlm.76) “Model 

pembelajaran VAK mencakup tiga aspek belajar yaitu 

visualisasi di mana siswa akan dituntut untuk 

mengamati sesuatu, kemudian auditori siswa dituntut 

untuk bisa bertanya dan mengulang lagi apa yang 

dijelaskan oleh guru serta kinestetik siswa dituntut 

untuk mencoba atau mempraktekkan apa yang guru 

jelaskan.” Model pembelajaran VAK membutukan 

media pembelajaran yang inovatif, adaptif dan kreatif 

serta mampu memberikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan salah satu yang dapat diciptakan yaitu 

media pembelajaran berbasis teknologi komputer yang 

lebih dikenal dengan multimedia interaktif.   

Menurut penelitian Marlan (2014, hlm.14) 

bahwa aktivitas  siswa   dapat  ditingkatkan  melalui  

penerapan  model  pembelajaran kuantum  tipe  VAK  

pada  pokok  bahasan  listrik  dinamis  di  kelas  X3  

MAN  Sungai Gelam. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa  

pada setiap siklus. Peningkatan aktivitas siswa  terlihat 

dari rata-rata persentase aktivitas siswa  pada siklus I 

47,3% meningkat pada siklus II menjadi 78,06% dan 

meningkat lagi pada  siklus  III  menjadi  85,07 %.  

Sedangkan  rata-rata  hasil  belajar  siswa   pada  siklus  
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I 56,70  dengan  jumlah  siswa   yang  berhasil  sebanyak  

12  orang  (44,44%)  meningkat  pada siklus II menjadi 

64,29 dengan jumlah siswa  yang berhasil 15 orang 

(55,56%), kemudian meningkat lagi pada siklus III 

menjadi 70,90 dengan jumlah siswa  yang berhasil 22 

orang (81,48%). Dalam hal ini hasil belajar siswa  

tentunya mencakup ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor sehingga model pembelajaran VAK 

memungkinkan untuk menyeimbangkan ketiga ranah 

penilaian tersebut.   

Game Puzzle sendiri seperti kita ketahui 

membutuhkan konsentrasi dan kemampuan berpikir 

sistematis untuk mampu menyelesaikan game tersebut. 

Ini dimaksudkan juga untuk membantu siswa konsetrasi 

dalam bermain peran sesuai yang ada. Dengan dibantu 

dengan multimedia interaktif berupa game puzzle yang 

dibungkus dalam suatu aplikasi media pembelajaran 

diharapkan dapar membantu siswa menyerap materi 

dari proses pembelajaran dengan baik, ditambah dengan 

model Visual Auditory Kinesthetic (VAK) pada bagian 

ini mampu melatih aspek kognitif dan psikomotorik 

dalam proses simulasi peran yang dimainkan. Karena 

pada dasarnya Materi Topologi Jaringan itu 

mempelajari tentang suatu perangkat yang dikaitkan 

dengan ketepatan suatu jaringan, sehingga ketika 

disandingkan dengan model Visual Auditory 

Kinesthetic (VAK) hal tersebut sangat cocok untuk 

melatih ketepatan siswa dalam langkah-langkah 

memecahkan masalah yang dipasangkan atau diurutkan 

menjadi urutan logis.  

Berdasarkan penelitian Gilakjani (2011) dalam 

Journal of Studies in Education bahwa Salah satu 

kegunaan gaya belajar yang paling penting adalah 

memudahkan guru untuk memasukkannya ke dalam 

pengajaran mereka. Ada gaya belajar yang berbeda. 

Tiga dari yang paling populer adalah visual, 
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pendengaran, dan kinestetik di mana pada metode ini 

siswa ditekankan untuk mengambil informasi. Siswa 

menggunakan semua indera mereka untuk mengambil 

informasi, dan memiliki preferensi dalam cara belajar 

yang terbaik. Untuk membantu siswa belajar, guru perlu 

mengajar sebanyak mungkin dari preferensi ini. Guru 

dapat menggabungkan gaya belajar ini dalam kegiatan 

kurikulum mereka sehingga siswa dapat berhasil di 

kelas mereka. Penelitian ini adalah analisis gaya belajar 

untuk siswa EFL Iran. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan kesadaran fakultas dan 

pemahaman tentang pengaruh gaya belajar pada proses 

pengajaran. Tinjauan literatur akan menentukan 

bagaimana gaya belajar mempengaruhi proses 

pengajaran.  

Dengan kolaborasi Puzzle, model Visual Auditory 

Kinesthetic (VAK), dengan mata pelajaran Jaringan 

Dasar, diharapkan dapat melatih perkembangan 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian yang akan dilakukan berjudul “Rancang 

Bangun Multimedia Pembelajaran Berbantuan Game 

Puzzle Dengan Model Visual Auditory Kinesthetic 

(VAK) Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif 

Siswa SMK Pada Materi Topologi Jaringan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

terbentuklah rumusan masalah secara umum sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana rancang bangun multimedia pembelajaran 

interaktif berbantuan puzzle game menggunakan model 
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Visual Auditory Kinesthetic (VAK) pada materi 

Topologi Jaringan di SMK? 

2. Bagaimana pengaruh multimedia pembelajaran 

berbantuan game puzzle terhadap kognitif siswa 

menggunakan model Visual Auditory Kinesthetic 

(VAK) pada materi Topologi Jaringan di SMK? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap multimedia 

pembelajaran berbantuan game puzzle dengan Metode 

Visual Auditory Kinesthetic (VAK)? 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah terhadap penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Materi Topologi 

Jaringan khususnya pada materi topologi jaringan. 

2. Target penelitian adalah siswa kelas X SMK pada 

jurusan RPL yang telah belajar materi topologi jaringan. 

3. Penelitian dalam meningkatkan kemapuan kognitif 

siswa hanya pada aspek kognitif dengan menggunakan 

model Visual Auditory Kinesthetic (VAK). 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuat rancang bangun multimedia 

pembelajaran interaktif berbantuan puzzle game dengan 

model Visual Auditory Kinesthetic (VAK)  pada materi 

Topologi Jaringan di SMK. 

2. Untuk mengetahui peningkatan pemahan siswa setelah 

menggunakan multimedia pembelajaran berbantuan 

puzzle game menggunakan model pembelajaran Visual 

Auditory Kinesthetic (VAK) pada materi Topologi 

Jaringan di SMK. 

3. Untuk mengetahui respon siswa setelah menggunakan 

multimedia pembelajaran berbantuan puzzle game 

menggunakan model pembelajaran Visual Auditory 
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Kinesthetic (VAK) pada materi Topologi Jaringan di 

SMK.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya: 

1. Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai model Visual Auditory Kinesthetic (VAK) 

berbantuan multimedia interaktif untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa. 

2. Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

tenaga pendidik dalam menjelaskan materi topologi 

jaringan pada Materi Topologi Jaringan sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa smk. 

3. Siswa 

a. Multimedia pembelajaran ini diharapkan menjadi 

alternatif siswa dalam memahami materi topologi 

jaringan yang bersifat abstrak dan pemahaman. 

b. Meningkatkan minat belajar siswa sehingga dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman 

materi topologi jaringan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penyusunan dalam skripsi adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 

pemilihan tema, ruang lingkup permasalahan, tujuan 

dan manfaat, metodologi yang digunakan, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II: Kajian Pustaka  

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi 

acuan dalam penulisan skripsi, yaitu mengenai tahapan 
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dalam perancangan game yang diperoleh dari beberapa 

buku literature, perpustakaan, dan internet.  

 

BAB III: Metode Penelitian  

Berisi penjelasan metode penelitian, prosedur 

penelitian, prosedur pengembangan multimedia, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian dan teknik 

analisis data pada proses penelitian. 

BAB IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni 

(1) hasil penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan 

analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya 

sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, 

dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

 BAB IV: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi  

Simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 


