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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dalam dunia pendidikan khususnya Indonesia salah satu permasalahan 

utama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah masih rendahnya mutu atau 

kualitas lulusannya, yang dibuktikan oleh masih rendah dan belum sesuainya 

kompetensi lulusan dengan kompetensi yang diharapkan oleh industri atau 

lapangan kerja (Widihastuti, 2007) hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam koran-jakarta (2017), bahwa 

salah satu tantangan berat menyiapkan tenaga produktif melalui SMK yang 

dihadapkan pada kompetensi tenaga pendidik yang masih rendah. Oleh sebab itu, 

perlu membuat inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia.  

Penelitian awal yang dilakukan penulis menggunakan metode wawancara 

kepada guru, pengamatan data nilai siswa, serta penyebaran angket ke siswa kelas 

XI. Menurut guru mata pelajaran tersebut, mata pelajaran yang cukup sulit untuk 

diajarkan kepada siswa kelas X TKJ SMK Sahida adalah Jaringan dasar dengan 

materinya tentang Konsep Teknologi Jaringan. Kemudian hasil angket siswa yang 

sudah disebar kepada kelas XI TKJ SMK Sahida yang menunjukkan bahwa dari 30 

orang siswa sebanyak 47% mengatakan materi Konsep teknologi jaringan dasar 

sulit dipahami, 33% mengatakan materi Topologi Jaringan, 20% mengatakan 

materi media jaringan, kelas XI dipilih sebagai subyek penyebaran angket karena 

mereka sudah mempelajari materi-materi tersebut sehingga besar kemungkinan 

bahwa mereka mengetahui kesulitan yang akan dialami oleh kelas X. Hasil 

wawancara guru dan hasil angket siswa terseut didukung pula dengan data berupa 

hasil penilaian ulangan harian siswa yang menunjukkan skor dibawah KKM pada 

materi Konsep jaringan dasar dan Topologi jaringan dengan masing-masing skor 

rata-rata kelas 56 dan 55. Dari hasil penelitian awal tersebut, penulis memutuskan 

memilih materi Konsep Teknologi Jaringan dan Topologi Jaringan pada mata 

pelajaran Jaringan Dasar. 
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Lalu, pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 

2003 tentang SISDIKNAS: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dari undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bawa ada 3 (tiga) kata kunci  yang  

merupakan inti dari pendidikan, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan 

secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut. 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa 

pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang 

persiapannya.  Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan 

harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional, regional/provinsi dan 

kabupaten kota, institusional/sekolah maupun operasional yang dilakukan oleh 

guru. Sedangkan dalam pembelajaran yang merupakan makna sempit dari 

pendidikan,  pada dasarnya setiap kegiatan  pembelajaran pun harus direncanakan 

terlebih dahulu sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas RI  No. 41 Tahun 

2007.  Menurut Permediknas ini bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi 

penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat 

identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, 

metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber 

belajar. 

Pada kata kunci yang kedua ini disimpulkan bahwa adanya pengkhususan 

istilah pendidikan menjadi pembelajarann.  Jika dilihat secara sepintas mungkin 

seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal di sekolah.  

Terlepas dari pengkhususan makna pada kata kunci kedua ini, terdapat pesan bahwa 

pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bertema peningkatan dan 
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bersifat kemanusiaan, yaitu berusaha meningkatkan segenap potensi didik, bukan 

bertema pembentukan awal yang bergaya berdasarkan kebiasaan.  Selain itu, ada 

dua kegiatan (operasi) utama dalam pendidikan: mewujudkan suasana belajar, dan 

mewujudkan proses pembelajaran. 

Berbicara tentang  mewujudkan suasana pembelajaran, tidak dapat 

dilepaskan dari upaya menciptakan lingkungan belajar,  diantaranya  mencakup: 

(a)  lingkungan fisik, seperti: bangunan sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, taman sekolah dan lingkungan fisik 

lainnya; dan (b) lingkungan sosio-psikologis (iklim dan budaya belajar/akademik), 

seperti: komitmen, kerja sama, ekspektasi prestasi, kreativitas, toleransi, 

kenyamanan, kebahagiaan dan aspek-aspek sosio-emosional lainnya, yang 

memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, keduanya didesain agar 

peserta didik dapat secara aktif mengembangkan segenap potensinya. Dalam 

konteks pembelajaran yang dilakukan guru, di sini tampak jelas bahwa 

keterampilan guru dalam mengelola kelas menjadi amat penting. Dan di sini pula, 

tampak bahwa peran guru lebih diutamakan sebagai fasilitator belajar siswa. 

Upaya mewujudkan suasana pembelajaran lebih ditekankan untuk 

menciptakan kondisi dan pra kondisi agar siswa belajar, sedangkan proses 

pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau kompetensi siswa. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan 

guru, maka guru dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran (learning 

management), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran (lihat  Permendiknas RI  No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses). 

Di sini, guru lebih berperan sebagai agen pembelajaran (Lihat penjelasan PP 19 

tahun 2005), tetapi dalam hal ini saya lebih suka menggunakan istilah manajer 

pembelajaran, dimana guru bertindak sebagai seorang planner, organizer dan 

evaluator pembelajaran yang melakukan pengaturan dan pengkondisian proses 

pembelajaran. Sama seperti dalam mewujudkan suasana pembelajaran,  proses 

pembelajaran pun sebaiknya  didesain agar peserta didik dapat secara 

aktif  mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, dengan mengedepankan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered) dalam bingkai model 
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dan strategi  pembelajaran aktif (active learning), ditopang oleh peran guru 

sebagai fasilitator  belajar. 

Paragraf diatas menunjukkan peran seorang guru dan pentingnya metode 

pembelajaran, yang Menurut Nana Sudjana (2005, hlm. 76), “Metode pembelajaran 

adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa 

pada saat berlangsungnya pengajaran”.  

Sedangkan Menurut Slavin (2010), model pembelajaran adalah suatu acuan 

kepada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuannya, sintaksnya, 

lingkungannya, dan sistem pengelolaanya. Jadi metode pembelajaran merupakan 

suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dari berbagai teori diatas penulis menyadari pentingnya penelitian tentang 

Metode pembelajaran yang bersifat pembelajaran aktif (active learning) dan 

berpusat pada murid (Student-Centered). 

Penggunaan multimedia pembelajaran sudah terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa seperti yang dijelaskan Cahya (2013) dengan penggunaan 

aplikasi media pembelajaran pada mata pelajaran topologi jaringan komputer. 

Dari beberapa jenis dan bentuk media, dapat menjadi pertimbangan untuk 

memilih media yang dianggap tepat agar dapat menunjang pencapaian tujuan 

pembelajaran. Media yang sering dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah media visual, karena media ini merupakan media yang sederhana dan mudah 

dijangkau (Mumtahanah, 2014, hlm 94). Adapun menurut Arsyad (2002, hlm 79) 

mengemukakan bahwa media berbasis visual (image atau perumpamaan) 

memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media visual 

dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa serta dapat memberikan hubungan antara isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan 

pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (image) 

itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. 

Metode Picture and Picture (PnP) adalah model pembelajaran yang 

didasarkan pada pendekatan konstruktivisme Piaget dan Vygotsky. 

Konstruktivisme memahami esensi belajar sebagai aktivitas manusia membangun 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/18/peran-guru-sebagai-fasilitator/
https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/18/peran-guru-sebagai-fasilitator/
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atau menciptakan pengetahuan dengan berusaha memberi makna pada pengetahuan 

sesuai dengan pengalaman Nurohman (2008). 

Metode PnP adalah model yang dirancang untuk melibatkan siswa dalam 

menggali informasi, bertanya, melakukan, menemukan, mengumpulkan data dan 

menganalisis serta membuat sendiri kesimpulan berdasar data yang didapat. Dalam 

model ini siswa diberi kebebasan dalam membangun pemikiran dan temuan selama 

beraktifitas sehingga siswa mengerjakan sendiri tanpa beban, asyik dan tinggi 

motivasi agar pembelajaran akan lebih bermakna. Metode pembelajaran PnP 

menekankan pengembangan penalaran, pembangunan model, hubungannya dengan 

aplikasi dunia nyata atau kehidupan sehari-hari dan dapat membuat siswa memiliki 

pengalaman langsung, sehingga dapat mengatasi pembelajaran masalah seperti 

kesulitan dalam mengingat materi pelajaran (Starrett dan Morcos, 2001); (Raviv 

Daniel, 2004); Dan (Atles dan Ali, 2011). 

Karakteristik dari metode PnP adalah: mandiri, saling mendukung, bahagia, 

bersemangat belajar, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, 

aktif, menyenangkan, tidak membosankan, berbagi dengan teman, siswa kritis dan 

kreatif. Metode PnP juga dapat memberikan apresiasi mendalam terhadap apa yang 

dipelajari, sehingga apa yang diperoleh siswa tidak mudah dilupakan karena siswa 

memperoleh pengetahuan itu secara langsung melalui pengalaman mereka sendiri. 

Dengan mempelajari metode PnP, siswa dapat menghargai konsep yang diajarkan 

oleh guru, siswa dapat membuktikan fakta dan konsep, dan juga mendorong rasa 

ingin tahu siswa lebih dalam sehingga cenderung membangkitkan keinginan siswa 

untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan pengamatan dan pengalaman 

dalam proses ilmiah. Melalui metode PnP, siswa juga dapat memperoleh manfaat 

dari: meningkatkan minat, motivasi, memperkuat ingatan, dapat mengatasi masalah 

kesulitan belajar, menghindari kesalahpahaman, mendapatkan umpan balik dari 

siswa dan menghubungkan yang konkret dan abstrak. (Weinberg, Ithaca dan 

Thomas, 2009) dan (Ivers and Whitney, 2009). 

Berdasarkan (Hapsari, 2017) Pemakaian metode Picture and Picture terbukt 

dapat meningkatkan pemahaman siswa, meskipun dalam penelitiannya hapsari 

menerapkan metode PnP tersebut untuk siswa SD dan pada pembelajran tentang 

matahari, peneliti merasa bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 
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penelitian metode PnP untuk diterapkan pada siswa SMK dan pada mata pelajaran 

jaringan dasar. 

Kemudian, berdasar pada wawancara awal dengan guru mata pelajaran yang 

mengatakan bahwa alasan susahnya siswa memahami pelajaran Teknologi jaringan 

dasar dan Topologi jaringan adalah karena tidak adanya gambaran asli tentang apa 

yang menjadi komponen dalam membuat sebuah jaringan dan atau topologi maka 

peneliti memilih sebuah metode pembelajaran yang sesuai dengan beberapa 

paparan diatas yaitu bersifat pembelajaran aktif, berpusat pada murid, dapat 

meningkatkan pemahaman siswa, dan dapat menunjukkan gambaran asli materi 

tersebut, metode pembelajaran yang dimaksud adalah Metode pembelajaran Picture 

and Picture. 

Kata kunci ketiga dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS adalah “Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. Kata kunci yang ketiga ini, selain merupakan 

bagian dari definisi pendidikan sekaligus  menggambarkan  pula  tujuan pendidikan 

nasional kita, yang   sudah  demikian lengkap dengan terteranya tujuan yang 

berdimensi ke-Tuhan-an, kecerdasan pribadi, dan kecerdasan sosial. Artinya, 

pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan 

individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang 

mencari keseimbangan  diantara ketiga dimensi tersebut. 

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional juga menyebutkan bahwa tujuan dari Pendidikan di SMK adalah membuat 

lulusan yang siap untuk bekerja dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan (dalam 

hal ini di bidang IT). 

Dikutip juga dalam ITIL® versi ke 3 tentang Service Transition disebutkan 

dalam Appendix A: Description of asset types bagian A.5 People, bahwa :  

The value of people assets is the capacity for creativity, analysis, perception, 

learning, judgement, leadership, communication, coordination, empathy 

and trust. Such capacity is in teams and individuals within the organization, 

due to knowledge, experience and skills. Skills can be conceptual, technical 

and social. People assets are also the most convenient absorbers and 

carriers of all forms of knowledge. They are the most versatile and potent 

of all asset types because of their ability to learn and adapt. People assets 

represent an organization’s capabilities and resources. If capabilities are 
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the capacity for action, people assets are the actors. From the capabilities’ 

perspective, people assets are the only type that can create, combine and 

consume all other asset types. Their tolerance of ambiguity and uncertainty 

also compensates for the limitations of processes, applications and 

infrastructure. Because of their enormous potential, people assets are often 

the most expensive in terms of development, maintenance and motivation. 

They are also assets that can be hired or rented but cannot be owned. 

Customers highly value services that enhance the productivity or potential 

of people assets. People assets are also resources with productive capacity. 

Units of cost, time and effort measure their capacity as teams and 

individuals. They are mobile, multi-purpose and highly adaptive with the 

innate ability to learn. Staffing contracts, software agents and customers 

using self-service options augment the capacity of people assets.  

Yang dapat ditafsirkan secara ringkas dari pernyataan diatas adalah bahwa  

yang dinilai sebagai asset atau SDM oleh perusahaan bidang IT adalah kemampuan 

pegawai atas kekreatifitasan, analisis, persepsi, pembelajaran atau kemampuan 

belajar dari kesalahan, penilaian, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, empati 

dan kepercayaan. Kemampuan seperti itu harus ada dalam sebuah kelompok 

maupun individu dalam organisasi tersebut, sebagaimana pengetahuan, 

pengalaman dan skills. 

Menurut Nana Sudjana (1992, hlm. 24) pemahaman dapat dibedakan dalam 

tiga kategori antara lain : (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai 

dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip, (2) 

tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian 

terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan (3) tingkat ketiga 

merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ektrapolasi. 

Dari kedua teori diatas disimpulkan bahwa sebagai calon pekerja bidang IT 

dibutuhkan juga kemampuan pemahaman dengan tingkatan yang tinggi, sehingga 

penulis merasa perlu untuk membahas kemampuan pemahaman siswa. 

Teori lain yang melatar belakangi penelitian ini adalah tentang Multimedia 

Interaktif, yang tertulis jelas dan dianggap oleh penulis memiliki hubungan yang 

sangat dekat dengan metode picture and picture seperti yang diambil dari saran 

penelitian sebelumnya oleh Pradina dan Arsyad (2017) “Selain diperlukannya 

diperlukannya penggunakan media dalam pendekatan pembelajaran, Guru dapat 

menggunakan model pembelajaran Picture and Picture di semua mata pelajaran. 

Dengan menggunakan media papan flanel, guru dapat mengacak gambar dengan 
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materi pelajaran atau lainnya. Bagi penelitian selanjutnya, bagi yang menggunakan  

model pembelajaran picture and picture ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

gambar dan jika diperlukan papan/media yang digunakan sebagai tempat dari 

gambar menjadi lebih inovatif dan menarik. Gambar yang disediakan juga harus 

sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa itu sendiri, menggunakan gambar 

yang jelas dan mudah ditemui di lingkungan mereka.” Maka yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebuah multimedia interaktif dimana di dalamnya 

terdapat gambar-gambar yang dapat dengan mudah ditemukan oleh murid-murid 

SMK. 

Multimedia merupakan merupakan kombinasi dari berbagai media, meliputi 

audio, video, dan grafis”. Arsyad (2013, hlm. 2) menyatakan bahwa “belajar dengan 

menggunakan indera ganda pandang dan dengar akan memberikan keuntungan bagi 

siswa. Siswa akan belajar lebih banyak dari pada jika materi pelajaran diterima 

hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar”. Hal tersebut 

diperkuat dengan pendapat Asmani (2011, hlm. 261), yang menjelaskan bahwa 

“pembelajaran dengan menggunakan teknologi audiovisual akan meningkatkan 

kemampuan belajar sebesar 50%, daripada tanpa mempergunakan media”.  

Dalam bidang pendidikan, multimedia memiliki peran yang penting. 

Sejalan dengan pendapat Munir (2013, hlm. 9) menyatakan:  

Bidang pendidikan dalam penyampaian bahan ajar secara interaktif dan 

dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek 

seperti suara/audio, video, animasi, teks, dan grafik. Pendidikan sangat 

membutuhkan multimedia. Peserta didik dapat langsung melihat dan 

mendengar tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dalam aplikasi pembelajaran 

peserta didik dapat memilih materi atau subjek yang akan dipelajari. 

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013, hlm. 69) menjelaskan bahwa 

“multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol 

yang dapat dioperasikan user, sehingga ia dapat memilih sesuatu yang 

dikehendaki”. Multimedia interaktif menurut Munir (2013, hlm. 115) dapat 

diartikan “sebagai suatu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (message), merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong proses belajar”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penting 

untuk meneliti tentang pengaruh dari metode pembelajaran Picture and picture 
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yang berbasis Multimedia Interaktif terhadap kemampuan pemahaman siswa SMK, 

maka dilakukanlah penelitian yang berjudul “Penerapan Multimedia Interaktif 

berbasis Metode Pembelajaran Picture and Picture untuk Meningkatkan 

Pemahaman Siswa” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peningkatan pemahaman siswa SMK TKJ pada mata pelajaran 

jaringan dasar yang dalam pembelajarannya menggunakan Multimedia 

Interaktif berbasis metode pembelajaran Picture and Picture dan yang tidak 

menggunakan Multimedia Interaktif berbasis metode pembelajaran Picture 

and Picture? 

2. Bagaimana respon siswa SMK TKJ terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan Multimedia Interaktif berbasis metode pembelajaran Picture 

and Picture? 

3. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Multimedia 

Multimedia Interaktif berbasis metode pembelajaran Picture and Picture? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu luas dan menyimpang, maka 

dibuat pembatasan masalah yang diteliti. Berikut merupakan batasan-batasan pada 

penelitian ini: 

1. Subjek penelitian adalah siswa SMK Sahida Jurusan TKJ kelas X 

2. Proses pembelajaran menggunakan Multimedia interaktif berbasis metode 

pembelajaran Picture and Picture pada satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol. 

3. Pengukuran hasil belajar dilakukan pada aspek pemahaman 

4. Materi Jaringan dasar yang disajikan adalah Mengenal Jaringan PAN, LAN, 

MAN, WAN, Topologi dan perangkat yang dibutuhkan didalamnya. 
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5. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran menggunakan 

Multimedia interaktif berbasis metode pembelajaran Picture and Picture. 

6. Teknologi perangkat lunak yang digunakan adalah Constrct2. 

1.4 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui peningkatan pemahaman siswa SMK TKJ yang dalam 

pembelajarannya menggunakan Multimedia Interaktif berbasis Picture and 

Picture dan yang tidak menggunakan Multimedia Interaktif berbasis Picture 

and Picture.  

2. Menganalisis dan mengetahui respon siswa SMK TKJ terhadap 

pembelajaran menggunakan Multimedia Interaktif berbasis metode 

pembelajaran Picture and Picture. 

3. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran menggunakan Multimedia 

Interaktif berbasis metode pembelajaran Picture and Picture. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian terhadap pihak yang terkait adalah sebagai 

berikut; 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada peneliti tentang 

penerapan multimedia interaktif berbasis metode pembelajaran Picture 

And Picture. 

2. Bagi Siswa 

a. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan kerjasama, keaktifan dalam belajar 

lewat metode yang akan digunakan. 

3. Bagi Guru 

Mendapatkan alternatif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan multimedia pembelajaran.  
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1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, begian 

isi, dan bagian akhir skripsi. 

1) Bagian Pendahuluan 

Bagian ini berisi halaman judul, pengesahan, abstrak, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

2) Bagian Isi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan struktur 

organsasi skripsi. 

BAB II : Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka berisi hal-hal yang mendukung dan berkaitan dengan 

penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti untuk menyelesaikan penelitian. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi hasil penelitian serta analisis yang dilakukan selama 

penelitian. 

BAB V : Simpulan dan Saran 

Simpulan dan saran berisi hal-hal yang menjawab permasalahan 

penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. 

3) Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat 

keterangan dan dokumentasi. 


