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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini telah 

banyak memberi pengaruh pada dunia pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas 

proses dan hasil pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut salah 

satunya melalui perbaikan dan penyempurnaan fasilitas pembelajaran. Salah satu 

bentuk fasilitas pembelajaran yang dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas 

dan kemampuan siswa adalah ketersediaan serta pemanfaatan media dan teknologi 

pembelajaran.  

 Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Vijayakusuma Bandung merupakan kompetensi keahlian yang lulusannya 

disiapkan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri dalam 

bidang otomotif, khususnya kendaraan ringan. Banyak standar kompetensi pada 

kompetensi keahlian tersebut, yang mendukung lulusannya dapat bekerja dalam 

bidang otomotif, diantaranya Dasar Kompetensi Kejuruan (DKK) dasar-dasar 

permesinan. Dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan ini merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa sebagai kemampuan dasar yang 

dibutuhkan untuk menunjang standar kompetensi lain yang bersifat lanjutan. Siswa 

dapat dikatakan menguasai dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan, 

apabila mereka mampu menguasai kompetensi dasarnya, yaitu dari mengenal dasar 

ilmu statika dan tegangan, mengenal komponen mesin, mengenal material dan 

kemampuan proses, mengenal dasar pembentukan, dan mengenal dasar pemesinan. 

Oleh karena itu, kurikulum di SMK Vijayakusuma Bandung untuk dasar kompetensi 

kejuruan dasar-dasar permesinan ini diberikan kepada peserta didik kelas X semester 

satu dan dua. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik mengetahui dasar-dasar 

permesinan, sebelum melanjutkan kepada kemampuan-kemampuan yang lebih 
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kompleks. Dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan ini jika tidak dapat 

dikuasai dengan baik, maka peserta didik harus mengulang proses pembelajaran 

sampai tercapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

 Pencapaian kompetensi peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas 

dipengaruhi banyak faktor diantaranya sarana dan prasana, guru, waktu kegiatan 

belajar mengajar, kemandirian peserta didik dan yang lainnya. Faktor-faktor tersebut 

terkadang menghambat peserta didik dalam mencapai kompetensi yang seharusnya. 

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, pemilihan media pembelajaran yang 

digunakan guru juga sangat menentukan tercapai atau tidaknya kompetensi dari 

peserta didik. Media apa yang seharusnya digunakan untuk pencapaian kompetensi-

kompetensi yang bersifat dasar bagi kompetensi lainnya, dan media pembelajaran apa 

yang digunakan untuk pencapaian kompetensi yang sifatnya lanjutan. Ketidak-tepatan 

dalam memilih media pembelajaran bisa menyebabkan waktu pencapaian kompetensi 

menjadi lebih lama atau bahkan tidak tercapainya kompetensi yang diinginkan 

(terbatas oleh kalender pendidikan). 

 Kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan terdiri dari mengenal  dasar 

ilmu statika dan tegangan, mengenal komponen mesin, mengenal material dan 

kemampuan proses, mengenal dasar pembentukan, dan mengenal dasar pemesinan. 

Materi pelajaran ini, membutuhkan gambaran dan pemahaman tentang kemampuan 

proses pada logam, dan mengenal dasar permesinan, maka dibutuhkan peralatan dan 

benda kerja yang digunakan sebagai media yang dapat membantu siswa mengenal 

dasar ilmu statika dan tegangan, mengenal bentuk atau wujud dari komponen mesin 

tersebut, dan mengenal material dan kemampuan proses. 

 Media pembelajaran ternyata dapat memperjelas penyajian pesan, mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, memungkinkan interaksi belajar mengajar yang lebih 

bervariasi dan bergairah, dengan demikian pembelajaran tersebut akan membawa 

pengaruh terhadap pembaharuan tingkah laku siswa sebagai hasil belajar dan dapat 

tercapainya tujuan pembelajaran. Berbagai karakteristik dan jenis media 
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pembelajaran telah banyak dimanfaatkan didalam proses belajar mengajar di dunia 

pendidikan. Sadiman, Arif S. dkk. (2003: 21) membagi media pembelajaran menjadi 

tiga bagian yaitu:  

1. Media Audio (Media dengar) media ini mengandalkan kemampuan suara yang 

digunakan untuk menstimuli indera pendengaran pada waktu proses 

penyampaian bahan pembelajaran misalnya kaset, piringan hitam, radio tape 

recorder dan sebagainya.  

2. Media Visual (Media pandang), media visual mengandalkan indera penglihatan, 

digunakan untuk membantu indera penglihatan pada saat menerima materi 

pelajaran, misalnya gambar, diagram, foto dan film bisu.  

3. Media Audio Visual (Media pandang-dengar) yaitu media yang memiliki unsur 

suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, karena meliputi kedua jenis audio dan visual, misalnya film, televisi, 

video, komputer dan sebaginya. 

 

 Ketiga bagian media pembelajaran di atas, media yang memiliki unsur suara 

dan unsur gambar atau disebut juga dengan media audio visual mempunyai 

kemampuan yang lebih baik, karena merupakan gabungan dari media audio dan 

media visual. Edgar Dale (Azhar A. 2005: 10) mengemukakan bahwa “Pemerolehan 

hasil belajar melalui indera pandang sekitar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, 

dan melalui indera lainnya sekitar 12%”.  Baugh (Azhar A. 2005: 10) mengemukakan 

bahwa “Kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang, 

dan hanya sekitar 5% diperoleh melalui indera dengar dan 5% lagi dengan indera 

lainnya”.  

 Kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa daya ingat seseorang akan 

tahan lebih lama apabila media pembelajaran yang digunakan perpaduan antara 

penuturan dan penunjukan. Hal ini, materi pelajaran disajikan dengan merangsang 

indera pandang dan indera dengar dengan menggunakan media dirancang dalam 

bentuk penggabungan antara suara (audio) dan gambar gerak (visual animation). 

 Permasalahan yang penulis temukan setelah melakukan observasi di SMK 

Vijaya Kusuma Bandung, dalam penyampaian materi ajar pada dasar kompetensi 

kejuruan dasar-dasar permesinan oleh guru kepada peserta didik biasanya 
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menggunakan media pembelajaran konvensional. Dimana guru menjelaskan teori di 

depan kelas sebagian besar siswa hanya mencatat materi yang diberikan oleh guru 

dari papan tulis, tanpa banyak menggunakan inovasi media pembelajaran yang 

lainnya. Hal ini membuat siswa kurang aktif dan sangat berdampak pada hasil belajar 

siswa. Hal tersebut dapat diketahui ketika belajar di kelas. Banyak siswa yang kurang 

bersemangat menerima dan memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi di 

kelas, disebabkan karena tidak adanya media pembelajaran yang bisa membuat siswa 

tertarik. Penggunaan media pembelajaran konvensional tersebut peserta didik kurang 

diberikan pemahaman dalam menguasai dasar-dasar permesinan, sehingga siswa 

tidak memiliki gambaran mengenai materi dasar-dasar permesinan yang berupa dasar 

ilmu statika dan tegangan dan akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman materi 

tersebut.  

 Hal ini diperkuat dengan hasil belajar siswa pada kompetensi kejuruan dasar-

dasar permesinan tahun ajaran 2011/2012. Berikut ini adalah daftar nilai Ujian 

Tengah Semester siswa kelas X Ot 1 dalam kompetensi kejuruan dasar-dasar 

permesinan. 

Tabel 1.1 

Dokumentasi Nilai Ulangan Tengah Semester Dasar Kompetensi Kejuruan  

Dasar-Dasar Permesinan Siswa Kelas X Ot 1 di SMK Vijaya Kusuma Bandung 

INTERVAL NILAI JUMLAH SISWA PERSENTASE PREDIKAT 

91 – 100 1 2,7 % Amat Baik 

81 – 90 5 13,51 % Baik 

71 – 80 15 40,55 % Cukup 

60 – 70 16 43,24 5 Kurang 

JUMLAH 37 100 %  

Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Dasar-Dasar Permesinan  

SMK Vijayakusuma Bandung 2011-2012 

 

 Rendahnya hasil belajar siswa pada dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar 

permesinan dikarenakan keterbatasan media penunjang dalam proses belajar 
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mengajar serta media yang digunakan hanya memakai media buku dan papan tulis. 

Dalam hal ini, karena tidak tersedianya media yang memadai dalam proses 

pembelajaran dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan, kemudian ditinjau 

dari hasil belajar siswa pada kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan dan kurang 

efektifnya media yang digunakan berupa media buku dan papan tulis.  

 Penggunaan media tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, 

tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa, karena media yang diperlukan untuk dasar 

kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan, adalah media yang dapat 

menggambarkan isi dari dasar kompetensi kejuruan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

fungsi dari media animasi. 

 Animasi sangat membantu dalam menjelaskan prosedur dan urutan kejadian. 

Dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan, merupakan salah satu 

kompetensi yang memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi agar siswa dapat 

mengerti. Oleh karena itu, media animasi dirasa tepat untuk membantu proses 

pembelajaran dan media animasi memiliki kesan lebih nyata jika dibandingkan 

dengan penggunaan media konvensional yang sering digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran dasar ilmu statika dan tegangan. 

 Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Wahyudin (2011), yang meneliti 

tentang efektivitas penggunaan media animasi pada mata pelajaran kelistrikan 

otomotif di SMK Negeri 1 Gebang Cirebon. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa kelas eksperimen yang 

diberi perlakuan media animasi dengan kelas kontrol yang menggunakan media 

konvensional. Aktifitas siswa dan guru pada pembelajaran menggunakan media 

animasi semakin meningkat. Guru dan siswa semakin aktif, kreatif dan terampil 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

 Berdasarkan pemaparan uraian masalah di atas, dirasa perlu upaya untuk 

mengungkap apakah pembelajaran dengan media animasi dan media tanpa animasi 
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mempunyai perbedaan kontribusi terhadap hasil belajar siswa. Hal itulah yang 

mendorong dilakukan suatu studi yang memfokuskan diri pada perbandingan media 

pembelajaran animasi dengan media tanpa animasi terhadap perubahan hasil belajar 

siswa di SMK Vijaya Kusuma Bandung. Melihat kenyataan yang diuraikan diatas, 

penulis sangat tertarik untuk mengungkap segala perbedaan yang terjadi tertuang 

dalam judul “PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN ANIMASI UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA DASAR KOMPETENSI 

KEJURUAN DASAR-DASAR PERMESINAN. 

B. Identifikasi Masalah  

 Uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah, memberikan 

gambaran mengenai permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa pada kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan 

sebagian besar masih di bawah rata-rata KKM hal ini dibuktikan dari arsip 

nilai guru yang mengajar kelas X Ot 1. 

2. Adanya indikasi proses belajar mengajar antara guru dan siswa cenderung 

masih satu arah. 

3. Adanya indikasi penerapan media sebagai inovasi dalam pembelajaran masih 

belum dioptimalkan, hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa orang 

guru menyampaikan materi dengan metode ceramah dengan media buku dan 

papan tulis.  

C. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup dan 

menyederhanakan penelitian, supaya terarah pada tujuan yang hendak dicapai. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, dibatasi sebagai berikut: 

1. Media yang digunakan pada mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan dasar-

dasar permesinan, pada kompetensi dasar menjelaskan ilmu statika dan 

tegangan adalah media animasi, dan media buku dan papan tulis. 
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2. Kompetensi dasar dalam mata pelajaran Dasar-Dasar Permesin yang 

dilakukan pada penelitian yaitu mengenal ilmu statika dan tegangan. 

3. Hasil belajar, dilihat dari hasil belajar ranah kognitif yang diperoleh siswa  

setelah mengikuti proses pembelajaran pada kompetensi dasar mengenal ilmu 

statika dan tegangan. 

D. Perumusan Masalah 

 Merujuk dari paparan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini secara garis besar adalah:  

1. Bagaimanakah hasil belajar siswa yang menggunakan media animasi pada 

mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan, pada 

kompetensi dasar mengenal ilmu statika dan tegangan? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa yang menggunakan media konvensional / 

media tanpa animasi pada mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan dasar-

dasar permesinan, pada kompetensi dasar mengenal ilmu statika dan 

tegangan? 

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas dengan 

menggunakan media animasi dan media konvensional pada kompetensi dasar 

mengenal ilmu statika dan tegangan? 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang diajukan. 

Penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui perubahan hasil belajar siswa yang menggunakan media animasi 

pada mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan, 

kompetensi dasar mengenal ilmu statika dan tegangan. 

2. Mengetahui perubahan hasil belajar siswa yang menggunakan media tanpa 

animasi pada mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar 

permesinan, kompetensi dasar mengenal ilmu statika dan tegangan. 
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3. Mengetahui apakah ada perbedaan perubahan peningkatan hasil belajar yang 

menggunakan media animasi dengan media tanpa animasi pada mata 

pelajaran dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar permesinan, kompetensi 

dasar mengenal ilmu statika dan tegangan. 

F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah: 

1. Bagi siswa, membantu dan mempermudah proses pembelajaran mengenai 

materi Dasar-Dasar Permesinan.  

2. Bagi guru, sebagai acuan oleh para instruktur/guru dalam memilih media yang 

tepat untuk mengajarkan materi pembelajaran dasar-dasar permesinan. 

3. Bagi pihak sekolah, sebagai masukan dan menangulanggi masalah hasil belajar 

yang terjadi pada siswa kelas X Ot 1 kompetensi dasar kejuruan dasar-dasar 

permesinan. 

4. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk mengetahui apakah penggunaan media 

animasi dapat meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik daripada tidak 

menggunakan media animasi pada mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan 

dasar-dasar permesinan, kompetensi dasar mengenal ilmu statika dan tegangan. 

5. Bagi peneliti lanjutan 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan sebagai bahan masukan 

bagi penelitian–penelitian lebih lanjut. 

G. Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan judul penelitian, penelitian dilakukan pada siswa kelas X 

Otomotif 1 di SMK Vijaya Kusuma Bandung. Adapun lokasi penelitian yang 

beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi  No. 238 Bandung 40431, Tlp. (022) 2001703 

H. Sistematika Penulisan  

 Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut: 
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 BAB I. PENDAHULUAN. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II. LANDASAN TEORI. Pada bab ini berisikan teori-teori yang akan 

digunakan dalam penelitian penerapan media pembelajaran animasi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada dasar kompetensi kejuruan dasar-dasar 

permesinan pada kompetensi dasar mengenal ilmu statika dan tegangan di SMK 

Vijaya Kusuma Bandung.  

 BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini berisi tentang metode 

penelitian, desain dan variabel penelitian, alur penelitian, data dan sumber data 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengujian instrumen, analisis 

data.  

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi 

tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan data.  

 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Pada bab ini berisi tentang 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran.   

  

 


