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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada jenjang 

menengah yang mana lebih mengedepankan pengembangan kemampuan peserta 

didik untuk dapat secara langsung berkecimpung dalam dunia pekerjaan. 

Pendidikan menengah memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, 

mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu dan meningkatkan 

kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal balik. Sesuai dengan aturannya, pendidikan menengah kejuruan 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesionalnya (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

1990). 

Berbagai macam program keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan yang 

disesuaikan dengan dunia kerja atau industri yang ada. Ada pula program keahlian 

yang menyesuaikan permintaan masyarakat, pasar dan perkembangan zaman. 

Seperti halnya pada program keahlian Multimedia. Seiring berjalannya waktu 

multimedia sangatlah diperlukan. Program keahlian multimedia identik dengan 

pembelajaran yang membahas mengenai media seperti halnya media tulisan (teks), 

media suara (audio), media video, media gambar (grafik), media animasi, media 

efek khusus (special effect) dan juga media interaktif (interactivity). Untuk 

mempelajari media tersebut diperlukan alat pendukung salah satunya adalah 

komputer/PC. Tentunya peserta didik juga harus memahami apa itu komputer? dan 

perangkat apa saja yang tersusun untuk membentuk sebuah komputer. Pertama kali 

pengenalan komputer biasanya dimulai dengan belajar mengoperasikan program 

komputer seperti mengetik, memainkan lagu MP3, mencari bahan yang dicari 

melalui internet, menampilkan foto, mengedit foto dan menonton film (J.Com, 

2011) 

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07 

Tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum Menengah (SMK)/Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK) bahwa dalam muatan peminatan kejuruan yang terdapat dibagian 
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C2 yaitu dasar Program Keahlian Multimedia juga harus memahami media 

elektonik komputer. Dalam Program Keahlian Multimedia peserta didik juga 

belajar mengenai Sistem Komputer, Komputer dan Jaringan Dasar, Pemrograman 

Dasar dan Dasar Desain Grafis.  

Salah satu pembelajaran dasar multimedia yang mempelajari mengenai 

komputer secara lebih luas yaitu pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. 

Didalam mata pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar pada semester satu kelas 

X peserta didik mempelajari Penerapan K3LH, Penerapan Perakitan Komputer, 

Penerapan Pengujian Perakitan Komputer, Penerapan Konfigurasi BIOS pada 

Komputer, Penerapan Instalasi Sistem Operasi, Instalasi Driver Perangkat Keras 

Komputer, Instalasi Software Aplikasi,Perwatan Perangkat Keras Komputer dan 

Menganalisis Permasalahan pada Perangkat Keras. Pembelajaran yang mendasar 

tersebut menjadi titik tombak kedepannya untuk penjelasan yang lebih luas.  

Bermula dari peserta didik mengetahui Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan 

Lingkungan Hidup (K3LH) lalu dilanjut dengan pembelajaran Perakitan Komputer. 

Sebelum merakit komputer tentunya peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu 

komputer itu apa dan komponen apa saja yang terpasang di dalam komputer. 

Dengan mengenal dan memahami komponen utama pada komputer, diharapkan 

dapat melakukan penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang akan muncul 

di kemudian hari (troubleshooting). 

Dari hasil wawancara dengan 10 peserta didik kelas X di SMK Ungulan 

Terpadu PGII bahwa saat pembelajaran mata pelajaran Komputer dan Jaringan 

Dasar yaitu pada Kompetensi Dasar 3.2 Menerapkan Perakitan Komputer guru 

tidak menjelaskan secara langsung mengenai komponen-komponen pada komputer 

tersebut hanya melalui gambar yang terdapat di buku pendamping pembelajaran 

maupun dari internet. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian kali ini: a) Apakah peserta didik memahami komponen 

komputer beserta pengertian dan fungsinya? b) Apakah peserta didik sudah pernah 

melihat secara langsung fisik komponen komputer tersebut dan juga 

memegangnya? c) Bagaimana proses pembelajaran Komputer dan Jaringan Dasar 

mengenai materi pengenalan komponen komputer? d) Bagaimana guru 

menjelaskan materi pengenalan komponen komputer?.  
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Adapun hasil wawancara dengan salah satu peserta didik yaitu yang bernama 

Maghfira adalah “Untuk komponen komputer kurang bisa dimengerti untuk 

menafsirkan pengertiannya, hanya saja terdapat beberapa komponen komputer 

yang diketahui fungsi kegunaannya. Untuk melihat secara langsung komponen 

tersebut hanya beberapa saja lebih jelasnya melihat dari buku pedoman mata 

pelajaran komputer dan jaringan dasar maupun melalui internet. Sebelum diberi 

tugas, guru menerangkan terlebih dahulu melalui media power point jika semua 

sudah paham baru kami diberi latihan berupa merangkum materi maupun latihan 

soal yang diberikan via ppt maupun quizziz. Guru tidak menjelaskan fisik komponen 

tersebut secara langsung hanya melalui gambar yang terdapat di PPT”.  

Adapun kesimpulan hasil wawancara dengan peserta didik lainnya yaitu Hamka 

Ali, Reva, Nayla, Zaki, Kharissa, Faslah, Faza, Qaanita, dan Fathin bahwa ada 

beberapa komponen komputer yang dimengerti dan ada juga yang belum 

dimengerti pengertian maupun fungsi dari komponen komputer tersebut, bentuk 

fisiknya pun ada beberapa peserta didik yang mengetahui nya dan juga ada 

sebagaian peserta didik yang asing dengan komponen tersebut. Guru hanya 

menjelaskan melalui PPT dan juga memberikan tugas mandiri untuk mengenal 

lebih jauh materi komponen komputer tersebut. Adapun Nayla, Kharissa, Hamka 

Ali, Reva dan Qaanita mengatakan bahwa masih sering tertukar pengertian maupun 

fungsi dari komponen tersebut satu sama lain. Dengan itu seorang guru harus 

memiliki kretifitas maupun inovasi dalam pembelajaran agar materi tersebut dapat 

dimengerti oleh peserta didik. 

Memahami penguasaan hardware yang baik, akan dapat membantu dalam 

mengatasi permasalahan yang muncul berkenaan dengan perangkat-perangkat 

terseut (J.Com, 2011). Tidak hanya perangkat yang terdapat di dalam CPU (Central 

Processing Unit) saja yang dapat disebut dengan  hardware  tetapi perangkat di 

luarnya pun yang berhubungkan dengan komputer dapat disebut juga sebagai 

hardware (Bobi, 2014).  Masing-masing komponen di dalam komputer kerjanya 

saling berhubungan dan menunjang satu sama lain.  

Didukungnya perkembangan zaman pada saat ini, teknologi yang semakin 

lama terus berkembang pesat, pendidikan pun dituntut untuk dapat menyesuaikan 

dengan teknologi yang ada pada saat ini. Pembelajaran pendukung tidak hanya 
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bersumber dari buku  maupun penjelasan dari guru tetapi melalui teknologi pun 

sangat bisa dan menjadi potensi yang sangat besar untuk guru yang dapat 

mengimplementasikan pembelajaran tersebut dengan teknologi terbaru dalam 

media belajar. 

Teknologi terbaru saat ini yang memberikan dampak positif dalam belajar 

mengajar yaitu dengan teknologi Artificial Intelligence dengan menjalankan solusi 

mesin pembelajaran atau yang sering disebut dengan Machine Learning. Dalam 

bidang pendidikan Machine Learning merupakan hal yang baru, tetapi sangat baik 

untuk dicoba kemanfaatannya. Untuk itu penelitian kali ini bertujuan untuk 

merancang sebuah website media pembelajaran berbasis Machine Learning sesuai 

dengan pembahasan diatas yaitu mengenai pengenalan Hardware pada mata 

pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar Kelas X program keahlian Multimedia di 

SMK.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan permasalahan di atas maka pada penelitian ini dapat di 

rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancang bangun media pembelajaran berbasis web menggunakan  

machine learning pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar mengenai 

materi pengenalan hardware? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan menurut para ahli media, ahli materi dan 

performance, accessibility, best practices, SEO media pembelajaran berbasis 

web menggunakan machine learning pada mata pelajaran Komputer dan 

Jaringan Dasar mengenai materi pengenalan hardware? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1.3.1. Materi pembelajaran yang dipaparkan pada mata pelajaran Komputer dan 

Jaringan Dasar kelas X semester satu hanya pada kompetensi dasar 3.2 

Menerapkan perakitan komputer. 

1.3.2. Komponen hardware  yang dapat di pindai atau di input hanya input device 

(keyboard dan mouse), output device (monitor, speaker dan headset), 
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process device (motherboard, power supply, VGA Card, CPU Fan, 

Processor dan RAM) dan storage device (Harddisk dan SSD). 

1.3.3. Batasan machine learning dari media pembelajaran ini yaitu pada bagian 

pindai perangkat keras komputer, yang mana sudah dijelaskan di bagian 

1.3.2 untuk perangkat apa saja yang dapat di pindai di fitur artificial 

intelligence.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas adapun tujuan penelitian 

ini diantaranya, yaitu: 

1.4.1. Mengetahui rancangan desain media pembelajaran berbasis web 

menggunakan machine learning pada mata pelajaran Komputer dan 

Jaringan Dasar mengenai materi pengenalan hardware. 

1.4.2. Mengetahui tahapan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis 

web menggunakan machine learning pada mata pelajaran Komputer dan 

Jaringan Dasar mengenai materi pengenalan hardware. 

1.4.3. Mengetahui tingkat kelayakan menurut para ahli media, ahli materi dan 

performance, accessibility, best practices, SEO media pembelajaran 

berbasis web menggunakan machine learning pada mata pelajaran 

Komputer dan Jaringan Dasar mengenai materi pengenalan hardware. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Melalui penelitian ini, dalam rancang bangun media pembelajaran berbasis 

web menggunakan machine learning pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan 

Dasar mengenai pengenalan hardware diharapkan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

  Manfaat dari penelitian ini adalah menjadi tambahan ilmu pengetahuan 

maupun sumber rujukan media pembelajaran berbasis web menggunakan 

machine learning.  

 

1.5.2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Guru 

Manfaat yang diperoleh untuk guru yaitu dapat meningkatkan kualitas 

dalam proses belajar mengajar, meningkatkan kreativitas para guru 

dalam membentuk media pembelajaran berbasis web menggunakan 

machine learning dan memberikan inovasi terbaru dalam pembuatan 

media pembelajaran yang mana diharapkan dapat meningkatkan minat 

belajar peserta didik. 

b. Bagi Peserta Didik 

Manfaat yang diterima oleh peserta didik adalah mendapatkan 

pengalaman baru dalam proses belajar mengajar yaitu menggunakan 

media pembelajaran berbasis web menggunakan machine learning, 

dapat lebih termotivasi dalam belajar, dan dapat memanfaatkan media 

pembelajaran tersebut sebagai bahan ajar mandiri kapan pun dapat di 

akses dan dimana pun.  

c. Bagi Peneliti 

Manfaat yang dirasakan oleh peneliti adalah dapat meningkatkan 

kreativitas, berkembangnya ide dalam pembuatan media pembelajaran 

keselanjutnya dan juga memberikan inovasi yang terus berkembang 

dengan diselaraskan perkembangan teknologi saat ini 

d. Bagi Masyarakat 

Media pembelajaran berbasis web dengan menggunakan machine 

learning ini tidak hanya dapat digunakan oleh kelas X SMK Program 

Keahlian Multimedia saja, tetapi masyarakat diluar sana yang memiliki 

minat maupun bakat dalam mempelajari hardware dapat menggunakan 

media ini, oleh karena itu media pembelajaran ini diharapkan dapat 

menjadi sumber wawasan atau referensi mengenai pengenalan 

hardware. 

 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

  Struktur organisasi skripsi ini sangat penting untuk memiliki sistematika 

penyusunan yang mana terdiri dari lima bab yang saling berhubungan sehingga 
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dapat digunakan sebagai acuan mendasar diantaranya yaitu, Bab I Pendahuluan, 

Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Temuan dan Pembahasan 

dan Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi untuk lebih jelas dan rinci nya 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada Bab ini berisikan 1.1 Latar Belakang, 1.2 Rumusan Masalah, 1.3 

Batasan Masalah, 1.4 Tujuan Penelitian, 1.5 Manfaat Penelitian, 1.6 Struktur 

Organisasi Skripsi dan 1.7 Kerangka Berpikir. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

  Pada Bab ini berisikan 2.1 Media Pembelajaran, 2.2 Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), 2.3 Aplikasi Berbasis Website, 2.4 Pemrograman Dasar Website, 

2.4.1 HTML, 2.4.2 CSS, 2.4.3 Javascript, 2.4.4 PHP, 2.5 Kecerdasan Buatan 

(Artificial Intelligence), 2.5.1 Machine Learning, 2.5.2 Google Teachable Machine, 

2.6 Perangkat Hardware, 2.6.1 Input Device (Perangkat Masukan), 2.6.2 Process 

Device (Perangkat Proses), 2.6.3 Storage Device (Perangkat Penyimpanan), 2.6.4 

Output Device (Perangkat Keluaran), 2.7 Penelitian yang Relevan.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada Bab ini berisikan 3.1 Desain Penelitian, 3.2 Partisipan, 3.3 Instrumen 

Penelitian, 3.4 Prosedur Penelitian , 3.5 Analisis Data. 

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini berisikan 4.1 Tahap Planning (Perencanaan), 4.1.1 Analisis 

Kebutuhan Perangkat Lunak, 4.1.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras, 4.1.3 

Analisis Kebutuhan Pengguna (Peserta didik), 4.1.4 Perencanaan Materi, 4.1.5 

Pembuatan Flowchart, 4.1.6 Pembuatan Wireframe, 4.1.7 Konsep Pewarnaan, 4.1.8 

Konsep Font, 4.2 Tahap Production (memproduksi), 4.2.1 Pembuatan Machine 

Learning, 4.2.2 Rancangan Media, 4.2.3 Kajian Produk, 4.3 Tahap Evaluation 

(evaluasi), 4.3.1 Validasi Ahli Media, 4.3.2 Validasi Ahli Materi, 4.3.3 Google 

Lighthouse.  

BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

  Pada Bab ini berisikan 5.1 Kesimpulan, 5.2 Implikasi dan 5.3 Rekomendasi. 
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1.7 Kerangka Berpikir 

  Di dalam pendidikan pembelajaran yang tidak membosankan adalah dengan 

adanya pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran yang interaktif juga didukung 

dengan adanya media pembelajaran yang terbaru. Media inilah yang menjadi bahan 

utama dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Seperti pada 

mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar mengenai pengenalan hardware, 

metode dan penyampaian materi kepada peserta didik agar dapat mudah dipahami 

dan juga dapat dilakukannya dengan mandiri perlu di dukungnya media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan media 

pembelajaran khusunya media pembelajaran berbasis machine learning, peserta 

didik diharapkan mendapatkan wawasan yang lebih luas dalam memahami materi 

tersebut yaitu mengenai pengenalan hardware, untuk itu kedepannya pada materi 

selanjutnya yaitu mengenai perakitan komputer peserta didik dapat 

mengimplementasikan materi pengenalan hardware dengan mandiri, dan juga 

semakin tajam persepsi peserta didik mengenai materi pengenalan hardware. 

Dengan itu, untuk lebih jelasnya berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian 

ini: 
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Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

Pembelajaran Pengenalan Perangkat keras 

(Hardware) pada Kelas X Jurusan Multimedia 

Masalah yang terjadi:  

Pembelajaran pengenalan hardware 

langsung dijelaskan oleh guru dan peserta 

didik diberikan tugas untuk membuat 

laporan praktik mengenai pengenalan 

perangkat keras beserta gambarnya. 

Telah disusun dalam Silabus, RPP, 

Evaluasi, dan Praktikum 

Pembelajaran tersebut belum terintegrasi 

dengan teknologi terkini yaitu berbasis 

web menggunakan machine learning 

khususnya dalam perangkat pembelajaran 

yaitu dalam media pembelajarannya 

sendiri.  

Pengembangan media pembelajaran mata 

pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar 

yaitu dalam materi pengenalan hardware 

berbasis web menggunakan machine 

learning 

Pembelajaran pengenalan 

hardware  berbasis web 

menggunakan machine learning 

yang inovatif dan kreatif agar 

dapat diakses kapanpun dan 

dimanapun secara efektif 


