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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kepribadian 

seseorang sehingga dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi 

saat ini. Sedangkan menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Proses belajar dan mengajar adalah salah satu hal yang penting, mengajar 

bukan hanya sekedar untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga 

usaha untuk menciptakan sistem lingkungan dan membuat kemestri kepada peserta 

didik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal. Mengajar dalam 

pemahaman seperti ini memerlukan strategi belajar yang sesuai dengan peserta 

didik terutama pada masa kemajuan teknologi saat ini maka diperlukannya media 

pembelajaran yang dapat manarik minat peserta didik. Melalui  media 

pembelajaran yang menjadi perantara penyampaian pesan dari guru ke peserta 

didik, di era globalisasi ini kemajuan media pembelajaran berbasis multimedia 

cukup pesat. Media pembelajaran berbasis multimedia menjanjikan potensi yang 

besar dalam merubah cara seorang siswa untuk belajar, yaitu untuk memperoleh 

informasi, menyesuaikan informasi dan sebagainya.  
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Hal ini berlaku juga untuk SMK  Muhammadiyah 1 Metro, dimana banyak 

materi maupun pokok bahasan yang memerlukan teknik penyampain yang tepat 

dan dapat menarik minat belajar siswa. SMK adalah sekolah menengah kejuruan 

yang dimana siswa dibekali dengan ilmu dan keterapilan, siswa diharapkan setelah 

lulus dari SMK dapat terjun langsung ke dunia kerja. SMK Muhammadiyah 1 

Metro  memiliki beberapa program keahlian salah satunya yaitu Teknik Komputer 

Dan Jaringan (TKJ). Perakitan Personal Computer (PC) merupakan materi yang 

diberikan pada program TKJ Kelas X, materi ini mengajak siswa untuk mengenal 

komponen-komponen PC dan memahami fungsi setiap komponen serta mampu 

mengaplikasikan pada saat merakit PC. Dalam proses penyampain materi 

perakitan PC di SMK Muhamadiyah 1 Metro yaitu masih konvensional dalam 

artian penyampaian materi menggunakan metode ceramah saat melakukan 

perakitan komputer dan menggunakan buku ajar berupa modul untuk menunjang 

dalam penyampaian materi. Dengan metode konvensional siswa cenderung kurang 

memperhatikan pada saat guru memberikan materi dikelas. Akibatnya 

penyampaian materi kurang efektif dan efisien karena kurangnya minat ataupun 

motivasi untuk memperhatikan materi yang disampaikan. Dan terkait hasil belajar 

siswa kurang memahami materi yang disampaikan apabila tidak didukung dengan 

media pembelajaran yang dapat memberikan motivasi dalam kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini menjadi suatu kendala dalam proses belajar mengajar karena 

dalam proses belajar tidak hanya mengharapkan siswa mendapat nilainya yang 

tinggi saja namun siswa diharapkan mampu menguasai materi baik teori maupun 

praktik, serta termotivasi dalam belajar. Hal ini apabila dibiarkan tanpa adanya 
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tindak lanjut untuk mengatasinya, dikhawatirkan pembelajaran tidak dapat sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan 

pengembangan media pembelajaran dalam mata pelajaran perakitan PC pada kelas 

X Teknik Komputer Jaringan yang nantinya mengarah pada peningkatan prestasi 

belajar dan menarik minat belajar siswa, oleh karena itu maka penulis mengambil 

judul proposal tentang “Media Pembelajaran Perakitan PC pada Kelas X 

Teknik Komputer dan Jaringan berbasis Multimedia”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti mengambil 

merumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana media pembelajaran perakitan PC berbasis multimedia yang 

dapat menarik minat belajar dan meningkatkan prestasi siswa ? 

2. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah 

penyampaian materi dan meningkatkan mutu pembelajaran dalam 

perakitan PC ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan dari pembuatan proposal skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik minat siswa 

dalam materi perakitan PC pada kelas X Teknik Komputer dan Jaringan. 

2. Pemanfaatkan Teknologi Informasi untuk mempermudah penyampaian 

materi dan meningkatkan mutu pembelajaran dalam PC pada kelas X 

Teknik Komputer Jaringan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti membatasi 

permasalahan yaitu : 

1. Media pembelajaran yang dihasilkan dikhususkan pada pelajaran 

perakitan PC kelas X TKJ pada SMK Muhammadiyah 1 Metro. 

2. Media pembelajaran yang dihasilkan hanya memahas materi sampai 

dengan Semester Ganjil. 

3. Media pembelajaran yang dibuat tidak untuk menggantikan metode 

pembelaran yang ada tapi untuk pendukung dalam pembelajaran. 

4. Media pembelajaran berbasis multimedia disesuaikan dengan Kurikulum 

2013 yang dipakai oleh SMK Muhammadiyah 1 Metro. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai adalah : 

1. Menjadi sarana alternatif guru dalam mempermudah penyampain materi 

serta menarik minat belajar dan daya serap siswa terhadap materi pelajaran 

perakitan PC. 

2. Menciptakan metode belajar yang lebih interaktif dan manarik serta 

sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan dan kreatifitas dalam 

penyampain materi. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan. 

Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :  
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BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penelitian. 

BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung 

penelitian. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang tahapan penelitian, objek penelitian, metode 

pengumpulan data, dan pengujian. 

BAB ІV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan sistem, pengujian 

program, dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


