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1.BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1    Latar Belakang 

Berdasarkan hasil observasi di sekolah SMP Islam El Syihab Bandar 

Lampung terdapat mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

kegiatan belajar mengajar ini memberikan materi tentang pengenalan komputer 

dan perangkat keras komputer pada siswa, materi yang disampaikan oleh Guru ke 

siswa didapat dari buku karangan M. Maryono dan B. Patmi Istiana berdasarkan 

KTSP Standar isi 2006 penerbit dari Qodra.  

Meskipun sudah menggunakan buku cetak tapi proses belajar mengajar 

belum bisa semaksimal yang diharapkan baik guru maupun siswa karena guru 

hanya berpedoman dengan satu buku cetak dan sekolah belum menyediakan buku 

cetak khusus bagi siswa, sehingga siswa hanya bisa mendengar apa yang 

disampaikan oleh guru dan hanya bisa melihat apa yang di gambarkan oleh guru 

di papan tulis, lalu siswa mencatatnya di buku catatan masing-masing. Jadwal 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada kelas VIII SMP 

Islam El Syihab Bandar Lampung hanya satu sekali pertemuan dalam seminggu 

dengan durasi dua jam, pada minggu pertama pengisian materi di lakukan didalam 

kelas guru memaparkan materi dari buku cetak menggunakan papan whiteboard 

salah satu materinya adalah membahas materi hardware yang berisi gambaran 

umum mengenai pengertian hardware, perangkat hardware dan fungsi hardware. 

Pada minggu selanjutnya di adakan praktek,  jumlah komputer di ruangan praktek 

hanya terdapat 10 unit untuk kapasitas satu kelas yaitu 21 siswa. Kapasitas jumlah 



2 

 

unit komputer yang tidak memadai ditambah lagi dengan kurangnya materi yang 

hanya bersumber dari satu buku cetak membuat kegiatan belajar mengajar pada 

siswa kelas kelas VIII SMP Islam El Syihab Bandar Lampung menjadi kurang 

memadai.  

Perbandingan antara belajar dengan pemaparan materi yang diperoleh dari 

buku cetak yang digambarkan dengan media bantu whiteboard dengan multimedia 

interaktif jauh berbeda dimana pemaparam whiteboard hanya berisi pembahasan 

materi saja seperti pada umunya, selain itu pemaparan menggunakan whiteboard 

tidak dapat mewakili karakteristik belajar siswa yang ada di kelas, dimana 

karakteristik belajar siswa yang ada di kelas sangatlah beragam, ada yang gemar 

belajar dengan visual, audio, dan praktik langsung, hal inilah yang belum mampu 

diwakili oleh pemaparan menggunakan whiteboard yaitu mecakup ketiga 

karakteristik siswa tersebut. Selain media pembelajaran, model pembelajaran 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran. 

Hal ini lah yang menjadi salah satu masalah yang terjadi pada SMP Islam 

El Syihab Bandar Lampung. Pihak sekolah dan guru belum memberikan 

sentuhan inovasi baru pada proses belajar mengajar yang bisa digunakan untuk 

memberikan tambahan pengetahuan ke siswa melalui sarana dan prasarana yang 

masih kurang. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif bisa menjadi 

salah satu media tambahan yang bisa digunakan guru untuk memberikan ilmu 

pengetahuan tambahan kepada para muridnya. Pada multimedia interaktif berisi 

pembahasan materi, video pembelajaran dan soal-soal evaluasi mengenai materi 

yang bersangkutan dan adanya interaktifitas antara guru dengan siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam mutimedia interaktif materi pembelajaran 
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disajikan atau dikemas secara menarik melalui penggabungan aspek animasi, suara, 

gambar, teks serta video. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah model pembelajaran VAK (visualization,auditory, kinestetic). Model 

pembelajaran VAK merupakan gaya belajar yang menggunakan 3 macam sensori 

dalam menerima informasi yaitu penglihatan, pendengaran dan gerak. Menurut 

penelitian Parloff dan Datta (Sukmawati, 2009) yang menemukan fakta bahwa 

siswa yang tinggi kreativitasnya cenderung lebih ambisius, mandiri, otonom, 

percaya diri, efisien dalam berpikir dan perseptif. Sedangkan model VAK 

memperhatikan siswa secara individu, sehingga dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Aplikasi Media Pembelajaran Pengenalan Hardware Dengan Pendekatan 

Pembelajaran Multimedia VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) ” yang merupakan 

aplikasi pemaparan pengenalan hardware dan fungsinya yang tujuannya adalah 

untuk memberikan media tambahan pengetahun baik guru dan siswa dalam mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah Bagaimana merancang aplikasi media pembelajaran 

pengenalan hardware dengan pendekatan pembelajaran multimedia VAK ?. 

1.3 Batasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan perancangan aplikasi media pembelajaran 

pengenalan hardware dengan pemdekatan pembelajaran multimedia VAK, ada 

pembatasan permasalahan pada pokok bahasan yaitu : 
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1. Aplikasi hanya digunakan untuk siswa kelas VIII SMP Islam El Syihab 

Bandar Lampung 

2. Materi pelajaran dalam media pembelajaran yang akan dikembangkan hanya 

akan menyangkut pokok bahasan pengenalan dan fungsi hardware 

diantaranya adalah CPU, Matherboard, Monitor, Ram , Processor, Power 

Supply, Keyboard, Mouse, Printer, Touch Screen, light pen, Joystick, 

Scanner, Kamera, Destop Microphone, Barcode Reader, Hard disk, Floppy 

disk, USB flash Drive, Memory Flash, Optic disc, Plotter, Speaker Aktif, 

Voltage Regulator dan UPS. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mempermudah pemahaman mengenai pengenalan harware dan fungsi 

dari masing-masing hardware 

2. Sebagai media pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

untuk membantu guru menyampaikan materi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa, membangkitkan minat belajar siswa dalam mempelajari materi 

hardware di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

2. Bagi guru hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pemilihan dan penggunaan media sebagai upaya untuk menyajikan materi 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

3. Bagi sekolah sebagai sumbangan bermanfaat bagi pengembangan proses 

pembelajaran di  SMP Islam El Syihab Bandar Lampung. 


