
9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. SMK 

Good dan Harris mendefinisikan pendidikan vokasi adalah pendidikan 

untuk bekerja dimana seseorang mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan 

atau cocok seperti harapan masyarakat pada umumnya (Putu Sudira, 2012: 12). 

Asosiasi Vokasi Amerika mendefinisikan Pendidikan kejuruan adalah 

pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kammpuan 

kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasan-kebiasan kerja, dan apresiasi yang 

diperlukan oleh pekerja dalam memasuki pekerjaan dan membuat kemajuan-

kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif (Thompson, 1973:111) 

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang 

pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa 

untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah 

menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang 

disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah). 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang 

sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 

2003). 

Charles Proser dalam Santi Utami (2015: 425) menyatakan bahwa 

Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan belajar yang 

sesuai dengan semisal replika dari lingkungan dimana mereka kelak akan 

bekerja dan latihan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas-tugas 

yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasional, dengan 

peralatan yang sama dan dengan mesin-mesin yang sama dengan yang akan 

digunakan di dalam kerjanya kelak. 

Djojonegoro (1998: 37) menyatakan pendidikan kejuruan memliki 

beberapa karakteristik antara lain diarahkan untuk mempersiapkan peserta 

didik memasuki lapangan kerja, didasarkan atas “demand-driven” (kebutuhan 

dunia kerja). Fokus isi pendidikan ditekankan pada penguasaan kompetensi 

belajar yang dibutuhkan oleh dunia kerja, penilaian yang sesungguhnya 

terhadap kesuksesan siswa harus pada “hands-on” atau performa dalam dunia 

kerja, hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses 

pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan 
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antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan 

pada “learning by doing” dan “hands-on experience”. Pendidikan kejuruan 

memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik sehingga pendidikan 

kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada 

pendidikan umum 

Dua hal mendasar dalam penyiapan lulusan pendidikan menengah 

kejuruan adalah tuntutan sikap profesional pada suatu pekerjaan tertentu. 

pendapat dari Djojonegoro dalam Putut Hargiyarto (2015: 350)  Karakteristik 

yang menonjol dari dua tuntutan tersebut adalah penyiapan anak didik masuk 

lapangan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja berupa penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan dunia kerja. Di Indonesia 

pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Indonesia 

menempatkan pendidikan kejuruan sebagai nagian dari sisitem pendidikan 

nasional untuk menyiapkan lulusan bekerja atau melanjutkan kejenjang lebih 

tinggi atau bekerja mandiri berwirausaha.  

Firdausi dalam Thomas Sukardi (2015; 293)  mengatakan bahwa tujuan 

SMK adalah menyiapkan siswa sesuai dengan bidang keahlian tertentu untuk: 

(1) memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional 

dalam lingkup keahliannya; (2) mampu memilih karier, mampu berkompetisi 

dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian yang dipilih dan 

ditekuni; (3) menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan 
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dunia usaha dan industri. SMK hendaknya mempunyai acuan yang jelas dalam 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan, sehingga lulusan SMK mudah diserap 

oleh pasar untuk mengisi kekosongan lowongan kerja di dunia industri 

Sasaran dan tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3 sebagai pendidikan 

untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan bidang kejuruannya. Tujuan ini mengandung tiga aspek pokok, yaitu 

dimilikinya kompetensi kerja, karakter (kepribadian dan ahklak mulia) untuk 

hidup mandiri (life skills), dan berkembangnya karir melalui pendidikan 

kejuruan. 

Sekolah Menengah Kejuruan adalah Sekolah formal yang pendidikannya 

dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kammpuan kecakapan, 

pemahaman, sikap, kebiasan-kebiasan kerja, serta mengutamakan 

pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan 

tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk 

siap memasuki lapangan kerja. Pendidikan kejuruan akan efektif dan efisien 

apabila disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan replika dari 

lingkungan dimana mereka kelak akan bekerja, pembelajaran di SMK juga 

disesuaikan dengan materi yang ada di dunia kerja seperti alat-alat atau mesin-

mesin yang akan digunakan kelak saat bekerja. Berdasarkan pengertian tersebut 

diketahui tujuan SMK adalah menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan 
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kerja, siswa mampu memilih karier dan berkompetisi serta mampu 

mengembangkan diri dalam lingkup keahlian sesuai yang ditekuni. 

2. Efektivitas 

Kata efektif berasal dari Bahas Inggris, yakni effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah 

adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan 

memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional 

(Petter Salim, 2002: 33). 

Supardi (2013: 164) menyatakan efektivitas merupakan usaha dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan, 

rencana, dengan menggunakan data, sarana, dan waktu yang tersedia untuk 

mencapai hasil yang maksimal secara kuantitatif maupun kualitatif. Peterson 

dalam Soewandi, dkk (2008: 44) menekankan efektivitas pada hasil, yaitu 

banyaknya yang dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya, dan jangka waktu 

bertahannya suatu perubahan. 

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan kesesuaian dan kemampuan orang dalam melaksanakan 

tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan 

tersebut sesuai dengan kebutuhan, rencana, sarana, dan waktu yang tersedia 

dengan berhasil baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta mampu 

mempertahankan suatu perubahan tersebut. 
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3. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dimyati dan Mudjiono dalam Syaiful Sagala (2011: 62) 

menjelaskan pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam 

desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar. Miarso dalam Rusmono (2012: 6), 

menjelaskan pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap 

pada diri orang lain. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat tentang 

pembelajaran adalah kegiatan terprogram guru yang di dalamnya terdapat 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik dengan tujuann untuk membuat 

kegiatan belajar menjadi aktif. Pembelajaran dapat memberikan pengalaman 

belajar dana dapat merubah siswa kearah yang lebih baik, perubahan tersebut 

adalah kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan 

karena adanya usaha. 

b. Tujuan Pembelajaran 

Daryanto (2013: 58) menyatakan tujuan pembelajaran adalah tujuan yang 

menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang 
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harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan 

dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Suryosubroto (1990: 

23) menegaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci 

apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sesudah ia melewati kegiatan 

pembelajaran yang bersangkutan dengan berhasil. Selain itu, Robert F. Meager 

(Sumiati Asra, 2009: 10) memberi batasan yang lebih jelas tentang tujuan 

pembelajaran, yaitu maksud yang dikomunikasikan melalui peenyataan yang 

menggambarkan tentang perubahan yang diharapkan dari siswa. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat ahli tujuan 

pembelajaran adalah niat atau harapan yang harus dicapai atau dikuasai siswa 

pada setiap pembelajaran. Secara jelas tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional merupakan rumusan pernyaraan yang dibuat sebagai tolak ukur 

atau acuan keberhasilan yang harus dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. 

Siswa dikatakan berhasil dalam belajar apabila siswa tersebut telah menguasai 

materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Rumusan tujuan 

pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, 

dan indikator pencapaian siswa. Selain itu tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan juga harus spesifik dan operasional agar dapat digunakan sebagai 

tolak ukur keberhasilan dari prose pembelajaran. 

c. Keberhasilan pembelajaran 

Sugihartono (2007: 114-115) menyatakan ciri- ciri pembelajaran yang 

dapat meningkatkan belaja rsiswa yaitu: Menyediakan pengalaman belajar 
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dengan mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, menyediakan 

berbagai alternatif pengalaman belajar, mengintegrasikan pembelajaran dengan 

situasi yang realistis dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkrit, 

mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi 

social, serta yang terahkir memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi 

lisan dan tertulis. 

Sudjana (2013: 57-58) mengemukakan bahwa komponen- komponen 

yang mempengaruhi keberhasilan pengajaran antara lain tujuan pengajaran, 

bahan pengajaran, kondisi siswa dan kegiatan belajarnya, kondisi guru dan 

kegiatan mengajarnya, media atau alat pengajaran yang digunakan, teknik dan 

cara pelaksanaan penilaian. Adapula pendapat Munadi dalam Rusman (2012: 

124) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

antara lain: factor fisiologis , faktor psikologis, fakor lingkungan, faktor 

instrumental. Faktor fisiologis meliputi keadaan fisik dan kesehatan, faktor 

psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motifasi, kognitif, dan 

daya nalar peserta didik. Faktor lingkungan meliputi suhu, dan keadaan 

lingkungan, sedangkan faktor instrumental meliputi kurikulum, sarana dan 

guru. 

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan dari pembelajaran dipengaruhi oleh beragam faktor, konidisi guru, 

kondisi siswa, fakor lingkungan, media atau alat pengajaran yang digunakan, 

teknik dan cara pelaksanaan penilaian. Agara pembelajaran dikatakan berhasil, 
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pembelajaran tersebut harus memberikan pengalaman belajar dengan 

mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, menyediakan berbagai 

alternatif pengalaman belajar, mengkaitkan pembelajaran dengan situasi yang 

realistis dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkrit sesaui dengan 

kehidupan sehari-hari, serta memanfaatkan berbagai media pembelajaran. 

4. Hakekat Kompetensi 

a. Pengertian Kompetensi 

Zainal Arifin (2011:113) mengemukakan kompetensi adalah jalinan 

terpadu yang unik antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai- nilai yang 

direfleksikan dalam pola berfikir dan pola bertindak. Begitupula Finch & 

Crunkilton dalam Zainal Arifin (2011: 153) berpendapat kompetensi 

merupakan penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi 

yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Mimin haryati (2007: 3) 

menyatakan kompetensi merupakan pengetahuam (kognitif), sikap dan nilai-

nilai (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik) yang diwujudkan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak sehingga mampu menghadapai persoalan yang 

dihadapinya.  

Pendapat dari Benyamin Bloom yang dikutip oleh Nana Sudjana (2016: 

22-23) mengemukakan secara garis besar kompetensi belajar menjadi tiga 

ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif  berhubungan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Ranah afektif 
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berhubungan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Ranah psikomotor 

berkenaan dengan kompetensi belajar keterampilan dan kemampuan bertindak 

yang terdiri dari enam aspek, yaitu gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, 

kemampuan konseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan 

kompleks, gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

kompetensi belajar merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai- 

nilai yang direfleksikan dalam pola berfikir dan pola bertindak, sehingga 

mampu menghadapai persoalan yang dihadapinya. Kompetensi mencakup tiga 

ranah yang harus dikuasai oleh siswa yaitu kompetensi afektif atau sikap, 

kognitif atau pengetahuan dan psikomotor atau ketrampilan. Setiap mata 

pelajaran selalu mengandung ketiga ranah tersebut, namun penekanannya 

selalu berbeda. Mata pelajaran praktik lebih menekankan pada ranah 

psikomotorik, sedangkan mata pelajaran pemahaman konsep lebih menekankan 

pada ranah kognitif. Namun kedua ranah tersebut mengandung ranah afektif. 

Siswa yang telah memiliki kompetensi atau dikatakan berkompeten jika siswa 

tersebut telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dalam 

suatu bidang. 

b. Kompetensi Kognitif 

Merujuk pada Taksonomi Bloom (Mimin Hayati, 2007:22), kemampuan 

kognitif adalah kemampuan berpikir secara hirarkis yang teridiri dari 
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pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Penilaian 

pada ranah kognitif lebih menekankan pada teori atau pengetahuan karena 

berorientasi pada kemampuan berfikir siswa. Penilaian ranah kognitif dapat 

dilakukan dengan menggunakan tes (Mimin Hayati, 2007:22). 

Indikator aspek kognitif Bloom dalam Nanang Hanaifah dan Cucu Suhana 

(2012: 21) adalah tingkat pengetahuan (knowledge), tingkat pemahaman 

(comprehension), tingkat penerapan (application), tingkat analisis (analysis), 

tingkat sintesis (syntesis), dan tingkat evaluasi (evaluation). Sedangkan untuk 

saat ini Taksonomi bloom khusunya pada aspek kognitif telah direvisi, 

Anderson dan Krathwohl (2010: 94-132) berpendapat ranah kognitif meliputi 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevalusasi, dan 

mencipta. Mengingat, adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dan 

memori jangka panjang. Memahami, adalah mengambil pengetahuan yang 

dibutuhkan dari memori jangka panjang untuk dibandingkan dengan informasi 

yang baru saja diterima.  Menerapkan, melibatkan penggunaan prosedur 

tertentu untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan masalah.  

Menganalisis, melibatkan proses memecah mecah materi jadi bagian bagian 

kecil dan menentukan bagaimana hubungan antara bagian dan antara setiap 

bagian dan struktur keseluruhannya.  Mengevaluasi, yaitu membuat keputusan 

berdasarkan kriteria dan standar. Mencipta, melibatkan proses penyusunan 

elemen-elemen menjadi sebuah keseluruhan yang koheran dan fungsional.  
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Disimpulkan dari taksonomi bloom versi sebelum revisi dengan yang 

sudah revisi, bahwa keduanya hampir memliki tingkatan-tingkatan yang sama, 

hanya penamaannya yang berbeda pada hasil revisi evaluasi ditempatkan pada 

posisi ke lima dan sintesis diganti dengan mencipta. Meskipun mengalami 

perubahan, siswa dalam menguasai kompetensi kognitif tetap dimulai dari level 

atau tingkat yang paling rendah yaitu mengingat dan kemudian secara bertahap 

dan berjalannya waktu siswa akan naik ke tingkat yang lebih tinggi yaitu 

mencipta.  

c. Kompetensi Afektif 

Life skill merupakan bagian dari kompetensi lulusan sebagai hasil proses 

pembelajaran. Pophan (Mimin Haryati, 2007; 36), mengatakan bahwa ranah 

afektif menentukan keberhasilan seseorang. Artinya ranah afektif sangat 

menentukan keberhasilan seseorang siswa untuk mencapai ketuntasan dalam 

proses pembelajaran. Carl Roger dalam Sudjana (2013: 31) berpendapat bahwa 

seseorang yang telah menguasai tingkat kognitif maka perilaku atau sikapnya 

sudah bisa diramalkan. Sekalipun pembelajaran berisi ranah kognitif, ranah 

afektif juga harus menjadi bagian keseluruhan dari bahan. 

Taksonomi Bloom dalam Nanang Hanaifah dan Cucu Suhana (2012; 21) 

indikator aspek afektif adalah sebagai berikut (1) Penerimaan (receiving), yaitu 

kesadaran untuk menghadirkan dirinya untuk menerima atau memperhatikan 

pada suatu perangsang; (2) Tanggapan (responding), yaitu keturutsertaan, 

memberi reaksi, menunjukkan kesenangan memberi tanggapan secara sukarela; 
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(3) Penilaian (valuing), yaitu kepekatanggapan terhadap nilai atas suatu 

rangsangan, tanggung jawab, konsisten, dan komitmen; (4) Pengorganisasian 

(organization), yaitu mengintegrasikan berbagai nilai yang berbeda, 

memecahkan konflik antar nilai dan membangun sistem nilai, serta 

mengkonseptualisasikan suatu nilai; (5) Pengkarakteristikan 

(characterization), yaitu proses afeksi dimana individu memiliki suatu sistem 

nilai sendiri yang mengendalikan perilakunya daam waktu yang lama yang 

membentuk gaya hidupnya, hasil belajar ini berkaitan dengan pola umum 

penyesuaian diri secara personal, sosial dan emosional. 

d. Kompetensi Psikomotorik 

Psikomotor merupakan kemampuan peserta didik berkaitan dengan 

kemampuan gerak atau manipulasi yang bukan disebabkan oleh kematangan 

biologis (Hasan dan Zainul, 1992: 27). Sedangkan Nana Sudjana (2013: 30) 

menjelaskan hasil belajar ranah psikomotor berkenaan dengan keterampilan 

atau kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. 

Nana Sudjana (2013: 30-31) menyebuutkan bawa ranah psikomotorik 

mempunyai enam tingkatan yaitu: (1) Gerakan refleks, adalah respon motor 

atau gerak tanpa sadar yang muncul ketika bayi lahir; (2) Gerakan dasar, adalah 

gerakan yang mengarah pada keterampilan kompleks yang khusus; (3) 

Kemampuan perceptual, adalah kombinasi kemampuan kognitif dan motor atau 

gerak; (4) Gerakan fisik, kemampuan untuk mengembangkan gerakan yang 

paling terampil; (5) Gerakan terampil, gerakan yang memerlukan belajar, 
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seperti keterampilan olahraga; (6) Komunikasi nondiskursip, adalah 

kemampuan berkomunikasi menggunakan gerakan. 

Leighbody dalam Mimin Haryati (2007; 26) mengemukakan dalam 

melakukan penilian hasil belajar keterampilan sebaiknya mencakup: (1) 

Kemampuan siswa menggunakan alat dan sikap kerja; (2) Kemampuan siswa 

menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan pekerjaan; (3) Kecepatan 

siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya; (4) Kemampuan 

siswa dalam membaca gambar dan atau simbol; (5) Keserasaian bentuk dengan 

yang diharapkan dana tau ukuran yang telah ditentukan. 

Mimin Hayati (2007:27) menyatakan penilaian ranah psikomotor dapat 

dilakukan dengan unjuk kerja, lembar tugas dan lembar pengamatan. Adapun 

pendapat dari Asep Jihad dan Abdul Haris (2008;99) yang menyebutkan bahwa 

penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati 

kegiatan peserta didik pada saat unjuk kerja berlangsung sehingga dianggap 

lebih otentik karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta 

didik. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bawah ranah 

psikomotorik merupakan kemampuan peserta didik berkaitan dengan 

kemampuan gerak atau kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman 

belajar tertentu dan bukan disebabkan oleh kematangan biologis. Ranah 

psikomotorik juga memiliki tingkatan dari mulai gerakan refleks, dasar, dan 

sampai gerakan yang paling terampil. Ranah Psikomotorik siswa dapat dinilai 



23 
 

dengan lembar observasi saat proses unjuk kerja siswa berlangsung, sehingga 

dianggap lebih otentik karena apa yang dinilai lebih mencerminkan 

kemampuan peserta didik. 

5. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Yudhi Munadi 

(2013: 7-8) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Sedangkan pendapat Nanang Hanafiah (2012:59) yang disebut media 

pembelajaran adalah segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru 

untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar dan tidak 

terjadi verbalisme.  

Pendapat Gerlach dan Ely dalam Azhar Arsyad (2011: 3), media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Sementara itu, Gagne’ dan Briggs (Azhar Arsyad, 

2011: 4), mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 
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digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara 

lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televise, dan komputer. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang media pembelajaran di atas 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses 

pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaikan isi materi agar 

mempermudah pemahaman peserta didik. Dengan bantuan media pembelajaran 

guru dapat mendorong minat dan motivasi siswa untuk belajar secara cepat, 

tepat, mudah dan kondusif. 

Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh Hamalik dalam 

Azhar Arsyad (2011:2) yang pertama media sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan prosese belajar mengajar. Kedua guru harus memahami fungsi 

media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ketiga hubungan antara 

metode mengajar dan media pendidikan. Keempat guru seharusnya paham akan 

manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Kelima guru hendaknya dapat 

memilihan dan menggunaan media pendidikan sesuai dengan materi yang 

diajarkan, Keenam dalam pembelajaran guru diusahakan memiliki inovasi 

dalam pembuatan dan penggunaan media pendidikan. 

Disimpulkan bahwa guru memiliki peran penting dalam memanfaatkan 

media dalam proses pembelajaran. Pemilihan media yang tepat dapat membuat 

guru lebih mudah menyampaikan materi ajar dan siswa akan lebih minat dalam 
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mengikuti pembelajaran, karena media pembelajaran mampu memberikan 

gambaran suatu objek yang abstrak menjadi konkrit. Penggunaan media adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran agar lebih efektif dan 

efisien demi tercapainya tujuan pendidikan..  

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Azhar Arsyad (2011:15) mengemukakan fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi 

iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dandiciptakan oleh guru. 

Sedangkan Hamalik dalam Azhar Arsyad (2011;15) berpendapat bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. 

Levie & Lentz dalam Azhar Arsyad (2011:16-17) mengemukakan empat 

fungsi media pembelajaran khususnya media visual yaitu: fungsi atensi yaitu 

menarik dan mengarahkan perhatian siswa, fungsi afektif yaitu media visual 

dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks 

yang bergambar, fungsi kognitif yaitu media visual terlihat dari temuan-temuan 

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi dan fungsi 

kompensitoris yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media visual memberikan konteks untuk memahami 
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Dijelaskan oleh Azhar Arsyad (2011:21) Media berfungsi untuk tujuan 

instruksi dimana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan 

siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktifivas yang nyata 

sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih 

sitematis dan psikologis dilihat dari prinsip-prinsip belajar agar dapat 

menyiapkan instruksi yang lebih efektif. Disamping menyenangkan, media 

pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan 

memeuhi kebutuhan perorangan siswa 

Beberapa pendapat ahli tentang fungsi media pembelajaran di atas dapat 

disimpulkan bahwa fungsi dari media pembelajaran adalah alat bantu guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi 

pula untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran dapat membuat siswa lebih antusias dan 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Sudjana & Rivai (2002:2) mengungkapkan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa, yaitu: (1) Pembelajaran lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. (2) Penggunaan media 

pembelajaran akan membuat bahan pembelajaran menjadi lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai 

dan mencapai tujuan pembelajaran. (3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, 

tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 
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sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalua guru 

mengajar pada setiap jam pelajaran. (4) Siswa dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi efektifitas 

lain seperti mengamati, melakukan, mendemostrasikan, memerankan, dan lain-

lain. 

Encyclopedia Of Education Research dalam Hamalik (1994: 15) 

merincikan manfaat media pendidikan sebagai berikut: (1) Meletakkan dasar-

dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu mengurangi verbalisme; (2) 

Memperbesar perhatian siswa; (3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk 

perkembangan belajar, oleh karena itu membuat pelajaran menjadi lebih 

mantap; (4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa; (5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur 

dan kontinyu, terutama melalui gambar hidup; (6) Membantu tumbuhnya 

pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa; (7) 

Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

Beberapa pendapat para ahli tentang manfaat media pembelajaran diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki berbagai 

manfaat yaitu: (1) proses pembelajaran dapat lebih menarik perhatian siswa; 

(2) Siswa lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai; (3) Mampu memberikan gambaran sesuatu 
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objek yang abstrak menjadi konkret; (4) Mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi 

d. Media Pembelajaran Trainer Kit 

Inggit Pangestu Rahmadiyah dan Meini Sondang S (2015: 147) 

mengemukakan bahwa trainer adalah suatu set peralatan di laboratorium yang 

digunakan sebagai media pendidikan. Selain itu trainer merupakan media yang 

dapat dilihat dan memiliki bentuk 3 dimensi. Sedangkan Khosnevis dalam 

Suryani (2006: 3) memberikan pengertian bahwa trainer merupakan proses 

simulasi aplikasi membangun model dari system nyata atau usulan system, 

melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku 

sistem, mempelajari kinerja sistem, atau untuk membangun sistem baru sesuai 

dengan kinerja yang diinginkan.  

Berdasarkan pnedapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa trainer 

merupakan suatu set peralatan simulasi berbentuk 3 dimensi yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk memudahkan penyampaian 

materi dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Trainer 

merupakan bentuk sederhana dari bagian kompleks untuk diambil sebagian 

menjadi benda tiga dimensi yang memudahkan siswa untuk mempelajarinya. 

Media trainer dapat membantu siswa memahami sesuatu yang dinilai abstrak 

menjadi konkret, sehingga siswa mampu mengerti persoalan yang diajarkan. 



29 
 

  Trainer komponen aktif hasil pengembangan oleh saudara Bagus 

Purnomo Aji (2018) terdiri dari blok percobaan dan blok pendukung. Blok 

percobaan yang terdapat dalam trainer terdiri dari sebelas rangkaian percobaan. 

Sebelas rangkaian percobaan teridiri dari: (1) memeriksa komponen aktif; (2) 

rangkaian karakteristik dioda; (3) rangkaian karakteristik transistor bipolar; (4) 

rangkaian transistor sebagai saklar; (5) rangkaian flip-flop; (6) rangkaian putar 

kanan-kiri; (7) pengenalan SCR; (8) pengenlanan TRIAC; (9) pengenalana 

DIAC; (10) Rangkaian aplikasi dimmer; (11) sensor level air. Sedangkan blok 

pendukung terdiri dari tiga bagian yaitu masukan, keluaran dan catu daya. 

Bagian Masukan dan catu daya teridiri dari sumber tegangan DC 0-15 V, bagian 

keluaran teridiri dari motor dc, LED, dan lampu 5W.  

Pengembangan trainer lebih cenderung ke penerapan atau aplikasi dari 

komponen aktif tersebut. Hal ini sesuai dengan kompetensi yang ada di 

kompetensi keahlian teknik otomasi industri SMK Kristen 1 Klaten. Trainer 

komponen aktif dilengkapi dengan labsheet yang berisi informasi atau panduan 

dalam pelaksanaan praktik. Manfaat yang dapat dirasakan dari media trainer 

komponen aktif yaitu: (1) dapat menjadi sarana dalam mempelajari dan 

memahami mata pelajaran dasar listrik dan elektronika khususnya komponen 

aktif; (2) dapat menjadi sarana dalam menyampaikan dan mentransfer ilmu 

kepada siswa pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika khususnya 

komponen aktif agar lebih mudah dan menarik. 
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6. Mata Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika 

Mata pelajaran di sekolah menengah kejuruan dibagi menjadi tiga aspek 

dasar yaitu normatif, adaptif dan produktif. Aspek normatif memberikan 

pelajaran yang berisi nilai-nilai positif dari dalam kehidupan. Sedangkan aspek 

adaptif memberikan pelajaran tentang ilmu pengetahuan yang dapat diadaptasi 

dalam kehidupan dan aspek produktif memberikan pengetahuan tentang 

ketrampilan yang memungkinkan peserta didik untuk menghasilkan produk 

atau karya yang akan berguna bagi kehidupan. 

Teknik Otomasi Industri merupakan salah satu kompetensi keahlian yang 

ada di SMK Kristen 1 Klaten. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki 

peserta didik pada kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri adalah dasar-

dasar listrik dan elektronika. Mata pelajaran dasar-dasar listrik dan elektronika 

merupakan materi dasar yang perlu dipahami siswa. Salah satu materi yang 

dipelajari pada mata pelajaran dasar-dasar listrik dan elektronika adalah 

mengenai komponen-komponen aktif. 

Mata pelajaran Dasar-dasar listrik dan elektronika terdapat materi 

komponen aktif yang meliputi teori semikonduktor, diode, dan transistor. 

Kompetensi komponen aktif ini diajarkan pada kelas X. Saat melakukan 

praktik, siswa secara bersamaan mendapatkan meteri dasar pengetahuan 

tentang komponen aktif yang akan dipraktikan, selanjutnya siswa akan 

melakukan praktik secara inividu dengan menggunakan media trainer kit yang 

ada. 
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7. Kompetensi Dasar Menganalisis Sifat Komponen Aktif 

Mata pelajaran Dasar-dasar listrik dan elektronika terdapat materi 

komponen aktif yang meliputi teori semikonduktor, diode, dan transistor. 

Kompetensi komponen aktif ini diajarkan pada kelas. 

Tabel 1. Silabus Mata Pelajaran dasar-dasar listrik dan elektronika 

No. KOMPETENSI DASAR 
MATERI 

PEMBELAJARAN 

1. 
Menganalisis sifat elemen aktif 

Memeriksa sifat komponen aktif 

Komponen aktif : 
Transistor 
Diode 
LED 

  
Semikonduktor adalah bahan yang sifat-sifat kelistrikannya terletak 

antara sifat-sifat konduktor dan isolator. Sifat-sifat kelistrikan konduktor 

maupun isolator tidak mudah berubah oleh pengaruh temperatur, cahaya atau 

medan magnit, tetapi pada semikonduktor sifat-sifat tersebut sangat sensitive.  

Semikonduktor terbagi menjadi dua yaitu semikonduktor tipe P dan 

semikonduktor tipe N. kedua jenis semikonduktor tersebut merupakan bahan 

dari komponen semikonduktor seperti Dioda, LED, SCR dan Transistor. 

Semikonduktor tipe P dan tipe N tersebut umumnya dibuat menggunakan 

bahan silikon dan germanium. Elektron yang menempati lapisan terluar 

disebut sebagai elektron valensi. Atom silikon dan germanium masing-masing 

mempunyai empat elektron valensi. Empat elektron valensi tersebut terikat 

dalam struktur kisi-kisi, sehingga setiap elektron valensi akan membentuk 

ikatan kovalen dengan elektron valensi dari atom-atom yang bersebelahan. 
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Transistor adalah semikonduktor yang besar arus dan tegangan atau daya 

keluaran dikendalikan oleh arus masukan. Ada dua jenis transistor yaitu 

transistor sambungan bipolar (bipolar junction transistor, BJT) dan transistor 

efek medan (field effect transistor, FET) yang karakteristik kerja dan 

konstruksinya berbeda. Perbedaan yang paling utama di antara dua 

pengelompokkan tersebut terletak pada bias input atau output yang digunakan. 

Transistor BJT memerlukan arus (current) untuk mengendalikan terminal 

lainya, sedangkan FET hanya menggunakan tegangan saja. Pada materi ini 

akan dibahas transistor sambungan bipolar (sering disebut transistor saja). 

Transistor dari tipe sambungan bipolar merupakan transistor yang banyak 

digunakan dalam aplikasi elektronika. Jenis transistor tersebut dapat 

dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu jenis NPN dan PNP. 

Dioda ini berasal dari dua kata Duo dan Electrode yang berarti dua 

elektroda, yaitu Anoda yang berpolaritas postif dan Katoda yang berpolatitas 

negatif. Secara umum dioda disimbolkan dan bentuk fisiknya seperti terlihat 

pada gambar. Salah satu aplikasi penggunaan dioda dalam ilmu kelistrikan 

adalah sebagai penyearah arus (rectifier) dari arus bolak-balik ke arus searah. 

Dioda merupakan piranti non-linier karena grafik arus terhadap tegangan bukan 

berupa garis lurus, hal ini karena adanya potensial penghalang (Potential 

Barrier). Ketika tegangan dioda lebih kecil dari tegangan penghambat tersebut 

maka arus dioda akan kecil, ketika tegangan dioda melebihi potensial 

penghalang arus dioda akan naik secara cepat. Dioda memiliki fungsi yang unik 
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yaitu hanya dapat mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda tidak lain 

adalah sambungan semikonduktor P dan N. Satu sisi adalah semikonduktor 

dengan tipe P dan satu sisinya yang lain adalah tipe N. Dengan struktur 

demikian arus hanya akan dapat mengalir dari sisi P menuju sisi N. 

8. Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri 

Teknik otomasi industri adalah suatu kompetensi keahlian yang 

menerapkan sistem pengajaran yang mengarah ke bidang perakitan sistem-

sistem di dunia industri yang berbasis otomatis/automatic. Di dalam 

kompetensi keahlian ini diharapkan para siswa dapat merakit, memperbaiki, 

dan merawat mesin-mesin di industri yang sesuai dengan kebutuhan. Mata 

Pelajaran Keahlian yang diajarkan pada kompetensi keahlian ini antara lain: 

Dasar listrik dan elektronika, gambar teknik, kendali terprogram, sensor dan 

aktuator, kendali elektromekanik. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Bernavita Karina Kusumasari (2018) yang berjudul Penggunaan Media Flip 

Chart Untuk Meningkatkan Kompetensi Praktik Sulam Pita Pada Siswa 

Tunagrahita Ringan Di SLB Ganda Daya Ananda Yogyakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk menerapkan, meningkatkan, dan membuktikan media flip chart 

mampu meningkatkan kompetensi praktik sulam pita pada siswa tunagrahita 

ringan di SLB G Daya Ananda Yogyakarta. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas. Subyek penelitian adalah siswa tunagrahita ringan SLB G 

Daya Ananda Yogyakarta sebanyak 2 siswa. Metode pengumpulan data 
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menggunakan observasi, wawancara, dan tes unjuk kerja. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) penggunaan media flip chart dapat membantu subjek lebih 

konsentrasi pada materi yang diajarkan, mampu dan mau mengutip motif, 

mampu menyelesaikan tepat waktu, ukuran motif sesuai desain, motivasi 

belajar besar; (2) kompetensi praktik sulam pita siswa mengalami peningkatan 

nilai rata-rata pada pra siklus sebesar 51,14; meningkat sebesar sebesar 67,05 

pada siklus I ; dan pada siklus II meningkat kembali sebesar 75,57; dan (3) hal 

ini membuktikan bahwa media flip chart terbukti dapat meningkatkan 

kompetensi praktik sulam pita pada siswa tunagrahita ringan di SLB G Daya 

Ananda Yogyakarta. 

2. Sukidi (2010) yang berjudul Penggunaan Media Trainer AC Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kompetensi Siswa Pada Mata Diklat Teknik Pendingin Kelas III 

LPB Di SMK N 5 Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperbaiki 

proses pembelajaran melalui media pemanfaatan trainer Air Conditioning 

(AC). (2) peningkatan kompetensi siswa pada siswa kelas LPB pada 

kompetensi teknik pendingin melalui media pemanfaatan trainer Air 

Conditioning (AC). Penelitian kelas tindakan ini terdiri dari empat komponen 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan persepsi, dan refleksi. Pengumpulan 

data penelitian ini melalui observasi dan tes. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil 

penelitian menenujukan bahwa dilakukan pre-action sebesar 6,00, siklus I 
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sebesar 7,17, dan siklus II sebesar 7,44. Sedangkan untuk pencapaian tujuan 

belajar individu pada siklus I sebesar 57,58% (19 siswa ) dan siklus II sebesar 

87,88%. (29 siswa). Pencapaian prestasi belajar pada siklus I cukup, sedangkan 

siklus II tergolong baik.  

3. Abdul Basith (2011) yang berjudul Penggunaan Trainer Komputer untuk 

Meningkatkan Kompetensi Menginstalasi PC Siswa Kelas X Jurusan Teknik 

Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 5 Malang. Penelitian ini bertujuan 

memperbaiki proses pembelajaran, yang dilaksanakan dengan menggunakan 

metode Penelitian Tindakan Kelas atau PTK (Classroom Action Research atau 

CAR). Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan tes 

unjuk kerja. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adanya peningkatan nilai pengetahuan 

(kognitif) menginstalasi PC, 100% siswa mendapat nilai ≥ 7 (2) peningkatan 

kecepatan dan ketepatan mengintalasi PC, sebanyak 100% siswa mendapat nilai 

≥ 7 (3) peningkatan ketelitian dan kecermatan mengintalasi PC, ranah afektif 

sebanyak 97% mendapat nilai ≥ 7. 

4. Ariel Subiyakto (2014) Penggunaan Media Trainer Elektronika Dasar Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Standar Kompetensi Menerapkan 

Dasar – Dasar Elektronika Di SMK Sunan Drajat Lamongan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar pembelajaran dengan 

menerapkan media Trainer Elektronika Dasar dengan pembelajaran 
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menggunakan trainer sekolah di SMK Sunan Drajat Lamongan. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian quasi eksperimen dengan desain 

Intact-Group Comparison. Dimana kelas X TEI 1 sebagai kelas eksperimen dan 

X TEI 2 sebagai kelas kontrol. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajarnya digunakan teknik analisis data uji-t. Berdasarkan hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,864. Dengan nilai ttabel 2,010 pada taraf 

signifikan 95 %. Ini berarti thitung > t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa yang menggunakan Trainer Elektronika Dasar lebih baik daripada 

hasil belajar siswa yang menggunakan trainer sekolah di SMK Sunan Drajat 

Lamongan. 

C. Kerangka Pikir 

Belajar akan lebih berhasil bila siswa mempunyai minat, keinginan dan 

tujuan dari hasil belajar yang diharapkan. Kegiatan belajar mengajar tentunya 

tidak terhindar dari berbagai masalah dan hambatan. Hambatan tersebut antara 

lain rendahnya kompetensi siswa pada mata pelajaran dasar listrik dan 

elektronika, dan kurangnya keaktifan dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran. Masalah tersebut mengakibatkan tingkat pencapaian kompetensi 

siswa sangat rendah. Siswa dianggap memiliki kompetensi belajar bila siswa 

tersebut dapat mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kompetensi siswa adalah penggunaan media pembelajaran yang 

tepat. 
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Pembelajaran yang dilakukan saat ini belum menggunkan media 

pembelajaran yang sesuai, dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru masih 

menggunakan media konvensional, seperti hanya menggunakan Power Point 

dan LCD untuk menunjukan gambar-gambar  komponen aktif dan menjelaskan 

cara kerja komponen tersebut. Masalah tersebut dapat diatasi dengan 

menggunakan media trainer kit komponen aktif dalam membantu kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini 

dikarenakan media trainer kit mampu mendukung dalam penyampaian materi 

terutama tentang komponen aktif dan cara kerja rangkaian yang susah untuk 

dijelaskan menggunakan media konvensional. Penggunaan media trainer kit, 

siswa akan lebih aktif dalam belajar sehingga siswa tidak mudah jenuh. 

Diasumsikan bahwa dengan menggunakan media trainer kit dalam 

menyampaikan materi komponen aktif, dapat meningkatkan pemahaman siswa 

lebih efektif sehingga dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Belum diketahui efektivitas media trainer komponen 
aktif dalam pembelajaran. 

2. Rendahnya kompetensi siswa pada mata pelajaran dasar 
listrik dan elektronika. 

3. Belum pernah digunakan trainer komponen aktif dalam 
proses pembelajaran 

4. Kurangnya keaktifan dan partisipasi siswa dalam 
pembelajaran 

Pembelajaran dengan bantuan trainer komponen aktif pada 
Kompetensi Dasar menganalisis sifat komponen aktif 

Keunggulan Media Trainer: 

1. mampu mendukung dalam penyampaian materi terutama 
tentang komponen aktif 

2. mampu menjelaskan cara kerja rangkaian yang susah untuk 
dijelaskan menggunakan media konvensional 

Penggunaan media trainer kit siswa akan lebih aktif dalam 
belajar, sehingga siswa tidak mudah jenuh. 

Meningkatnya hasil kompetensi belajar siswa 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas 

maka dalam penelitian ini muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran berbantuan media trainer 

komponen aktif dalam meningkatkan kompetensi belajar ranah kognitif 

pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika siswa kelas X TOI SMK 

Kristen 1 Klaten? 

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran berbantuan media trainer 

komponen aktif dalam meningkatkan kompetensi belajar ranah afektif pada 

mata pelajaran dasar listrik dan elektronika siswa kelas X TOI SMK 

Kristen 1 Klaten? 

3. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran berbantuan media trainer 

komponen aktif dalam meningkatkan kompetensi belajar ranah 

psikomotorik pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika siswa kelas 

X TOI SMK Kristen 1 Klaten? 

4. Seberapa besar peningkatan kompetensi belajar siswa kelas X TOI SMK 

Kristen 1 Klaten melalui pembelajaran berbantuan media trainer 

komponen aktif? 


