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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran di SMK 

SMK adalah jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan 

pendidikan kejuruan dimana siswa dapat mengembangkan potensi diri untuk dapat 

meningkatkan skill yang dimiliki sebelum terjun langsung dalam dunia kerja. 

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan menengah yang mengutamakan 

pengembangan kemampuan peserta didik untuk pelaksanaan jenis pekerjaan 

tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990). Suroto (2015:318) 

menyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan 

siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional 

serta membentuk dan mengembangkan kemampuan dan kompetensi siswa yang 

meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

SMK sangat erat kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Edi, Suharno, & Widiastuti (2017:23) menyatakan bahwa pembelajaran di SMK 

bukan sekedar pembelajaran tentang kompetesi keahlian yang harus dicapai oleh 

siswa, tetapi harus ada relevansi antara SMK dengan DUDI guna mencapai tujuan 

terciptanya mutu lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. SMK 

imembutuhkan iDUDI isebagai iwadah iyang idapat imembekali isiswa iSMK iuntuk 

imendapatkan ipengalaman ikerja isebelum imereka iterjun ilangsung idalam idunia 

ikerja iyang isesungguhnya, isedangkan iDUDI imembutuhkan ipara ilulusan iSMK 

iyang imempunyai ikeahlian idan ikompetensi iuntuk idapat idirekrut isebagai ipegawai 
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iyang imampu ibekerja isecara iprofesioanal. iHal iini ididasarkan idari ikebijakan 

ipemerintah itentang ilink iand imatch iDUDI idengan ipenyelenggaraan ipendidikan 

idi iSMK iagar idari ikedua ibelah ipihak isaling imengerti iapa isaja iyang idibutuhkan 

ioleh iDUDI idan iapa iyang iseharusnya idilakukan ioleh iSMK idalam imenanggapi 

ikebutuhan idari iDUDI iyang isemakin iberkembang ipesat idalam ibidang iteknologi 

idan iilmu ipengetahuan. iProgram iSMK iPraktek iKerja iIndustri i(Prakerin) iadalah 

isolusi iyang itepat iuntuk imeningkatkan irelevansi iantara iSMK idan iDUDI. 

Berdasarkan ipenjelasan idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa ipembelajaran idi 

iSMK imerupakan ipembelajaran iyang idapat imembekali isiswa idalam ibidang 

itertentu isebelum imemasuki idunia ikerja. iPembelajaran idi iSMK iharus iterdapat 

irelevansi idengan iDUDI iagar icalon ilulusan ibisa imenyiapkan idiri iuntuk 

imenanggapi ikebutuhan iyang idibutuhkan iDUDI. 

 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat 

digunakan untuk keperluan pembelajaran; media pembelajaran merupakan sarana 

fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran (Rusman, 2018:162). Lebih lanjut, 

Suryani, Setiawan, & Putria (2018:5) menyatakan bahwa:  

   “media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana penyampaian informasi 

yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan teori pembelajaran, dapat 

digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali.” 

 

Menurut Marsudi (2016:18), dalam kegiatan pembelajaran berarti media 

pembelajaran merupakan alat untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 
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minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar mengajar dapat terbangun dan 

terjalin dengan harmonis.i Media ipembelajarani imempunyaii iduai ikomponen,i 

iyaitui iperangkat ikeras i(hardware)idan iperangkat ilunak i(software)i isertai 

imempunyaii ibentuk-bentuki ibaiki iteks,i iaudio,i ivisual,i igambar,i idani ianimasii 

isehinggai idapati imerangsangi ipikiran,i iperasaan,i iperhatian,i idani iminati isertai 

iperhatiani isiswai isedemikiani irupai isehinggai iprosesi ibelajari iterjadi. iHardware 

iadalah isarana iatau iperalatan iyang idigunakan iuntuk imenyajikan iinformasi iatau 

ibahan iajar, isedangkan isoftware iadalah iinformasi iatau ibahan iajar iyang iakan 

idisampaiakan ikepada isiswa. i 

Dalam ipembelajaran, imedia imemegang iperanan ipenting idalam imencapai 

isebuah itujuan ibelajar. iHubungan ikomunikasi iantara iguru idengan isiswa iakan 

ilebih ibaik idan iefisisen ijika imenggunakan imedia. iHamalik imenyatakan ibahwa 

imedia idalam iproses ibelajar imemiliki idua iperanan ipenting, iyaitu imedia isebagai 

ialat ibantu imengajar i(dependent imedia), idan imedia isebagai isumber ibelajar 

i(independent imedia) iyang idigunakan isendiri ioleh ipeserta ididik isecara imandiri 

i(Rusman, i2018:142). iMedia idirancang isecara isistematis iagar idapat imenyalurkan 

iinformasi isecara iterarah iuntuk imencapai itujuan ipembelajaran iyang itelah 

iditentukan. i 

Media ipembelajaran iyang ibaik iharus imemenuhi ibeberapa isyarat. iMedia 

ipembelajaran iharus imeningkatkan imotivasi isiswa. iPenggunaan imedia 

imempunyai itujuan imemberikan imotivasi ikepada isiswa. iMedia ipembelajaran 

ijuga iharus imerangsang isiswa idan imembuat isiswa idapat imengingat iapa iyang 

isudah idipelajari. iMedia iyang ibaik ijuga iakan imengaktifkan isiswa idalam 
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imemberikan itanggapan, iumpan ibalik, idan imendorong isiswa iuntuk imelakukan 

ipraktik-praktik idengan ibenar. i iMedia ipembelajaran imemiliki ifungsi iyang isangat 

istrategis idalam ipembelajaran. iBanyak isiswa iyang ikurang imemahami imateri 

iyang idisampaikan ioleh iguru idikarenakan ikurang ioptimalnya ipenggunaan imedia 

ipembelajaran idalam iproses ibelajar imengajar. i 

Rusman (2018:164) menyatakan bahwa ada beberapa fungsi media 

pembelajaran diantaranya: (1) Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat memperjelas, mempermudah, 

mempercepat penyampaian pesan atau materi pelajaran kepada siswa sehingga inti 

materi pelajaran secara utuh dapat disampaikan pada para siswa. (2) Sebagai 

komponen dari sub sistem pembelajaran. (3) Sebagai pengarah dalam pembelajaran. 

Banyak pembelajaran tidak mencapai hasil prestasi belajar siswa dengan baik 

karena tidak memiliki atau tidak optimalnya alat bantu yang dibunakan dalam 

pembelajaran. (4) Sebagai permainan atau membangkitkan perhatian dan motivasi 

siswa. Media pembelajaran dapat membangkitkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar, karena media pembelajaran dapat mengakomodasi semua kecakapan 

siswa dalam belajar. (5) Meningkatkan hasil dan proses pembelajaran. Secara 

kualitas dan kuantitas media pembelajaran sangat memberikan kontribusi terhadap 

hasil maupun proses pembelajaran. (6) Mengurangi terjadinya verbalisme. Dalam 

pembelajaran sering terjadi siswa mengalami verbalisme karena apa yang 

diterangkan atau dijelaskan guru lebih bersifat abstrak atau tidak ada bentuk. 

Dengan demikian media pembelajaran dapat berfungsi sebagai alat yang efektif 

dalam memperjelas pesan yang disampaikan. (7) Mengatasi keterbatasan ruang, 
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waktu, tenaga, dan daya indra. Sering terjadi dalam pembelajaran menjelaskan 

objek pembelajaran yang sifatnya sangat luas, besar, atau sempit, kecil atau bahaya, 

sehingga memerlukan alat bantu untuk menjelaskan, mendekatkan pada objek yang 

dimaksud. 

Berdasarkan ipenjelasan idi iatas idapat idiketahui ibahwa ipenggunaan imedia 

ipembelajaran idapat imembantu iguru idalam imenyampaikan imateri ipelajaran iyang 

ilebih imenarik idan iefektif isehingga imateri iyang idisampaikan idapat iditerima idan 

idipahami ioleh isiswa idengan ibaik. iMedia ipembelajaran ijuga idapat 

imenumbuhkan imotivasi ibelajar isiswa, isehingga isiswa itidak imudah ibosan idan 

imembuat isiswa ilebih ibanyak iterlibat idalam ikegiatan ibelajar, itidak ihanya 

imendengarkan,tetapi ijuga iberbagai iaktivitas ilainnya, iseperti imengamati. 

iMendemonstrasikan, ipresentasi, idan ilain-lain. i 

Suryani, Setiawan, & Putria (2018:14) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa manfaat media pembelajaran bagi guru dan siswa. Manfaat media 

pembelajaran bagi guru adalah: (1) membantu menarik perhatian  dan memotivasi 

siswa untuk belajar; (2) memiliki pedoman, arah, dan urutan pengajaran yang 

sistematis; (3) membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi 

pelajaran; (4) membantu menyajikan materi lebih konkret, terutama materi 

pelajaran yang abstrak, seperti matematika, fisika, dan lain-lain; (5) memiliki 

variasi metode dan media yang digunakan agar pembelajaran tidak membosankan; 

(6) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan; (7) 

membantu efisiensi waktu dengan menyajikan inti informasi secara sistematik dan 

mudah disampaikan; dan  (8) membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. 
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Manfaat media pembelajaran bagi siswa adalah: (1) merangsang rasa ingin tahu 

untuk belajar; (2) memotivasi siswa untuk belajar baik di kelas maupun mandiri; 

(3) memudahkan siswa memahami materi pelajaran yang disajikan secara 

sistematis melalui media; (4) memberikan susasana yang menyenangkan dan tidak 

membosankan sehingga lebih fokus padapembelajaran; (5) memberikan siswa 

kesadaran memilih media pembelajaran terbaik untuk belajar melalui variasi media 

yang disajikan. 

Media ipembelajaran idalam iperkembangannya imengikuti iperkembangan 

iteknologi. iTeknologi itua izaman idulu iyang ibisa idimanfaatkan idalam iproses 

ibelajar iadalah ipercetakan iyang ibekerja iatas idasar imekanis. iKemudian ilahir 

iteknologi iaudio-visual iyang imenggabungkan ipenemuan ikemanis idan ielektronis 

iuntuk itujuan ipembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi yang sudah 

dijelaskan diatas, Arsyad (2015:31) mengelompokkan media pembelajaran ke 

dalam empat kelompok, yaitu: (1) media hasil teknologi cetak, (2) media hasil 

teknologi audio-visual, (3) media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan 

(4) media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. 

Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses percetakan 

mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, 

foto atau representasi fotografik dan reproduksi. Teknologi ini meghasilkan materi 

dalam bentuk salinan tercetak.  

Teknologi audio-visual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk 
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menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audio-visual jelas 

bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin 

proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar.  

Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis 

mikroprosesor. Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis 

komputer dengan media yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena 

informasi/materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau 

visual.  

Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan 

oleh komputer. Perpaduan beberapa jenis teknologi ini dianggap teknik yang paling 

canggih apabila dikendalikan oleh komputer yang memiliki kemampuan yang hebat 

seperti jumlah random access memory yang besar, hard disk yang besar, dan 

monitor yang beresolusi tinggi ditambah dengan periperal (alat-alat tambahan 

seperti videodisc player, perangkat keras untuk bergabung dalam satu jaringan, dan 

sistem audio. 

Berdasarkan ipengertian imedia ipembelajaran idi iatas idapat idisimpulkan 

ibahwa imedia ipembelajaran imerupakan isarana iyang idigunakan iuntuk imembantu 

iproses ibelajar iagar iinformasi iyang iingin idisampaikan ioleh iguru idapat iditerima 

isiswa idengan ibaik, isehingga isiswa itermotivasi iuntuk imencapai itujuan ibelajar. 
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3. Media Flipbook 

Maf’ula, Hastuti, & Rohman (2017:1450) menyatakan bahwa flipbook 

merupakan media berupa e-book, e-modul, e- paper dan e-magazine. Media ini 

memiliki kelebihan yaitu dapat memasukkan file berupa pdf, gambar, video, 

animasi, dan memiliki desain template, fitur seperti background, tombol kontrol, 

navigasi bar, hyperlink dan backsound sehingga flipbook yang dibuat lebih menarik. 

Dikutip dalam website i ihttp://www.flipbook.info/history.php, i “A iflip ibook iis ia 

icollection iof icombined ipictures iintended ito ibe iflipped iover ito igive ithe iillusion 

iof imovement iand icreate ian ianimated isequence ifrom ia isimple ismall ibook 

iwithout imachine” iyang iartinya ibuku iflip iadalah ikumpulan idari igabungan 

igambar iyang idimaksudkan iuntuk idibalik iuntuk imemberikan iilusi igerakan idan 

imembuat iurutan ianimasi idari ibuku ikecil isederhana itanpa imesin. 

Dulunya iflipbook iini iadalah isalah isatu ijenis ianimasi iklasik iyang idibuat 

idari isetumpuk ikertas imenyerupai ibuku itebal, ipada isetiap ihalamannya idi 

igambarkan iproses itentang isesuatu iyang inantinya iproses itersebut iterlihat 

ibergerak iatau iberanimasi. i iIde iflipbook iyang ipada iawalnya ihanya idigunakan 

iuntuk imenampilkan ianimasi, ikini idiadopsi ioleh ibanyak ivendor iuntuk iberbagai 

ijenis iaplikasi idigital, iseperti imajalah, ibuku, ikomik, idan isebagainya. i 

Seperti dikutip dalam website ihttps://www.paperturn.com/flipbook/what-

is-a-flipbook, “A iflipbook iis ian iinteractive, iHTML5 ionline ipublication ithat ihas 

ithe ilook iand ifeel iof ia ireal, ipage-turning ipublication i(complete iwith ipage 

iturning isound ieffects, ipage ishadows iand imore) yang artinya buku iflip iadalah 

ipublikasi ionline iHTML5 iinteraktif iyang imemiliki itampilan idan inuansa 

http://www.flipbook.info/history.php
https://www.paperturn.com/flipbook/what-is-a-flipbook
https://www.paperturn.com/flipbook/what-is-a-flipbook
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ipublikasi imembalik ihalaman iyang inyata i(lengkap idengan iefek isuara imembalik 

ihalaman, ibayangan ihalaman, idan ilainnya). Jika ibuku ipada iumumnya iterdiri idari 

ikumpulan ikertas iyang idapat iberisikan iteks iatau igambar, imaka ibuku iini 

iberisikan iinformasi idigital iyang ijuga idapat iberbentuk iteks iatau igambar. 

iSoftware iyang idisediakan iuntuk imembuat iflipbook iini ioleh ivendor iini ikini 

imampu imembuat ianimasi iflipbook idengan ilebih ivariatif, itidak ihanya iteks, 

igambar, ivideo idan iaudio ijuga ibisa idisisipkan idalam iflipbook iyang ikita ibuat. 

iBanyak isoftware iyang idapat idigunakan iuntuk imembuat iflipbook, idiantaranya 

iadalah iiSpring iFlip, iYumpu, iFlipping iBook, iFlipSnack, iPubHTML5, iFlip iPDF 

iProfesional, idan iKvisoft iFlipBook iMaker iPro. Media flipbook ini dibuat dengan 

bantuan aplikasi Flip PDF Profeional dikarenakan aplikasi ini tidak berbayar dan 

juga mempunyai fasilitas yang cukup bagus. Media flipbook merupakan media 

pembelajaran berbasis komputer. Terdapat beberapa komponen yang tersaji dalam 

media  flipbook ini, seperti teks, gambar, audio, dan video. 

Teks dalam media pembelajaran flipbook ini diwujudkan untuk menjelaskan 

materi pelajaran dan juga kata-kata motivasi yang bertujuan untuk memotivasi 

siswa. Tampilan teks pada media flipbook dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 1. Teks dalam Media Flipbook 
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Gambar dalam media pembelajaran flipbook ini ditampilkan untuk 

memberikan pengetahuan kepada siswa tentang komponen-komponen yang 

digunakan pada instalasi penerangan jalan umum. Tampilan gambar dalam media 

pembelajaran flipbook ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 
Gambar 2. Gambar dalam Media Flipbook 

 

Audio adalah suara atau bunyi dalam bentuk digital untuk keperluan suara 

latar atau penyampaian pesan. Audio juga dapat meningkatkan daya ingat serta 

dapat membantu bagi pengguna yang memiliki kelemahan dalam penglihatan. 

Audio dalam media flipbook ini berupa suara saat halaman dibalik. Audio dalam 

media ini dapat dinyalakan dan dimatikan melalui sebuah tombol yang dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 3. Tombol On-Off Audio Pada Media Flipbook 
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Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat menunjukkan 

simulasi benda nyata. Video juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi 

yang menarik, langsung, dan efektif.  Video dalam media flipbook ini menyajikan 

sebuah video tentang instalasi penerangan jalan umum. Terdapat video tentang 

penjelasan PJU dan cara kerja komponen dalam PJU. Tampilan video dalam media 

pembelajaran flipbook dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4. Tampilan Video Pada Media Pembelajaran Flipbook 

 

 Berdasarkan ipenjelasan idi iatas, imaka idapat idisimpulkan ibahwa iflipbook 

imerupakan imedia ibuku ielektronik iyang imana idi idalamnya iterdapat ibeberapa 

ikomponen iseperti, igambar, iteks, iaudio, ivideo, itombol inavigasi iyang idapat 

imemperindah itampilan imedia itersebut. 

 

4. Motivasi Belajar 

Belajar merupakan kegiatan pokok dalam proses pendidikan di sekolah. 

Belajar adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk merubah sikap dan tingkah 

lakunya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai perubahan tingkah laku tersebut 
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dibutuhkan motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong siswa 

untuk mau belajar. Uno (2017:23) menyatakan bahwa motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan dorongan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator 

atau unsur yang mendukung. Indikator motivasi belajar tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : (1) adanya hasrat untuk berhasil; (2) adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa 

depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar; dan (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif. 

Emda i(2017:175) imenyatakan ibahwa imotivasi ibelajar imerupakan isesuatu 

ikeadaan iyang iterdapat ipada idiri iseseorang iindividu idimana iada isuatu idorongan 

iuntuk imelakukan isesuatu iguna imencapai itujuan. iLebih ilanjut iAdiputra i& 

iMujiyati i(2017:151) imengemukakan ibahwa imotivasi ibelajar iterjadi ikarena iada 

ikemauan, ikebutuhan, ihasrat idan idorongan isiswa iuntuk iberpartisipasi, idan isukses 

idalam iproses ibelajar. iMotivasi iinilah iyang imembuat isiswa ibergairah idan iikut 

iaktif iberpartisipasi idalam iproses ibelajar iuntuk imendapatkan iilmu iguna 

imemperoleh iprestasi iyang ilebih ibaik. i 

Terdapat dua aspek dalam teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh  

Santrock Kompri (2015:232), yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi 

ekstrinsik, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (cara 

untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif 

eksternal seperti imbalan dan hukuman. Misalnya, siswa belajar keras dalam 

menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. Motivasi intrinsik, yaitu 
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motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri (tujuan itu 

sendiri). Misalnya, siswa belajar dalam menghadapi ujian karena dia senang pada 

mata pelajaran yang diujikan itu. 

Motivasi imempunyai ifungsi iyang ipenting idalam ibelajar, ikarena imotivasi 

iakan imenentukan iintensitas iusaha ibelajar iyang idilakukan isiswa. iTerdapat itiga 

ifungsi imotivasi, iyakni: i(1) iMotivasi isebagai ipendorong iperbuatan. iMotivasi 

iberfungsi isebagai ipendorong iuntuk imempengaruhi isikap iapa iyang iseharusnya 

ianak ididik iambil idalam irangka ibelajar. (2) iMotivasi isebagai ipenggerak 

iperbuatan. iDorongan ipsikologis imelahirkan isikap iterhadap ianak ididik iitu 

imerupakan isuatu ikekuatan iyang itak iterbendung,yang ikemudian iterjelma idalam 

ibentuk igerakan ipsikofisik. i(3) iMotivasi isebagai ipengarah iperbuatan. iAnak ididik 

iyang imempunyai imotivasi idapat imenyeleksi imana iperbuatan iyang iharus 

idilakukan idan iperbuatan iyang iperlu idiabaikan i(Djamarah, i2002:123). 

Berdasarkan ibeberapa ipendapat itentang imotivasi ibelajar idi iatas idapat 

idisimpulkan ibahwa, imotivasi ibelajar iadalah isuatu idorongan ipada idiri iseseorang 

iuntuk imelakukan ikegiatan ibelajar idemi imencapai itujuan ibelajar. iTerdapat i6 

indikator untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa, yaitu: (1) adanya hasrat 

untuk berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; dan (6) adanya lingkungan belajar 

yang kondusif. 
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5. Prestasi Belajar 

Kemampuan iintelektual isangat imempengaruhi ikeberhasilan ibelajar 

iseseorang iyang iterlihat idari iprestasi ibelajar iyang ididapat. iUntuk imengetahui 

iprestasi itersebut iperlu idiadakan ievaluasi idengan itujuan imengetahui ikemampuan 

iseseorang isetelah imengikuti iproses ipembelajaran. iPrestasi ibelajar itidak idapat 

idipisahkan idari ikegiatan ibelajar ikarena iprestasi ibelajar iadalah ihasil idari 

ikegiatan ibelajar iyang imerupakan iproses ipembelajaran. Harjati ( 2008: 43 ) 

menyatakan bahwa prestasi merupakan hasil usaha yang dilakukan dam 

menghasilkan perubahan yang dinyatakan dalam bentuk simbol untuk 

menunjukkan kemampuan pencapaian dalam hasil kerja dalam waktu tertentu. 

Slameto (2003 : 10) menyatakan bahwa prestasi belajar merupakan suatu perubahan 

yang dicapai seseorang setelah mengikuti proses belajar. Lebih lanjut Syah 

(2010:139) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh 

siswa setelah melakukan serangkaian aktivitas belajar yang berupa perubahan 

tingkah laku baik berupa kognitif, psikomotorik, maupun afektif yang bisa dilihat 

dari prestasi belajar di sekolah. 

Terdapat ibeberapa ifaktor iyang idapat imempengaruhi iprestasi ibelajar 

isiswa iyang idibedakan imenjadi itiga imacam, iyaitu: i(1) iFaktor iInternal i(faktor 

idari idalam isiswa). iFaktor iinternal imeliputi idua iaspek iyaitu iaspek ifisiologis idan 

ipsikologis. iAspek ifisiologis iberkaitan idengan ijasmani isiswa, isedangkan iaspek 

ipsikologis iberkaitan idengan irohaniah isiswa. iAspek-aspek idalam iranah 

ipsikologis iberupa iintelegensi, isikap, ibakat, iminat, idan imotivasi isiswa. i(2) 

iFaktor iEksternal i(faktor idari iluar isiswa). iFaktor ieksternal imerupakan ikondisi 
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ilingkungan idisekitar isiswa. iFaktor ieksternal iterdiri idari idua iaspek, iyaitu: 

ilingkungan isosial i(lingkungan ikeluarga, imasyarakat, idan isekolah) idan 

ilingkungan inon isosial. i(3) iFaktor iPendekatan iBelajar i(approach ito ilearning), 

imerupakan ijenis iupaya ibelajar isiswa iyang iberupa istrategi idan imetode isiswa 

iuntuk imelakukan ikegiatan ipembelajaran i(Syah, i2008:132). 

Berdasarkan ipenjelasan itentang iprestasi ibelajar idi iatas idapat idisimpulkan 

ibahwa iprestasi ibelajar imerupakan isuatu iperubahan iyang idihasilkan idari iproses 

ibelajar iyang idinyatakan idengan inilai iuntuk imenunjukkan ikecakapan iatau 

ikemampuan iyang idicapai. Untuk mengukur tingkat prestasi belajar siswa 

digunakan sebuah tes soal yang mana tes soal tersebut dibuat berdasarkan 

kompetensi dasar pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik. 

 

6. Mata Diklat Instalasi Penerangan Listrik 

Mata diklat Instalasi Penerangan Listrik (IPL) merupakan salah satu 

pelajaran yang terdapat pada jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) di 

SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo. Pelajaran IPL ini diajarkan kepada siswa 

kelas XI pada semester III dan IV selama 24 jam pelajaran dalam satu minggu 

dengan sistem blok. Mutaqin, Maryadi, & Haryanto (2009:239-240) menyatakan 

bahwa mata diklat instalasi penerangan merupakan sususan perlengkapan listrik 

yang saling bertalian satu dengan yang lain, memiliki ciri terkoordinasi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Pelajaran iini iwajib idiajarkan ikarena imemberikan 

ipengetahuan idasar itentang iinstalasi ipenerangan ilistrik imulai idari iteori idasar, 

itahap iperencanaan igambar iinstalasi ipenerangan ilistrik, itahap iperencaan 
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ikebutuhan ialat idan ibahan iyang idigunakan idalam iinstalasi ipenerangan ilistrik, 

ipemasangan ibahan-bahan isesuai idengan iPersyaratan iUmum iInstalasi iListrik 

i(PUIL), idan ijuga iuji irangkaian iapakah iberfungsi idengan ibaik iatau itidak. i 

Peneliti imelaksanakan ipenelitian iberdasarkan ijadwal ipembelajaran iyang 

isudah idibuat ioleh iguru idi iSMK iNegeri i2 iPengasih iKulon iProgo, imaka ipeneliti 

ihanya iakan imembahas imateri ipada ibagian iketiga isemester iIV iyaitu itentang 

iinstalasi ipenerangan ijalan iumum. iKompetensi iDasar i(KD) ipada imateri iinstalasi 

ipenerangan ijaan iumum idapat idilihat ipada itabel idi ibawah iini. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar Instalasi Penerangan Jalan Umum 

Kompetensi Dasar 3.14 Kompetensi Dasar 4.14 

Menerapkan prosedur perakitan 

komponen instalasi penerangan jalan 

umum. 

Merakit komponen instalasi 

penerangan jalan umum. 

 

Kompetensi Dasar 3.14 adalah menerapkan prosedur perakitan komponen 

instalasi penerangan jalan umum. Materi yang terdapat dalam KD 3.14 yaitu 

menjelaskan karakteristik penerangan jalan umum, menjelaskan komponen beserta 

fungsinya dalam instalasi penerangan jalan umum, menentukan gawai pengaman 

yang digunakan dalam instalasi penerangan jalan umum, dan menafsirkan simbol 

dan gambar kerja pada instalasi penerangan jalan umum. Kompetensi Dasar 4.14 

adalah merakit komponen instalasi penerangan jalan umum. Materi pada KD 4.14 

yaitu merakit komponen LDR, menggambar tata letak tiang dan lampu pada jalan, 

dan merangkai instalasi penerangan jalan umum berdasarkan jenis lampu. 
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang  relevan dengan penerapan 

media pembelajaran  flipbook  untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi 

belajar siswa: 

1) Hapsari & Wijaya (2015) dengan judul “Penggunaan Flipbook Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Kelas XI TKJ Di SMK Pringsurat”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa angka rata – rata pretest ke angka posttest mencapai 

peningkatan motivasi 53 %. Dapat disimpulkan bahwa media flipbook dapat 

meningkatan motivasi belajar siswa pada subjek yang diajarkan guru. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan adalah sama-

sama menggunakan media flipbook untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah 

siswa Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, sedangkan subjek penelitian 

saya adalah siswa Jurursan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. 

2) Searmadi & Harimurti (2016) dengan judul “Penerapan Inovasi Flipbook 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pengenalan 

PHP Kelas XI RPL Di SMK Negeri 2 Mojokerto”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest. Hasil rata-

rata pretest kelas eksperimen sebesar 75,88 dan hasil rata-rata pretest kelas 

kontrol sebesar 75,58. Kemudian pada kelas eksperimen diberikan treatment 

yaitu media pembelajaran Flipbook Inovasi. Setelah diberikan treatment hasil 

rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 81,61. Dan hasil rata-rata posttest 

kelas kontrol yang tidak diberikan treatmentt sebesar 77,05.  
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Sekilas penelitian ini hampir sama dengan penelitian saya, akan tetapi terdapat 

perbedaan pada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pretest-posttest 

control group design, sedangkan penelitian saya menggunakan one group 

pretest-posttest design. 

3) Suharsono, E. (2016) dengan judul “Penerapan Media Flash Flipbook Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kompetensi Memprogram Mesin CNC Dasar”. 

Hasil belajar CNC nilai posttest materi memprogram mesin CNC dasar siswa 

kelas XI TP A (kelas eksperimen) SMK Saraswati Salatiga setelah penerapan 

media Flash Flipbook memiliki nilai tertinggi 8,67, nilai terendah 6,67, dan 

rata-ratanya memenuhi nilai KKM.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada penerapan media 

flipbook, akan tetapi juga terdapat perbedaan. Perbedaan terletak pada desain 

penelitian. Penelitian yang saya lakukan menggunakan one group pretest-

posttest design, sedangkan penelitian ini menggunakan pretest-posttest control 

group design. 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang irelevan idi iatas, imaka idapat 

idisimpulkan ibahwa ipenelitian iyang isaya ilakukan imempunyai ipersamaan idengan 

ipenelitian idi iatas, iyaitu iterletak ipada ipenggunaan imedia iflipbook idalam 

ipembelajaran. iNamun ijuga imemiliki iperbedaan, iyaitu iterletak ipada idesain 

ieksperimen iyang idigunakan. iPenelitian idi iatas imenggunakan ipretest-postest 

icontrol igroup idesigns, isedangkan ipenelitian isaya imenggunakan ione igroup 

ipretest-postest idesigns. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan ihasil iobservasi ipada isaat imelaksanakan ikegiatan iPraktek 

iLapangan iTerbimbing i(PLT), imotivasi ibelajar ipada imata idiklat iinstalasi 

ipenerangan ilistrik irendah idikarenakan iguru idalam iproses ipembelajaran ihanya 

imenggunakan iceramah idan isesekali imenggunakan imedia ipowerpoint i(PPT). 

iKurangnya ipenggunaan imedia ipembelajaran iyang iinteraktif imembuat isiswa 

imerasa ibosan idan imudah imengantuk ipada isaat iguru imenjelaskan imateri. iAlhasil 

imasih iterdapat ibeberapa isiswa iyang imendapatkan iprestasi ibelajar iyang ikurang 

ibaik. 

Guru dalam proses pembelajaran harus bisa membuat siswa termotivasi dalam 

belajar. Salah satu cara yang bisa membuat siswa termotivasi adalah dengan 

menerapkan media pembelajaran yang menarik. Sangat banyak media 

pembelajaran yang menarik yang bisa digunakan oleh guru, salah satunya adalah 

flipbook. Media pembelajaran berupa flipbook ini menyajikan visual yang menarik, 

terdapat teks, gambar, audio, dan video yang bisa menggugah perasaan dan 

perhatian siswa agar lebih termotivasi dalam belajar. Materi iyang idisajikan idalam 

imedia iflipbook iini iakan idisesuaikan idengan ikompetensi idasar ipada imata idiklat 

iinstalasi ipenerangan ilistrik. iMedia iflipbook isebagai imedia ipendukung idapat 

imembantu iguru idalam imenyampaikan imateri idengan ilebih iefektif. iPenggunaan 

imedia ipembelajaran iflipbook iini idiharapkan idapat imeningkatkan imotivasi 

ibelajar idan iprestasi ibelajar isiswa, isehingga idapat imembantu idalam imencapai 

itujuan ipembelajaran. Alur penggunaan media pembelajaran flipbook ini dapat 

dilihat pada gambar kerangka berpikir dibawah ini :  
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Gambar 5. Kerangka Berpikir 

 

D. Pertanyan Penelnitia 

1. Bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa pada mata diklat instalasi 

penerangan listrik di SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo dengan menerapkan 

media pembelajaran flipbook  ? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa pada mata diklat instalasi 

penerangan listrik di SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo dengan menerapkan 

media pembelajaran flipbook  ? 

 

 

 

 


