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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

SMK N 2 Pengasih didirikan pada tahun 1970 dengan SK No. 

D.304/SET.DDT.70 tanggal 25 Maret 1970. Sekolah ini berdiri diatas lahan 

seluas 40.400 m
2
  milik PEMDA Kabupaten Kulon Progo, yang beralamatkan 

di Jalan KRT. Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 

55652.  SMK N 2 Pengasih mempunyai tujuan untuk menghasilkan tenaga 

kerja yang handal dan profesional, siap kerja serta memiliki keterampilan dan 

kemampuan intelektual yang tinggi dengan moral dan budi pekerti yang luhur, 

sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi. 

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut SMK N 2 Pengasih 

telah membuka 3 bidang keahlian yaitu: 

a. Teknik Bangunan 

Bidang keahlian ini dibagi lagi menjadi 4 program keahlian : 

1) Teknik Gambar Bangunan (TGB) 

2) Teknik Konstruksi Bangunan (TKB) 

3) Teknik Perkayuan (TKY) 

4) Teknik Desain Interior dan Exterior (TDIE) 

b. Teknik Informatika dan Elektronika 

Bidang keahlian ini dibagi lagi menjadi 3 program keahlian : 

1) Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik (TPTL) 

2) Teknik Elektronika Industri (TELIN) 
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3) Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 

c. Teknik Mesin 

Bidang keahlian ini dibagi lagi menjadi 4 program keahlian : 

1) Teknik Permesinan (TP) 

2) Teknik Las (TL) 

3) Teknik Otomotif (TO) 

Letak SMK N 2 Pengasih yang di lingkungan pedesaan sangat 

mendukung terciptanya suasana proses belajar mengajar yang kondusif, serta 

letak lokasi sekolah yang dilalui jalur bus Wates-Yogyakarta mempermudah 

siswa mencapai sekolahnya. Siswa yang menuntut ilmu di sekolah ini berasal 

dari berbagai daerah di wilayah Kulon Progo, serta dari daerah diluar wilayah 

Kulon Progo seperti dari Purworejo, Jawa Tengah. 

Secara keseluruhan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar yang 

terdapat di SMK N 2 Pengasih sudah sangat memadai, dengan berbagai 

bidang keahlian  yang ditawarkan sekolah tersebut telah memiliki 30 ruang 

teori, bengkel praktek dan peralatan praktek yang memadai untuk masing-

masing jurusan, serta fasilitas penunjang lainnya seperti perpustakaan, 

laboraturium, tempat ibadah dan lapangan olah raga. 

Dari hasil observasi dan pengamatan penulis ketika melaksanakan 

kegiatan KKN-PPL di SMK Negeri 2 Pengasih, pembelajaran mata pelajaran 

Fabrikasi oleh guru sudah berlangsung dengan baik, hanya saja metode yang 

diterapkan masih kurang efisien, sehingga perhatian dan konsentrasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran  masih kurang.  Dalam kaitannya dengan 
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masalah penerimaan materi pada mata pelajaran  Fabrikasi yang bersifat teori, 

para siswa terkesan bosan dengan cara pembelajaran konvensional yang 

kurang efisien. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus maka bukan hal yang 

tidak mungkin bila prestasi belajar siswa akan menurun. 

Usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran harus lebih banyak 

dilakukan oleh guru untuk mengatasi hal-hal tersebut. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan media 

yang praktis, efektif dan efisien, serta menarik minat siswa untuk belajar dan 

menjelaskan secara tuntas materi yang akan disampaikan, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Ada berbagai pemanfaatan program komputer yang saat ini banyak 

dikembangkan sebagai media yang mampu membuat siswa tertarik untuk 

belajar. Pembelajaran dengan komputer dapat menyajikan media pembelajaran 

yang memuat materi pembelajaran secara tekstual, audio maupun visual secara 

menarik. Dengan bantuan media yang menarik, siswa akan lebih mudah untuk 

memahami materi pelajaran, hal ini akan berdampak positif terhadap prestasi 

belajar siswa. Dan dengan bantuan media ini diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Salah satu perangkat lunak yang sangat mendukung 

dalam penerapannya sebagai media pembelajaran adalah Macromedia Flash. 

Macromedia Flash merupakan sebuah program aplikasi yang banyak 

digunakan untuk membuat animasi untuk keperluan presentasi, pembangunan 

situs web, tombol animasi, menu interaktif dan pembuatan aplikasi-aplikasi 

web lainnya. 
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SMK Negeri 2 Pengasih sudah memiliki media pembelajaran 

pendukung yang bagus seperti LCD Projector dan layar viewer serta 

komputer. Namun dalam pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) guru 

yang bersangkutan belum menggunakan media tersebut. Guru   hanya 

menggunakan metode ceramah konvensional yang hanya efektif di menit-

menit awal, selanjutnya siswa akan merasa jenuh dan tidak fokus lagi pada 

materi yang disampaikan. 

Melihat dari masalah di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti 

tentang seberapa besar pengaruh penggunaan media dalam proses belajar 

mengajar untuk meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan media yang  dibuat dengan software Macromedia 

Flash yang belum banyak digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Media yang digunakan di sini adalah media yang sudah teruji 

validitasnya dan sesuai dengan masalah yang ada di SMK. Untuk itu penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan 

Media Flash Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Pada Kompetensi 

Persiapan Las Gas di SMK Negeri 2 Pengasih”. 
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B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran  Fabrikasi 

Las Gas, yaitu : 

1. Penyampaian materi pembelajaran oleh guru dengan cara konvensional 

yang kurang efisien, sehingga masih banyak waktu yang terbuang 

untuk menyiapkan media belajarnya saja. 

2. Rendahnya minat dalam mengikuti pembelajaran menyebabkan 

prestasi belajar siswa menjadi kurang baik dan tidak optimal karena 

penyampaian pelajaran oleh guru kurang efektif. 

3. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer khusunya 

Macromedia Flash untuk memvisualisasikan materi Fabrikasi Las Gas 

belum banyak dikembangkan oleh guru SMK Negeri 2 Pengasih. 

 

C.  Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan maka tidak semua 

masalah akan dibahas. Disini peneliti melihat perlu adanya penelitian guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fabrikasi Las Gas, 

peneliti mencoba penelitian mengunakan media flash sebagai media 

pembelajaran. Diharapkan dengan menggunakan media pembelajaran 

menggunakan media flash tingkat kebosanan siswa dan pembelajaran yang 

kurang efisien dapat diminimalkan sehingga proses belajar mengajar menjadi 

lebih baik, lebih efektif, dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka 

penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh penggunaan media pembelajaran 
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Macromedia Flash pada mata pelajaran Fabrikasi Las Gas terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X Jurusan Teknik Pemesinan di SMK N 2 Pengasih. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah maka didapat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fabrikasi Las 

Gas sebelum menggunakan media flash? 

2. Adakah pengaruh penggunaan media flash terhadap prestasi belajar  siswa 

kelas X pada mata pelajaran Fabrikasi Las Gas? 

3. Adakah perbedaan prestasi belajar siswa kelas X pada Mata Pelajaran 

Fabrikasi Las Gas SMK Negeri 2 Pengasih antara yang menggunakan 

media flash dengan yang tidak menggunakan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah untuk: 

1. Mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fabrikasi Las Gas 

di SMK Negeri 2 Pengasih sebelum diterapkan penggunaan media flash. 

2. Mengetahui pengaruh penggunaan media flash terhadap prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Fabrikasi Las Gas kelas X SMK Negeri 2 

Pengasih. 

3. Mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fabrikasi 

Las Gas antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 



 

 

 

 

7 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis. 

Manfaat praktis penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui tingkat efektifitas suatu media yang telah dibuat. 

b. Mengetahui pengaruh media dalam proses belajar mengajar. 

c. Memberikan informasi tambah bagi guru sebagai pengajar dalam 

usahanya melaksanakan proses belajar mengajar yang interaktif. 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Menambah kajian studi pengembangan media pembelajaran 

pemanfaatan software komputer bagi pembelajaran di SMK. 

b. Digunakan sebagai literatur pembanding dalam pelaksanaan 

penelitian yang relevan di masa yang akan datang. 

 

 

 

  

 

 


