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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian  

Kehadiran multimedia dalam kegiatan proses belajar-mengajar mempunyai 

arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan 

yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat 

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang 

mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan 

keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media pendidikan, 

dengan demikian anak didik lebih mudah mencari bahan daripada tanpa bantuan 

media pendidikan.  

Media pendidikan mempunyai banyak istilah seperti istilah peragaan, 

komunikasi peragaan, audio visual aids, teaching material atau instruksional 

material. Oleh karena beragamnya istilah tersebut yang tekanannya berbeda, 

maka penulis memilih salah satu apa yang dimaksud media pendidikan adalah 

alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah (Hamalik, 2007: 22). 

Pengertian ini tentu saja bukan satu-satunya pengertian yang paling tepat, 

melainkan hanya salah satu jalan untuk mengambil konsensus dari adanya 

bermacam istilah dan pembatasan, disamping itu pengertian ini perlu dirumuskan 

dengan maksud terdapat suatu landasan pijakan pembahasan lebih lanjut. 
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Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pembelajaran bagaimanapun akan 

membantu kelancaran dan pencapaian tujuan, sehingga dapat menjadikan siswa 

asik belajar, menyenangkan dan sudah tentu pembelajaran benar-benar akan 

menjadi bermakna. Media merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran 

yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan sistem pengajaran yang sukses.  

Seorang guru tentu saja harus dapat menerapkan media apa yang paling 

tepat dan sesuai untuk tujuan tertentu, penyampaian bahan tertentu, suatu kondisi 

belajar siswa, dan untuk penggunaan strategi atau metode yang memang telah 

terpilih. Berbagai jenis media pendidikan adalah penting diketahui guru, dan 

tentu saja akan lebih baik lagi jika guru-guru itu memilih kemampuan membuat 

suatu media pendidikan yang dibutuhkannya.  

Media pendidikan dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapainya. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari 

berpikir sederhana menuju berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana 

menuju ke berpikir kompleks. Penggunaan media pendidikan erat kaitannya 

dengan tahapan berpikir tersebut, sebab melalui media pendidikan hal-hal yang 

abstrak dapat dikonkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan.  

Media pembelajaran adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa 

agar terjadi proses belajar dimana media dapat dilihat, didengar dan 

dipraktekkan. Media sebenarnya kombinasi dari alat dan bahan belajar. Bahan 

sering disebut perangkat lunak (software), sedangkan alat juga disebut sebagai 

perangkat keras (hardware). Selain media pembelajaran komputer tersebut, di 
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SMA Negeri 3 Salatiga khususnya pada pelaksanaan pembelajaran kimia di kelas 

X, guru senantiasa menggunakan media pembelajaran berbasis komputer, 

penggunaan media pembelajaran berbasis komputer seperti penggunaan 

presentasi dengan program powerpoint, penggunaan video dan audio, dan 

penggunaan program-program interaktif. Dengan adanya media pembelajaran 

dengan menggunakan media berbasis komputer tersebut guru berharap agar siswa 

lebih memperoleh pemahaman akan bahan ajar yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis memandang penting 

untuk diadakan penelitian tentang pengelolaan media pembelajaran berbasis 

komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 3 Salatiga.  

 
B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini  adalah ”bagaimana karakteristik pengelolaan media 

pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X di SMA 

Negeri 3 Salatiga”. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) sub 

fokus sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik pengadaan media pembelajaran berbasis komputer 

pada mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 3 Salatiga? 

2. Bagaimana karakteristik pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer 

pada mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 3 Salatiga? 

3. Bagaimana karakteristik interaksi siswa dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA 

Negeri 3 Salatiga? 
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4. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA 

Negeri 3 Salatiga? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, maka tujuan 

pada penelitian ini adalah. 

1. Mendeskripsikan karakteristik pengadaan media pembelajaran  berbasis 

komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 3 Salatiga. 

2. Mendeskripsikan karakteristik pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA Negeri 3 Salatiga. 

3. Mendeskripsikan karakteristik interaksi siswa dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X SMA 

Negeri 3 Salatiga. 

4. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran kimia kelas X 

SMA Negeri 3 Salatiga. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi, menambah serta 

mengembangkan khasanah pengetahuan di bidang pendidikan khususnya 

masalah peningkatan profesionalis guru dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis komputer.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan 

media pembelajaran, khususnya terkait dengan penggunaan media 

pembelajaran komputer pada mapel Kimia. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian dapat memberikan petunjuk bagi para guru dalam 

menggunakan media pembelajaran berbasis komputer dan memberikan 

masukan kepada guru agar dapat mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran berbasis komputer. 

c. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

tentang pembelajaran kimia dengan menggunakan media pembelajaran  

komputer. 

 
E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia serta sumber daya lain. 

2. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif. 
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3. Komputer merupakan kombinasi hardware (perangkat keras) dan  software 

(perangkat lunak) yang dapat menerima dan mengolah data menjadi 

informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat 

bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. 

4. Kimia merupakan .bagian Ilmu Pengetahuan Alam, yang mempelajari tentang 

susunan, struktur, sifat dan perubahan materi, serta energi yang menyertai 

perubahan tersebut. 


