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ABSTRACT

This study aims to develop and evaluate the efficacy of interactive learning
media for “engine ignition system”. This research is focussing on Research and
Development (R&D) using research procedures developed by Borg and Gall
(1983). This procedure consists of five stages, namely : product analysis ,
development of initial products , expert validation and revision, main field test
and revisions, operational field test and the final product.

Research subjects consist of 2 teachers in automotive engineering, 1
teacher in computer skills and adaptive information management as well as 42
class XII students with competence on Light Vehicle Automotive Enginering at
SMK Bina Taruna Masaran. The data used in this study was collected using
questionnaire. The data was then analysed using quantitative descriptive
analysis.

The research shows very good results. Product feasibility product in the
preliminary field test by experts of the subject shows an average score of 4,57
while that of by media experts shows on average score of 4,50. The main field
test on 12 learners shows an average score of 4,71 while the operational field
test on 30 students shows an average score of 4,49. The effectiveness of
instructional media obtained from the results of pre test and post test on 30
students from operational field test shows an increase in average score of 12,7.

Keywords : Learning Media ,Ignition System, Macromedia Flash 8



2

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui efektifitas
media pembelajaran interaktif sistem pengapian. Jenis penelitian ini merupakan
Research and Development (R&D) dengan prosedur penelitian pengembangan
menurut Borg dan Gall (1983). Secara sederhana prosedur penelitian dan
pengembangan ini terdiri dari lima tahap, yaitu : analisis produk,
mengembangkan produk awal, validasi ahli dan revisi, uji coba lapangan utama
dan revisi, uji coba lapangan operasional dan produk akhir.

Subjek penelitian terdiri dari 2 guru produktif teknik otomotif, 1 guru
adaptif keterampilan komputer dan pengelolaan informasi serta 42 peserta didik
kelas XII Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan SMK Bina
Taruna Masaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan
kuesioner sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif.

Penelitian dan pengembangan ini menunjukkan hasil sangat baik.
Kelayakan produk pada uji coba lapangan tahap awal oleh ahli materi skor rata-
rata 4,57 sedangkan ahli media skor rata-rata 4,50. Ujicoba lapangan utama pada
12 peserta didik skor rata-rata 4,71 sedangkan uji lapangan operasional pada 30
peserta didik skor rata-rata 4,49. Efektifitas media pembelajaran hasil pre test
dan post test pada 30 peserta didik saat uji lapangan operasional diperoleh
kenaikan nilai rata-rata skor sebesar 12,7.

Kata kunci : Media Pembelajaran, Sistem Pengapian, Macromedia Flash 8

PENDAHULUAN

Pendidikan kejuruan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 15

menerangkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah

yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang

tertentu. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan,

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program

kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta

mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina

yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan

dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan mampu berkomunikasi sesuai
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dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan

diri.

Perkembangan pesat dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah

mengubah gaya hidup pada saat ini. Penyebaran informasi dengan metode yang

menerapkan TIK seperti promosi, berita, pembelajaran, game dan lainnya dapat

diakses melalui perangkat komputer. Teknologi Informasi dan Komunikasi di era

globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam menunjang

pendidikan. Sistem informasi yang mencakup perencanaan, manajemen, sumber

belajar, akses dan lainnya dalam pendidikan tidak dapat dilakukan tanpa bantuan

TIK. Pendidikan berbasis TIK merupakan sarana interaksi yang dapat

dimanfaatkan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam

meningkatkan efektifitas, kualitas, produktivitas, serta akses pendidikan (Sutopo,

2012:2).

Mata Pelajaran Kejuruan yang berada di Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang

pembentukan kompetensi kejuruan dan mengembangkan kemampuan

menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya, (KTSP SMK 2006 : 24). Mata

pelajaran kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang

dikelompokkan dalam dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan.

Mata pelajaran produktif di SMK Bina Taruna Masaran terdiri atas 7

standar kompetensi untuk dasar kompetensi kejuruan dan 20 standar

kompetensi untuk kompetensi kejuruan. Berdasarkan pengamatan saat proses

pembelajaran yang selama ini terjadi di SMK Bina Taruna Masaran terutama

pada mata pelajaran produktif kompetensi keahlian teknik otomotif kendaraan

ringan siswa dalam pemahaman pelajaran kurang begitu antusias dan kurang

interaktif sehingga pelajaran teorinya menjadi kurang dipahami oleh peserta

didik dibandingkan dengan pelajaran praktek.

Selama ini di SMK Bina Taruna Masaran sekitar 15% dari sejumlah guru

yang melakukan pembelajaran dengan berbantuan komputer. Pemanfaatan
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sarana dan prasarana apabila dilakukan oleh guru secara optimal disekolah

dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan peserta didik mempunyai ilmu

yang kompeten sesuai dengan bidang keahliannya untuk memenuhi standar

kompetensi kerja didunia kerja. Dengan latar belakang pemanfaatan

laboratorium komputer di sekolah yang belum optimal, masih sedikitnya materi

atau sumber belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif

yang menyebabkan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi

pembelajaran, banyaknya mata pelajaran disetiap semester, maka dalam

menyikapi hal tersebut penulis mengadakan penelitian mengenai “

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Sistem Pengapian dengan

Macromedia flash 8 di SMK Bina Taruna Masaran”.

Tujuan penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui : (1) Pengembangan media pembelajaran interaktif mata pelajaran

sistem pengapian siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif

Kendaraan Ringan SMK Bina Taruna Masaran; (2) Efektifitas media pembelajaran

interaktif mata pelajaran sistem pengapian siswa kelas XII Kompetensi Keahlian

Teknik Otomotif Kendaraan Ringan SMK Bina Taruna Masaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima

pesan (Sadiman, dkk., 2011:6). Maksud dengan media pembelajaran adalah

segala sesuatu seperti alat, lingkungan dan segala bentuk kegiatan yang

dikondisikan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap atau

menanamkan keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya. Dari

batasan tersebut minimal ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, media

pembelajaran tidak terbatas pada alat saja seperti TV, radio, CD dan lain

sebagainya, akan tetapi meliputi pemanfaatan lingkungan baik yang didesain

atau tidak untuk pembelajaran serta kegiatan yang disengaja dirancang untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, media digunakan untuk menambah

pengetahuan, mengubah sikap atau digunakan untuk menanamkan keterampilan
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tertentu. (Sanjaya, 2012:61). Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional nomor 24 tahun 2007 tanggal 28 juni 2007 menjelaskan bahwa media

pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu

komunikasi dalam pembelajaran.

Sistem pengapian (ignition system) pada automobile berfungsi untuk

manaikkan tegangan baterai menjadi 10 KV atau lebih dengan mempergunakan

ignition coil dan kemudian membagi-bagikan tegangan tinggi tersebut ke masing-

masing busi melalui distributor dan kabel tegangan tinggi (Toyota, 1995:6-12).

Sistem pengapian pada dasarnya dapat dibedakan dalam sistem pengapian

konvensional dan sistem pengapian elektronik/transistor. Sistem pengapian

konvensional terdiri dari: battery, ignition switch, ignition coil, breaker point,

condenser, distributor, high tension cords, dan spark plug.

Macromedia flash 8, merupakan software yang dirancang untuk membuat

animasi berbasis vektor dengan hasil yang mempunyai ukuran yang kecil.

Awalnya software ini memang diarahkan untuk membuat animasi atau aplikasi

berbasis internet (online). Tetapi pada perkembangannya banyak digunakan

untuk membuat animasi atau aplikasi yang bukan berbasis internet (offline).

Dengan Actionscript 2.0 yang dibawanya, macromedia flash 8 dapat digunakan

untuk mengembangkan game atau bahan ajar seperti kuis atau simulasi.

(Adriyanto, 2010:11).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Research and Development (R&D).

Borg dan Gall (1983:772) mengatakan “Educational research and development

(R&D) is a process use to develop and validate educational product”. Artinya

Penelitian pendidikan dan pengembangan (R&D) adalah menggunakan proses

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.

Tempat penelitian di laksanakan di SMK Bina Taruna Masaran Sragen. Jl.

Raya Solo-Sragen Km. 16, Karangmalang, Masaran, Sragen. Kode Pos : 57282.

Telp.(0271) 8201355, 7007973. Subjek uji coba dalam penelitian ini terdiri dari
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dua (2) guru Produktif Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan Ringan

SMK Bina Taruna Masaran Sragen, satu (1) guru Adaptif Keterampilan Komputer

dan Pengelolaan Informasi sebagai uji coba lapangan tahap awal (preliminary

field test). Peserta didik SMK Bina Taruna Masaran dengan Kompetensi Keahlian

Teknik Otomotif Kendaraan Ringan sebanyak dua belas (12) sebagai uji coba

lapangan utama (main field test) dan tiga puluh (30) Peserta didik SMK Bina

Taruna Masaran dengan Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif Kendaraan

Ringan sebagai uji coba lapangan operasional (operational field test).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui kelayakan dari pengembangan media pembelajaran interaktif sistem

suspensi otomotif dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk

mengetahui keefektifan dari pengembangan media pembelajaran interaktif

sistem pengapian dengan menggunakan test. Serta teknik pengumpulan data

berikutnya menggunakan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah analisis

data deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara menganalisis data kuantitatif yang

telah didapatkan dari angket. Data Kuantitatif tersebut kemudian dijumlahkan,

dibandingkan, diprosentase dengan jumlah yang diharapkan. Untuk

pengumpulan data mengenai penilaian dari uji coba lapangan tahap awal, uji

coba lapangan utama dan uji coba operasional lapangan menggunakan skala

likert dengan lima pilihan jawaban Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang

(K) dan Sangat Kurang (SK).

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian pengembangan tentang pembelajaran dengan menggunakan TIK

telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu hal penelitian yang

dilakukan oleh Carlos (2007:9) tentang TIK dalam pendidikan dan pengembangan

menyimpulkan bahwa penyajian teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pengembangan pembangunan

milenium. Dalam hal tersebut menunjukkan nilai tambah dari penggunaan TIK
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dalam beberapa inisiatif dan dari sudut pandang yang berbeda, menangani

banyaknya keterbatasan dalam konteks pembangunan di mana TIK bukanlah

suatu solusi, tetapi sebagai sarana yang kuat.

Wang Ling (2008:47-17) dalam penelitiannya tentang pengembangan dan

evaluasi alat instruksional multimedia interaktif menyimpulkan dalam studinya

mengevaluasi efektivitas program, hasilnya menunjukkan bahwa program

tersebut sama efektifnya dengan pembelajaran di laboratorium optik tradisional

dalam hal belajar siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Qiyun Wang (2013: 45) tentang sebuah

model umum untuk membimbing integrasi TIK dalam proses belajar mengajar.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi

dilingkungan belajar terdapat tiga kunci utama yaitu pedagogi, interaksi sosial

dan teknologi. Guru dapat mengintegrasikan ICT dengan mendesain komponen

suara sehingga dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif.

Pedagogi dan interaksi sosial adalah fokus utama di lingkungan belajar dan

teknologi memberikan dukungan penting dalam pembelajaran.

Barbara (2011:12), dalam penelitiannya tentang pengembangan kasus

dengan menggunakan multimedia sebagai alat reflektif kritis untuk revitalisasi

organisasi sekolah stakeholder, menyimpulkan bahwa semua komponen

organisasi, sekolah maupun stakeholder (baik peneliti diuniversitas maupun tim

sekolah dan stakeholder) memperoleh pemahaman baru dan berharga sehingga

dapat menghargai potensi teknologi multimedia sebagai alat bantu yang

berguna, membentuk kerjasama untuk membantu stakeholder dalam

berorganisasi, perbedaan pandangan tentang kepemimpinan dan bagaimana

bekerjasama secara lebih efektif.

Tay Lee Yong (2008:24) dalam penelitiannya tentang resiko secara

akademis keterlibatan siswa sekolah dasar dalam penggunaan ICT setelah

program sekolah, menyimpulkan bahwa ICT seperti QA MUVE dapat digunakan

untuk melibatkan dan memotivasi siswa dalam belajar tentang topik yang terkait
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secara akademis, selain itu juga dapat menjadikan siswa yang memiliki masalah

perilaku sosial dan emosional menjadi siswa memiliki kepribadi bertanggung

jawab.

Deskripsi data hasil pengembangan meliputi hasil uji coba produk terhadap

kelayakan produk media pembelajaran interaktif sistem pengapian pada uji coba

lapangan tahap awal, uji lapangan utama dan uji lapangan operasional dan

efektivitas media pembelajaran dari hasil pre test dan post test uji lapangan

operasional. Beberapa tampilan yang terdapat pada media pembelajaran

interaktif sistem suspensi otomotif dengan macromedia flash 8, disajikan pada

tabel berikut ini :

Tabel. Tampilan Spesifikasi Produk Media Pembelajaran Sistem Pengapian

NO
NAMA
FRAME

SUB BAGIAN KETERANGAN

1 Tampilan
pembuka

Salam
pembuka

Tampilan pembuka berisi judul media
pembelajaran interaktif sistem pengapian
disertai dengan tampilan animasi berupa
foto, musik pengiring, gambar, dan tombol
buka untuk melanjutkan ke tampilan menu
media pembelajaran berikutnya.

2 Tampilan
menu utama

Menu utama Tampilan menu utama berisikan tombol-
tombol pendahuluan, profil, materi 1,
materi 2 dan test sumatif. Jika salah satu
tombol diklik maka akan menjelaskan pada
masing-masing bagian. Seluruh tampilan
diberikan efek animasi beserta musik
pengiring.

3 Tampilan
pendahuluan

Standar
kompetensi

Memperbaiki sistem pengapian.

Kompetensi
dasar

Mengidentifikasi sistem pengapian dan
komponennya.

Tujuan
pembelajaran

Menjelaskan dan memberikan gambaran
nyata mengenai sistem pengapian
sehingga didapatkan pengalaman dalam
belajar.
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Indikator Peserta didik dapat mengidentifikasi
sistem pengapian dan komponen-
komponennya dengan benar.
Peserta didik dapat menjelaskan prinsip
kerja sistem pengapian dengan benar.

4 Tampilan
profil

Profil Tampilan profil berupa penjelasan judul,
mata pelajaran, kompetensi keahlian,
penyusun program, nim dan program
studi.

5 Tampilan
materi 1
sistem
pengapian

Fungsi sistem
pengapian

Menjelaskan tentang fungsi sistem
pengapian pada kendaraan dan
menampilkan video tentang sistem
pengapian konvensional pada kendaraan.

Identifikasi
sistem
pengapian

Menjelaskan tentang macam-macam
komponen pada sistem pengapian
konvensional dan sistem pengapian
elektronik.

Komponen
sistem
pengapian

Menampilkan bagian dari komponen
sistem pengapian.

Test
formatif 1

Berisi soal-soal tentang materi 1 sistem
pengapian konvensional.

6 Tampilan
materi 1
sistem
pengapian

Cara kerja
sistem
pengapian

Menjelaskan tentang tentang rangkaian
primer, rangkaian sekunder dan cara kerja
pengapian induktif pada sistem pengapian.

Sistem
pengapian
elektronik

Menjelaskan tentang sistem pengapian
elektronik dan video tentang sistem
pengapian elektronik pada kendaraan.

Komponen
sistem
pengapian
elektronik

Menjelaskan tentang sistem pengapian
elektronik didalam distributor terdapat
signal rotor, signal generator, ignitor, pick-
up coil dan magnet permanen.

Test
formatif 2

Berisi soal-soal tentang materi 2 sistem
pengapian elektronik.
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7 Tampilan
test
sumatif

Tes sumatif Berisi 20 soal pilihan ganda mengenai
keseluruhan materi sistem pengapian
beserta tampilan hasil penilaian.

Data Uji Coba Lapangan Tahap Awal (Preliminary Field Test)

Pada uji coba lapangan tahap awal dimintakan kepada 2 guru produktif

teknik otomotif sebagai ahli materi yang akan menilai kelayakan media

pembelajaran sistem pengapian dari aspek pembelajaran dan aspek penggunaan.

Data uji lapangan tahap awal dimintakan juga kepada 1 guru adaptif

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) teknik otomotif

sebagai ahli media yang akan menilai kelayakan media pembelajaran sistem

pengapian dari aspek pembelajaran dan aspek tampilan.

Hasil data uji coba 2 guru produktif teknik otomotif sebagai ahli materi

yang berisi tentang aspek pembelajaran dan aspek penggunaan memberikan

tanggapan sangat baik yang ditunjukkan dengan skala likert menunjukkan rata-

rata dari keseluruhan skor semua pernyataan sebesar 4,57.

Data uji coba 1 guru adaptif keterampilan komputer dan pengelolaan

informasi teknik otomotif sebagai ahli media yang berisi tentang aspek

pembelajaran dan aspek tampilan memberikan tanggapan sangat baik yang

ditunjukkan dengan skala likert menunjukkan rata-rata dari keseluruhan skor dari

semua pernyataan sebesar 4,50.

Data Uji Coba Lapangan Utama (Main Field Test)

Uji coba lapangan utama dimintakan kepada peserta didik sejumlah 12

kelas XII semester gasal, kompetensi keahlian teknik otomotif kendaraan ringan.

uji coba lapangan utama untuk mengetahui kelayakan media dilihat dari aspek

pembelajaran, aspek penggunaan dan aspek tampilan. Sebagian besar peserta

didik memberikan tanggapan sangat baik yang ditunjukkan dengan skala likert

rata-rata dari seluruh pernyataan sebesar 4,71.
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Data Uji Coba Lapangan Operasional (Operational Field Test)

Uji coba lapangan operasional dimintakan kepada peserta didik sejumlah

30 kelas XII semester gasal, kompetensi keahlian teknik otomotif kendaraan

ringan. Uji coba lapangan operasional untuk mengetahui kelayakan media dilihat

dari aspek pembelajaran, aspek penggunaan dan aspek tampilan.

Data yang didapatkan bahwa sebagian besar 30 peserta didik pada uji

lapangan operasional memberikan menyatakan sangat baik pada produk media

pembelajaran sistem pengapian. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata skala

likert 4,49.

Data Perolehan melalui Test Uji Coba Lapangan Operasional (Operational Field

Test)

Untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran, data dijaring memalui

pre test dan post test selanjutnya dilihat perbedaannya terhadap 30 peserta

didik pada kelompok uji coba lapangan operasional. Adapun data yang diperoleh

dari pre test dan post test sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel Perolehan Skor dan Nilai Pre Test dan Pos Test

NO DATA ANGKA

1 Rata-rata skor yang diperoleh pada pre test 10,43

2 Rata-rata nilai yang diperoleh pada pre test 5,22

3 Rata-rata skor yang diperoleh pada post test 17,63

4 Rata-rata nilai yang diperoleh pada post test 8,82

5 Kenaikan rata-rata skor 7,20

6 Kenaikan rata-rata nilai 3,60

Dari data diperoleh informasi bahwa pada pre test diperoleh rata-rata skor

menjawab benar adalah 10,43 setelah dilakukan pengujian produk skor rata-rata

menjawab benar pada post test adalah 17,63 sehingga terjadi kenaikan nilai rata-

rata skor sebesar 7,20. Skor tersebut jika dikonversi menjadi nilai adalah rata-
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rata pre test memperoleh nilai 5,22 sedangkan rata-rata nilai post test 8,82,

sehingga terjadi kenaikan rata-rata nilai sebesar 3,60.

Produk Penelitian

Produk penelitian yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini

adalah perangkat lunak (software) berupa CD (Compact Disk) media

pembelajaran interaktif sistem pengapian dengan macromedia flash 8 sehingga

dapat digunakan dalam pembelajaran, dimana tampilan produk tersebut sebagai

berikut :

Gambar Tampilan Pembuka Gambar Tampilan Menu Utama

Gambar Tampilan Pendahuluan Gambar Tampilan Materi Sistem Pengapian

Gambar Tampilan Menu Keluar
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KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang Pengembangan

Media Pembelajaran Interaktif Sistem Pengapian adalah sebagai berikut :

pengembangan media pembelajaran interaktif sistem pengapian sudah dilakukan

prosedur dengan ketentuan sesuai kurikulum SMK Kompetensi Keahlian Teknik

Otomotif Kendaraan Ringan dengan hasil sangat baik. Uji kelayakan produk pada

uji coba lapangan tahap awal oleh ahli materi dengan rata-rata jumlah skor 4,57

skala likert, ahli media 4,50, uji lapangan utama 4,71 dan uji lapangan

operasional 4,49, sehingga produk media dinyatakan sangat layak untuk

digunakan dalam pembelajaran.

Efektifitas media pembelajaran interaktif sistem pengapian dilihat dari hasil

pre test dan post test pada kelompok uji lapangan operasional didapatkan data

bahwa pada pre test diperoleh rata-rata skor menjawab benar adalah 10,43

setelah dilakukan pengujian produk skor rata-rata menjawab benar pada post

test adalah 17,63 sehingga terjadi kenaikan nilai rata-rata skor sebesar 7,20. Skor

tersebut jika dikonversi menjadi nilai adalah rata-rata pre test memperoleh nilai

5,22 sedangkan rata-rata post test 8,82 sehingga terjadi kenaikan rata-rata nilai

sebesar 3,60 sehingga media pembelajaran interaktif sistem pengapian ini efektif

untuk digunakan dalam pembelajaran.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan hasil penelitian

pengembangan media pembelajaran interaktif sistem pengapian dengan

menggunakan macromedia flash 8, maka beberapa hal yang disarankan Program

Keahlian Teknik Otomotif di Sekolah Menengah Kejuruan sebaiknya mempunyai

fasilitas komputer yang cukup supaya mendukung pengembangan media

pembelajaran interaktif serta dapat menggunakan media pembelajaran interaktif

lebih optimal.
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Guru Produktif di Sekolah Menengah Kejuruan dapat mengembangkan

materi pelajaran dan membuat inovasi pembelajaran yang lebih menarik lagi

bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan

kompetensi keahlian masing-masing.
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