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A. JUDUL 

PENERAPAN COMPUTER BASED INSTRUCTION (CBI) MODEL SIMULASI 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

( Terhadap Peserta Didik Kelas X Semester 2 di Madrasah Aliyah Multazam 

Bandung ) 

 

B. LATAR BELAKANG 

Saat ini Abad 21 perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

semakin berkembang dengan sangat pesat, hal tersebut dapat terlihat dari semakin 

mudahnya seseorang dalam berkomunikasi dan bertukar informasi, bahkan kini 

tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi kini semakin banyak dikembangkan dan dimanfaatkan diberbagai 

bidang dan aspek kehidupan guna mencipatakan kemudahan dan efesiensi dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan manusia. Salah satu bidang yang cukup 

banyak mendapatkan manfaat atas perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut ialah bidang pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Menurut Robiyanto (2009) menyatakan bahwa 

pembelajaran menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan. 

Hal ini disebabkan oleh lemahnya proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. 

Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas lebih 

banyak diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi, otak siswa 
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dipaksa untuk mengingat dan menumpuk berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diingatnya itu dan menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Akibatnya siswa akan kaya dengan teori tetapi sangat 

miskin dalam aplikasi. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya proses 

pembelajaran. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran 

siswa baik secara eksternal maupun internal diidentifikasikan sebagai berikut. 

Faktor-faktor eksternal mencakup guru, materi, pola interaksi, media dan 

teknologi, situasi belajar, dan sistem. Masih ada guru yang kurang menguasai 

materi dan dalam mengevaluasi menuntut jawaban yang persis seperti yang guru 

jelaskan; dengan kata lain, siswa tidak diberi peluang untuk berfikir kreatif. Guru 

juga mempunyai keterbatasan dalam mengakses informasi baru yang 

memungkinkan ia mengetahui perkembangan terakhir di dan kemungkinan 

perkembangan yang lebih jauh dari yang sudah dicapai sekarang. Sementara itu 

materi pelajaran dipandang oleh siswa terlalu teoritis, kurang memberi contoh-

contoh yang kontekstual. Metode penyampaian bersifat monoton, kurang 

memanfaatkan berbagai media secara optimal. Faktor-faktor yang bersifat 

internal, dari siswa itu sendiri, mencakup motivasi, kemampuan awal, 

kemampuan belajar mandiri, dan kesenjangan belajar.  

Motivasi yang rendah ditandai dengan cepatnya mereka merasa bosan, 

berekspektasi instan, sukar berkonsentrasi, tidak dapat mengatur waktu, dan malas 

mengerjakan pekerjaan rumah. Kemampuan awal yang lemah ditandai dengan 

sulitnya mereka mencerna pelajaran (termasuk sulit memahami buku teks), sulit 

memahami tugas-tugas, dan tidak menguasai strategi belajar.  
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Kesenjangan belajar yang cukup besar terjadi antara: a) hafalan dengan 

pemahaman, b) pemahaman dengan kompetensi, c) kompetensi dengan kemauan 

untuk melakukan, d) kemauan untuk melakukan dengan benar-benar melakukan, 

dan e) benar-benar melakukan dengan menghasilkan perubahan secara terus-

menerus. (Dikti, 2009). Lemahnya kualitas pembelajaran sebenarnya berlaku 

untuk semua mata pelajaran. Begitupun dengan proses pembelajaran mata 

pelajaran TIK, terbatasnya fasilitas media pendukung yang merupakan komponen 

dalam system pembelajaran khususnya dalam pembelajaran mata pelajaran TIK 

menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan masalah ini menjadi salah satu faktor 

lemahnya proses pembelajaran tersebut.  

Menurut Robiyanto (2009) dalam mata pelajaran TIK, siswa tidak dapat 

mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif dan 

sistematis, karena strategi dan media pembelajaran tidak digunakan secara baik 

dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Siswa hanya diajar bagaimana 

menghafal teori dalam konsep TIK, tidak diajar bagaimana siswa memahami 

konsep TIK dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, agar mereka memiliki 

kemampuan memecahkan masalah hidup, berpikir kreatif, kritis, inovatif dan 

sistematis. Ketersediaan sarana TIK sangat berpengaruh kepada guru dalam hal 

memilih varian sumber pembelajaran yang dipilih. 

Seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Juri, M.Pd (Madura, 2008 

dalam Dewanto S) yang mengatakan ketidak variatifan guru dalam memilih 

sumber belajar, diantaranya disebabkan oleh minimnya pengetahuaan dan 

kemampuan menggunakan media pembelajaran yang maju seperti penggunaan 



4 

 

komputer disertai bahan ajar panduannya. Seperti alasan-alasan yang umum 

disampaikan oleh para guru, misalnya tidak ada fasilitas komputer di sekolah, 

fasilitas yang tidak lengkap dikarenakan tidak ada dana untuk pengadaan, dan 

terlebih-lebih sikap guru yang kurang pro aktif dalam menghadapi kemajuan TIK. 

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi lemahnya pembelajaran adalah 

dengan membuat dan mengembangkan media penyampai materi atau media 

pembelajaran baik itu media utama maupun media pendukung. Dengan alasan 

tersebut guru dituntut untuk bisa berpikir kreatif menumpahkan pemikirannya ke 

dalam sebuah bentuk media.  

Media mempunyai peranan yang cukup besar dalam proses pembelajaran, 

karena pembelajaran merupakan suatu sistem yang mengandung komponen-

komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Komponen-komponen tersebut meliputi : tujuan, materi, metode, media, dan 

evaluasi.   

( http://ghincie.blogspot.com/2010/03/proposal-penelitian-kuasi-eksperimen.html.  

2011) 

 

Microsoft Word adalah salah satu materi pelajaran TIK untuk kelas X 

semester 2. Pada setiap pembelajaran di ruang komputer materi disampaikan 

dengan cara membagi dua kelompok siswa, hal ini dilakukan karena sarana 

komputer yang tidak cukup untuk seluruh siswa yang berjumlah 30 siswa 

sementara komputer yang ada berkisar 10-13 unit dan itupun terkadang sering 

terjadi kemacetan saat sedang digunakan. Karena alasan tertentu juga 

pembelajaran komputer diberikan secara klasikal, artinya seluruh siswa dalam 

sekelas belajar sekaligus sehingga siswa menggunakan satu unit komputer berdua. 

http://ghincie.blogspot.com/2010/03/proposal-penelitian-kuasi-eksperimen.html
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Kondisi pembelajaran seperti itu menimbulkan beberapa permasalahan, 

pertama, siswa belajar hanya satu jam pelajaran untuk setiap kelompok sehingga 

pengerjaan latihan dibutuhkan beberapa kali pertemuan dan terbatasnya 

kesempatan untuk siswa mengembangkan kreatifitasnya, kedua karena ruang 

menjadi sempit oleh meja dan komputer maka jika ada siswa yang bertanya terasa 

sulit untuk dihampiri terlebih jika satu kelas masuk secara bersamaan, ketiga hasil 

belajar pada setiap pengerjaan latihan tidak tercapai tepat waktu, keempat 

penyampaian materi dengan menggunakan LCD proyektor cukup membantu guru 

dalam menjelaskan materi tetapi itu juga belum maksimal karena sifat 

penyampaian yang berbentuk gambar-gambar perintah yang terbatas sehingga 

penyampian materi kurang jelas, kelima siswa selalu lupa materi pelajaran (teori, 

perintah, gambar dan cara-cara melakukan), keenam karena siswa dibagi dalam 

dua kelompok maka menerangkan materi pelajaran menjadi dua kali juga dan itu 

secara psikologis memberikan pengaruh kepada pengajar, ketujuh hasil 

pembelajaran sangat kurang memuaskan karena dari pengamatan siswa yang 

benar-benar dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan benar berkisar dibawah  

(9 orang) dari 30 siswa. 

Atas dasar kenyataan inilah, maka perlu dicari alternatif lainnya dengan 

melakukan inovasi dan pendekatan, baik itu dalam penggunaan media ataupun 

metode penyampaian sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung aktif, 

efektif, dan menyenangkan. Penelitian ini akan difokuskan pada upaya untuk 

mengatasi faktor internal yang diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat 

kemampuan dan kreatifitas siswa kelas X semester 2 Madrasah Aliyah  Multazam 
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Bandung, dalam mempraktekkan latihan kerja siswa, yaitu kurangnya inovasi dan 

kreativitas guru dalam menggunakan pendekatan pembelajaran sehingga kegiatan 

pembelajaran berlangsung monoton dan membosankan. 

Adanya keberaneka ragaman kondisi siswa menuntut kita untuk 

memberikan suatu model pembelajaran yang tidak hanya monoton ceramah 

sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Seiring dengan adanya perkembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi dalam dunia pendidikan maka model 

pembelajaran yang dilakukaan juga harus lebih menarik dengan memanfaatkan 

perkembangan IPTEK tersebut khususnya perkembangan komputer untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. Kemunculan CBI (Computer Based 

Learning) atau pembelajaran berbasis komputer memberikan warna baru dalam 

dunia pendidikan. Penggunaan komputer dalam pembelajaran ini bisa sebagian 

atau secara keseluruhan. Keberadaan CBI ini mampu merubah suatu pembelajaran 

yang membosankan menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. CBI itu sendiri 

bisa dibedakan menjadi 4 kelompok yakni 1) model Simulasi, 2) model Driil, 3) 

model Simulasi, 4) model Game. CBI merupakan suatu pembelajaran terprogram 

yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat bantu dalam 

mengkomunikasikan materi kepada siswa. Dalam hal ini materi pengajaran 

disusun secara sistematis dan dirancang dengan menggunakan bahasa 

pemrograman (software) yaitu salah satunya Macromedia Director MX. 

Pemrograman materi pembelajaran tersebut meliputi penyampaian informasi, 

pemberian materil,  dan soal-soal latihan. 
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Media pembelajaran sangat beraneka ragam bentuk dan macamnya. 

Salah satu bentuk media pembelajaran adalah Compact Disk (CD) simulasi. 

Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu model CBI yang bertujuan 

memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkrit melalui penciptaan simulasi-

simulasi simbol visual. Selain itu CD Interaktif  Model Simulasi merupakam salah 

satu inovasi dari pembelajran berbasis komputer yang dapat digunakan untuk 

membantu memecahkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sistem 

pendidikan di Indonesia. CD Interaktif  Model Simulasi ini cocok untuk semua 

usia. CD Interaktif  Model Simulasi ini dapat dijalankan di Compact Disc - Read 

Only Memory (CDROM) pada komputer dengan spesifikasi minimal. 

CD Interaktif  Model Simulasi saat ini sudah menjadi keharusan bagi 

madrasah/sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis ICT atau bagi 

madrasah/sekolah yang akan beralih dari pembelajaran konvensional ke 

pembelajaran modrn sudah selayaknya mencoba mempersiapkan materi secara 

interaktif atau digital dengan sebutan Computer Based Instructuion (CBI) / 

Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK). Bertolak dari hal-hal tersebut seorang 

guru sudah semestinya secara terus menerus mengembangkan berbagai strategi, 

teknik, dan metode 4 pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal 

melalui suatu proses pembelajaran yang efektiv. Untuk itu penyusun berfikir 

untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer berbentuk 

multimedia interaktif model Drill And Practice untuk meningkatkan  efektivitas 

hasil belajar peserta didik MA dalam pembelajaran TIK. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:  ”Apakah  

Penerapan computer based instruction (CBI) model simulasi terhadap hasil 

belajar pada ranah kognitif dalam mata pelajaran teknologi informasi dan 

komunikasi pokok bahasan membuat mail marge dengan dokumen  pengolah kata 

( Terhadap Peserta Didik Kelas X Semester 2 di Madrasah Aliyah Multazam 

Bandung ) ?”. 

Secara lebih khusus masalah penelitian tindakan kelas dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan CD Interaktif Model Simulasi dalam pembelajaran 

TIK pokok bahasan membuat mail marge dengan dokumen  pengolah kata 

terhadap hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif aspek pengetahuan, 

pemahaman dan penerapan ? 

2. Bagaimana persepsi peserta didik terhadap penggunaan CD Interaktif Model 

Simulasi dalam pembelajaran TIK pokok bahasan membuat mail marge 

dengan dokumen  pengolah kata terhadap hasil belajar peserta didik ? 

3. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung terhadap penggunaan 

CD Interaktif Model Simulasi dalam pembelajaran TIK pokok bahasan 

membuat mail marge dengan dokumen  pengolah kata terhadap hasil belajar 

peserta didik ? 
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D. PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian akan melakukan pembatasan masalah, sehingga penelitian lebih 

terfokus. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagi 

berikut : 

1. Penggunaan CD interaktif model Simulasi dalam pembelajaran TIK ini hanya 

terbatas pada sub kompetensi dasar tentang membuat surat masal; dokumen 

induk, membuat sumber data, menggabungkan dokumen induk dengan 

sumber data, mencetak mail marge pada program aplikasi pengolah kata 

MS.Word 2007. 

2. Multimedia CD interaktif model Simulasi dalam pembelajaran TIK yang 

dibuat menggunakan program Macromedia director dan beberapa program 

pendukung lainnya. 

3. Penilaian hasil belajar siswa yang diukur terkait dengan aspek kognitif pada 

ranah pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. 

4. Pengamatan dilakukan kepada kelas kontrol yang menggunakan media modul 

dan kepada kelas yang menggunakan media multimedia interaktif CD 

interaktif model Simulasi dalam pembelajaran TIK pokok bahasan membuat 

mail marge dengan dokumen  pengolah kata. 

5. Sejauh manakah penggunaan metode Simulasi dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam belajar Microsoft Word 2007 ? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

efektivitas peningkatan hasil belajar siswa kelas X Madrasah Aliyah antara 
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peserta didik yang diterapkan media pembelajaran berbentuk CD interaktif model 

simulasi dibandingkan dengan peserta didik yang diterapkan media pembelajaran 

berbentuk modul dalam pembelajaran TIK. 

 

F. DEFINISI ISTILAH 

Adapun defnisi Istilah yang ada pada penelitian ini diantaranya : 

1. Model Simulasi adalah model simulasi dalam CBI pada dasarnya 

merupakan salah satu starategi pembelajaran yang bertujuan memberikan 

pengalaman belajar yang lebih kongkrit melalui penciptan tiruan-tiruan 

bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. 

2. Simulasi adalah program (software) komputer yang berfungsi untuk 

menirukan perilaku sistem nyata yang memanipulasi sebuah model 

sedemikian rupa sehingga model tersebut bekerja dalam ruang dan waktu. 

3. Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah 

dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, pembaca dapat 

melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. 

Modul dijadikan sebagai alat pembantu dalam penyampaikan materi pada 

mata pelajaran TIK agar siswa dapat belajar secara mandiri dan dapat 

mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. CD interaktif Model Simulasi adalah singkatan dari Compact Disk 

Ineraktif adalah salah satu inovasi dari pembelajaran berbasis komputer 

yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia. 
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5. CBI (Computer Based Learning) atau pembelajaran berbasis komputer 

adalah merupakan istilah umum untuk segala kegiatan belajar yang 

menggunakan komputer baik sebagian maupun secara keseluruhan. 

6. Hasil belajar adalah kemampuan siswa ditunjukan melalui respon 

terhadap pretest dengan posttest. 

 

G. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Guru: melalui PTK ini Guru dapat mengetahui metode pembelajaran 

yang bervariasi khususnya metode Simulasi untuk memperbaiki dan 

meningkatkan sistem pembelajaran serta meminimalkan kesalahan siswa 

pada pembelajaran Microsoft Word  2007 dalam pembelajaran TIK pokok 

bahasan membuat mail marge dengan dokumen  pengolah kata. 

2. Bagi siswa: hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua siswa karena terjadi 

pembelajaran mandiri. 

3. Bagi Sekolah: hasil penelitian ini membantu memperbaiki pembelajaran 

TIK di sekolah. 

 

H. KAJIAN TEORITIS 

Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan 

respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari 

itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi 

sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah 

memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di 

dalamnya. Dalam hal ini Heinich, Molenda, & Russel (1996: 228) 
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Saat ini teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana 

komputasi dan pengolahan kata (word processor) tetapi juga sebagai sarana 

belajar multimedia yang memungkinkan peserta didik membuat desain dan 

rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis 

komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer 

sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam 

sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat 

mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer 

dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk 

mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan misalnya 

rancangan grafis dan animasi. 

Multimedia berbasis komputer dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana 

dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. 

Misalnya, penggunaan simulator kokpit pesawat terbang yang memungkinkan 

peserta didik dalam akademi penerbangan dapat berlatih tanpa menghadapi risiko 

jatuh. Contoh lain dari penggunaan multimedia berbasis komputer adalah 

tampilan multimedia dalam bentuk animasi yang memungkinkan mahasiswa pada 

jurusan eksakta, biologi, kimia, dan fisika melakukan percobaan tanpa harus 

berada di laboratorium. 

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu 

jaringan (network) yang dapat memberi kemungkinan bagi siswa untuk 

berinteraksi dengan sumber belajar secara luas. Jaringan komputer berupa internet 

dan web telah membuka akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan 
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ilmu pengetahuan terkini dalam bidang akademik tertentu. Diskusi dan interaksi 

keilmuan dapat terselenggara melalui tersedianya fasilitas internet dan web di 

sekolah. 

Penggunaan internet dan web tidak hanya dapat memberikan kontribusi 

yang positif terhadap kegiatan akademik siswa tapi juga bagi guru. Internet dan 

web dapat memberi kemungkinan bagi guru untuk menggali informasi dan ilmu 

pengetahuan dalam mata pelajaran yang menjadi bidang ampuannya. Melalui 

penggunaan internet dan web, guru akan selalu siap mengajarkan ilmu 

pengetahuan yang mutakhir kepada siswa. Hal ini tentu saja menuntut 

kemampuan guru itu sendiri untuk selalu giat mengakses website dalam bidang 

yang menjadi keahliannya. Hal ini sejalan dengan definisi Pannen (2003) 

mengenai media dan teknologi pembelajaran di sekolah dalam arti luas yang 

mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan 

sumberdaya manusia (humanware) yang dapat digunakan untuk memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk 

memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk 

pembelajaran individual dimana kedudukan media sepenuhnya melayani 

kebutuhan belajar siswa (pola bermedia). Beberapa bentuk penggunaan komputer 

media yang dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi: 

1.  Penggunaan Multimedia Presentasi. 

Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi 

yang sifatnya teoretis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan group 
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belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Media ini cukup efektif sebab 

menggunakan multimedia projector yang memiliki jangkauan pancar cukup 

besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti 

teks, video, animasi, image, grafik dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, 

sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. Program ini 

dapat mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, auditif maupun 

kinestetik. Hal ini didukung oleh teknologi perangkat keras yang berkembang  

cukup lama, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kegiatan 

presentasi. Saat ini teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan 

peranan alat presentasi pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak 

perancang presentasi seperti Microsoft power point yang dikembangkan oleh 

Microsoft inc” Corel presentation yang dikembangkan oleh Coral inc” hingga 

perkembangan terbaru perangkat lunak yang dikembangkan Macromedia inc, 

yang mengembangkan banyak sekali jenis perangkat lunak untuk mendukung 

kepentingan tersebut. 

Berbagai perangkat lunak yang memungkinkan presentasi dikemas 

dalam bentuk multimedia yang dinamis dan sangat menarik. Perkembangan 

perangkat lunak tersebut didukung oleh perkembangan sejumlah  perangkat 

keras penunjangnya. Salah satu produk yang paling banyak memberikan 

pengaruh dalam penyajian bahan presentasi digital saat ini adalah 

perkembangan monitor, kartu video, kartu audio serta perkembangan proyektor 

digital (digital image projector) yang memungkinkan bahan presentasi dapat 

disajikan secara digital untuk bermacam-macam  kepentingan dalam berbagai 
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kondisi dan situasi, serta ukuran ruang dan  berbagai karakteristik audience. 

Tentu saja hal ini menyebabkan perubahan besar pada trend metode presentasi 

saat ini, dan dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

Pengolahan bahan presentasi dengan menggunakan komputer tidak 

hanya untuk dipresentasikan dengan menggunakan alat presentasi digital dalam 

bentuk Multimedia projector (seperti LCD, In-Focus dan sejenisnya), 

melainkan juga dapat dipresentasikan melalui peralatan proyeksi lainnya, 

seperti over head projector (OHP) dan film slides projector yang sudah lebih 

dahulu diproduksi. Sehingga lembaga atau instansi yang belum memiliki 

perangkat alat presentasi digital akan tetapi telah memiliki kedua alat tersebut, 

dapat memanfaatkan pengolahan bahan presentasi melalui komputer secara 

maksimal. Dalam sudut pandang proses pembelajaran, presentasi merupakan 

salah satu metode pernbelajaran. Penggunaannya yang menempati frekuensi 

paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Berbagai alat yang 

dikembangkan, telah memberikan pengaruh yang sangat basar bukan hanya 

pada pengembangan kegiatan praktis dalam kegiatan presentasi pembelajaran 

akan tetapi juga pada teori-teori yang mendasarinya. Perkembangan terakhir 

pada bidang presentasi dengan alat bantu komputer telah menyebabkan 

perubahan tuntutan penyelenggaraan pembelajaran. Di antaranya tuntutan 

terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan para guru dalam mengolah 

bahan-bahan pembelajaran ke dalam media presentasi yang berbasis komputer. 
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2. CD Multimedia Interaktif 

CD interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab 

cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa terutama komputer. Terdapat 

dua istilah dalam perkembangan CD interaktif ini yaitu Computer Based 

Instructuion (CBI) dan Computer Assisted Instructuion (CAI) Sifat media ini 

selain interaktif juga bersifat multi media terdapat unsur-unsur media secara 

lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks dan grafis. Beberapa model 

multimedia interaktif di antaranya: 

1) Model Drill: Model drills dalam CBI pada dasarnya merupakan salah satu 

starategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar 

yang lebih kongkrit melalui penciptan tiruan-tiruan bentuk pengalaman 

yang mendekati suasana yang sebenarnya. 

2) Model Tutorial: Program CBI tutorial dalam merupakan program 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi 

materi pelajaran. Metode Tutorial dalam CAI pola dasarnya mengikuti 

pengajaran Berprograma tipe Branching yaitu informasi/mata pelajaran 

disajikan dalam unit – unit kecil, lalu disusul dengan pertanyaan. Respon 

siswa dianalisis oleh komputer (Diperbandingkan dengan jawaban yang 

diintegrasikan oleh penulis program) dan umpan baliknya yang benar 

diberikan. (Nana Sudjana & Ahmad Rivai:139). Program ini juga 

menuntut siswa untuk mengaplikasikan ide dan pengetahuan yang 

dimilikinya secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. 
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3) Model Simulasi: Model simulasi dalam CBI pada dasarnya merupakan 

salah satu starategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman 

belajar yang lebih kongkrit melalui penciptan tiruan-tiruan bentuk 

pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. 

4) Model Games: Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas 

“pembelajaran menyenangkan”, di mana peserta didik akan dihadapkan 

pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Dalam konteks 

pembelajaran sering disebut dengan Instructional Games (Eleanor.L 

Criswell, 1989: 20) 

Pada umumnya tipe penyajian yang banyak digunakan adalah “tutorial”. 

Tutorial ini membimbing siswa secara tuntas menguasai materi dengan cepat dan 

menarik. Setiap siswa cenderung memiliki perbedaan penguasaan materi 

tergantung dari kemampuan yang dimilikinya. Penggunaan tutorial melalui CD 

interaktif lebih efektif untuk mengajarkan penguasaan Software kepada siswa 

dibandingkan dengan mengajarkan hardware. Misalnya tutorial Microsoft Office 

Word, Access, Excel, dan Power Point. Kelebihan lain dari CD interaktif ini 

adalah siswa dapat belajar secara mandiri, tidak harus tergantung kepada 

guru/instruktur. Siswa dapat memulai belajar kapan saja dan dapat mengakhiri 

sesuai dengan keinginannya. Selain itu, materi-materi yang diajarkan dalam CD 

tersebut dapat langsung dipraktekkan oleh siswa terhadap siftware tersebut. 

Terdapat juga fungsi repeat, bermanfaat untuk mengulangi materi secara 

berulang-ulang untuk penguasaan secara menyeluruh. 

(http://ramlannarie.blogspot.com/2010/08/media-pembelajaran-berbasis-

komputer.html 2011) 

http://ramlannarie.blogspot.com/2010/08/media-pembelajaran-berbasis-komputer.html%202011
http://ramlannarie.blogspot.com/2010/08/media-pembelajaran-berbasis-komputer.html%202011
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I. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research), bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah melalui penerapan langsung di kelas atau tempat kerja (Isaac, 1994:27). 

Sedangkan menurut Prof. Suhardjono (2006:56) mengatakan bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan bagian dari penelitian tindakan yang dapat dipandang 

sebagai tindak lanjut dari penelitian deskriftif . Pada penelitian tindakan kelas 

bukan lagi mengetes sebuah perlakuan tetapi sudah mempunyai keyakinan akan 

ampuhnya sesuatu perlakuan. 

1. Setting Penelitian : 

a. Lokasi Penelitian : MA Multazam Bandung 

b. Subjek Penelitian : siswa kelas X Semester 2 sebanyak 30 orang, 13 

peserta didik perempuan dan 17 peserta didik laki-laki. 

2. Sasaran Penelitian : 

Dalam penelitian ini diharapkan : 

a. Peserta didik mengerti materi pelajaran yang diajarkan. 

b. Peserta didik dapat mengerjakan latihan-latihan dengan benar. 

c. Dapat menumbuhkan motivasi dan kreativitas belajar 

4. Terjadinya interaksi belajar 
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5. Proses Rencana Penelitian Tindakan Kelas / PTK 

Rencana PTK Rumusan PTK Batasan Masalah

Observasi Rencana Tujuan PTK

Refleksi Siklus, I, II, III Tindakan

 

6. Objek Penelitian  

Objek Penelitian merupakan kelompok yang menjadi lingkup 

penelitian. Penelitian aini adalah peserta didik Madrasah Aliyah (MA) 

Swasta Multazam Bandung kelas X semester 2 yang merupakan objek 

yang kan diteliti sealin itu juga kepada guru selaku pengajar. Adapun 

alasan penelitian dilakukan dikarenakan keterbatasan sarana prasarana lab 

komputer yang sangat terbatas juga. Penelitian ini akan difokuskan pada 

upaya untuk mengatasi faktor internal yang diduga menjadi penyebab 

rendahnya tingkat kemampuan dan kreatifitas siswa kelas X semester 2 

Madrasah Aliyah  Multazam Bandung, dalam mempraktekkan latihan 

kerja siswa, yaitu kurangnya inovasi dan kreativitas guru dalam 

menggunakan pendekatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran 

berlangsung monoton dan membosankan. Oleh karena itu diperlukan alat 

bantu yaitu berupa CD Interaktif Model Simulasi sehingga dimanapun dan 

kapanpun peserta didik dapat melakukan belajar mandiri. 

7. Variabel 

a. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Penggunaan CD Interaktif 
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b. Variabel Terikat pada penelitian ini adalah Hasil Belajar Peserta 

didik. 

8. Instrumen Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Metode Dokumentasi, 2) Metode Observasi, 3) Metode Tes 

9. Analisis Data 

Penerapan Penggunaan CD Interaktif Model Simulasi pada Tingkat 

MA Multazam di Bandung dapat meningkatkan Hasil belajar peserta didik 

10. Prosedur Penelitian 

a. Persiapan  

1. Penyusunan proposal 

2. Pembuatan rencana kerja 

3. Pengumpulan data terdahulu 

4. Penyusunan kisi-kisi instrumen 

5. Pengembangan Intrumen 

6. perizinan 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pendahuluan dilaksanakan dengan cara obsevasi, 

bertujuan untuk keadaan lapangan yang sebenarnya. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis. Penelitian tindakan dilakukan dengan 

penerapan CD Interaktif Simulasi ke peserta didik. Selanjutnya 

dilakukan postes. 
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c. Pelaporan 

Pelaporan dilakukan agar dapat meberikan pemahaman 

terhadap penelitian lain, serta dapat dikembangkan dan 

disosialisasikan kembali. 

11. Tolok Ukur Keberhasilan 

Yang menjadi tolok ukur keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini 

adalah apabila hasil belajar TIK pada pokok bahasan membuat surat massal 

mail merge di kelas X semester 2, MA Multazam bandung meningkat hasil 

belajar siswa rata-rata mencapai minimal 65 dan ketuntasan belajar siswa 

mencapai minimal 75 %. 
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