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Abstraksi. Penelitian dilakukan karena guru melihat bahwa hasil tes peserta didik
mengecewakan yaitu nilai peserta didik dominan rendah atau di bawah KKM yang
telah ditentukan pada pembelajaran prosedur kompleks. Untuk itu guru meninjau
kembali penggunaan model pembelajaran yang telah diterapkan agar aktivitas
peserta didik dan hasi belajar peserta didik meningkat dan memenuhi standar KKM.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) hasil belajar peserta didik
pada pelajaran Perakitan Komputer materi Instalasi Sistem Operasi Berbasis
Windows XP SP3 semester genap tahun pelajaran 2015-2016 SMK Negeri 1 Kota
Bogor. 2) proses peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran
Perakitan Komputer dengan materi Instalasi Sistem Operasi berbasis Windows XP
SP3 di kelas X Multimedia 2. 3)mengukur besarnya peningkatan hasil belajar peserta
didik pada mata pelajaran Perakitan Komputer materi Instalasi Sistem Operasi
berbasis Windows XP SP 3 dengan mengunakan pembelajaran simulasi
menggunakan aplikasi Simulator XP di kelas X Multimedia 2 semester ganjil tahun
pelajaran 2015-2016 di SMK Negeri 1 Kota Bogor. Setelah dilakukan penelitian, hasil
penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran dengan menggunakan simulasi
untuk materi Instalasi Sistem Operasi Berbasis Windows XP SP3 menggunakan
aplikasi SimulatorXP terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas
X Multimedia 2 semester genap tahun pelajaran 2015-2016 SMK Negeri 1 Kota
Bogor dan membuat peserta didik menjadi lebih bersemangat meningkatkan daya
saing sehingga kelas terlihat aktif. Sebelum menggunakan model pembelajaran
simulasi untuk mata pelajaran Perakitan Komputer, tingkat ketuntasan materi
peserta didik hanya 14%, tetapi terjadi peningkatan setelah menggunakan model
pembelajaran simulasi menjadi 100% pada siklus ke 2. Dari uraian di atas peneliti
menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran simulasi pada mata
pelajaran Perakitan Komputer untuk mteri Instalasi Sistem Operasi Berbasis
Windows dengan menggunakan aplikasi SimulatorXP dapat mengubah situasi
belajar peserta didik menjadi aktif dan bersemangat sehingga terjadi peningkatan
hasil belajar peserta didik. Selain itu, model ini juga digunakan bila sarana dan
prasarana khususnya laboratorium komputer kurang memungkinkan untuk dilakukan
uji coba / praktikum.
Kata-Kata Kunci : Model Pembelajaran, Hasil Belajar, Peserta Didik, Simulasi
Denny Rahman. Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Keterampilan
Peserta Didik dalam Instalasi Sistem Operasi pada Pelajaran Perakitan Komputer Kelas X
Multimedia 2 di Semester Genap pada SMK Negeri 1 Bogor (Tahun Pelajaran 2015-2016)
Halaman :

49

Jurnal Pendidikan BINANIAGA Vol. 01, No. 01, Januari 2020
ISSN: 2655 - 7908

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pendidikan merupakan modal utama manusia untuk mencapai cita-citanya.
Pendidikan hanya dapat didapatkan dari sebuah proses yang disebut dengan proses
belajar. Proses belajar bukan hanya suatu kegiatan dimana seorang guru mentransfer
ilmu kepada peserta didiknya, namun suatu aktivitas komplek yang dilakukan guru dalam
menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik sehingga terjadi proses belajar
mengajar. Aktivitas komplek yang dimaksud antara lain adalah mengatur kegiatan belajar
peserta didik, memanfaatkan lingkungan (di kelas maupun di luar kelas), dan
memberikan stimulus, bimbingan pengarahan serta dorongan kepada peserta didik.
Sehingga diharapkan output dari sebuah proses belajar adalah menghasilkan peserta
didik secara yang berkemampuan secara kognitif, afektif maupun psikomotorik.
Sejalan dengan hal tersebut, fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.” Dalam mencapai cita-cita dari tujuan pendidikan nasional tersebut,
diperlukannya suatu instrumen yang mampu mengakomodir kebutuhan tersebut secara
komprehensif. Instrumen tersebut harus dapat menjawab setiap kebutuhan dan bersifat
fleksibel dalam arti dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman.
Kurikulum merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mencapai cita-cita
dari tujuan pendidikan nasional. Kurikurum merupakan suatu rancangan yang dibuat dan
mempunyai kedudukan yang strategis dalam aspek kegiatan pendidikan. Menurut
undang-undang pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional pada pasal 1 ayat 19, bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.” Dengan demikian maka kurikulum mempunyai peranan yang
penting dalam pendidikan, oleh karena itu dalam penyusunan kurikulum tidak bisa
dilakukan tanpa memahami konsep dasar dari kurikulum.
Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan,
meski keduanya berada pada posisi yang berbeda. Penerapan kurikulum saat ini sudah
mengalami berbagai pergantian dan atau perbaikan, hal tersebut didasarkan karena
harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang saat ini berkembang di suatu
negara ataupun adanya pengaruh dari perkembangan zaman.
Pada program keahlian multimedia proses pembelajaran khususnya pada mata
pelajaran kejuruan (C3) atau disebut mata pelajaran produktif dilaksanakan dengan
secara teori dan praktek, karena tuntutan dari sekolah menengah kejuruan adalah
keterampilan peserta didik sesuai dengan program keahliannya. Namun pada
kenyataannya terkadang pada saat kegiatan peserta didik harus melaksanakan belajar
praktek, sekolah dihadapkan akan keterbatasan sarana dan prasarana. Karena pada
saat ini laboratorium komputer multimedia hanya ada satu yang digunakan secara
bergantian oleh kelas 10, 11 dan kelas 12. Selain itu, alat praktek yang disediakan pun
memiliki keterbatasan. Contohnya pada pelajaran perakitan komputer, untuk kelas 10,
dengan materi proses instalasi sistem operasi komputer, guru merasa kesulitan untuk
mencari komputer yang dapat di instal sistem operasi oleh peserta didik sebagai alat
praktikum. Walaupun ada, jumlahnya pun tidak sesuai, hanya 1 komputer digunakan
secara bergantian oleh banyak peserta didik, sehingga peserta didik tidak dapat
mencoba secara perorangan.
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Berdasarkan hasil belajar peserta didik semester sebelumnya, khususnya pada
mata pelajaran perakitan komputer, masih banyak peserta didik mempunyai nilai ratarata di bawah kriteria ketuntasan minimal sekitar 86%. Hal tersebut terjadi karena faktor
sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang kurang mendukung serta ketersediaan
buku referensi yang berhubungan dengan perakitan komputer yang tersedia di
perpustakaan masih minim bahkan hampir tidak ada. Sementara untuk mengakses
jaringan internet, ketersediaan lokasi atau titik tertentu yang terjangkau oleh sinyal
internet (hotspot area) pun masih sangat terbatas, sehingga hal-hal tersebut berdampak
pada proses pembelajaran peserta didik yang kurang bersemangat karena sumber
belajar yang tersedia masih minim.
Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, maka peneliti berusaha dengan
mengambil solusi masalah tersebut dengan mengubah proses pembelajaran tentang
instalasi sistem operasi tersebut dengan menggunakan metode demonstrasi. “Metode
demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian,
aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui
penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang
sedang disajikan (Muhibbin Syah, 2000:22).” Proses pembelajaran tersebut dilakukan
dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan dengan objek penelitian peserta didik
kelas 10 multimedia 1 pada pelajaran perakitan komputer untuk standar kompetensi
prosedur instalasi sistem operasi berbasis GUI maka dalam penelitian ini peneliti
mengambil judul yang diangkat adalah “PENERAPAN METODE DEMONSTRASI
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PESERTA DIDIK DALAM INSTALASI
SISTEM OPERASI PADA PELAJARAN PERAKITAN KOMPUTER KELAS X
MULTIMEDIA 2 DI SEMESTER GENAP PADA SMK NEGERI 1 BOGOR (TAHUN
PELAJARAN 2015-2016)”.
Rumusan Masalah
1. Apakah dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan
keterampilan peserta didik dalam melakukan proses instalasi sistem operasi di kelas
10 Multimedia 2?
2. Bagaimana keterampilan peserta didik dalam melakukan proses instalasi sistem
operasi kelas 10 Multimedia 2 di SMK Negeri 1 Bogor?
3. Seberapa besar peningkatan kemampuan keterampilan peserta didik dalam
melakukan proses instalasi sistem operasi setelah menggunakan perangkat lunak
Simulatorxp?
Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah terbagi atas:
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui tingkat keterampilan peserta didik dalam pembelajaran
proses instalasi sistem operasi dengan menggunakan metode demonstrasi
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui bagaimana keterampilan peserta didik dalam melakukan
proses instalasi sistem operasi di kelas 10 Multimedia 2 di SMK Negeri 1 Bogor
b. Untuk mengetahui ketercapaian metode demonstrasi pada pembelajaran
perakitan komputer dalam proses instalasi sistem operasi
c. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan peserta didik dalam
melakukan instalasi sistem operasi setelah diterapkan metode demonstrasi.
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Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tindakan kelas ini adalah:
1. Peserta didik
a. Mengetahui suatu proses instalasi sistem operasi pada komputer berbasis GUI.
b. Meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses instalasi sistem operasi.
2. Guru
a. Meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri dalam proses pembelajaran.
b. Membantu dan memudahkan dalam proses pembelajaran.
3. Sekolah
a. Memiliki guru yang profesional sesuai dengan tugas utama dan fungsinya.
b. Memberikan masukan kepada sekolah tentang pentingnya media pembelajaran
yang interaktif guna meningkatkan kompetensi peserta didik.
4. Dinas
a. Memiliki gambaran tentang kondisi kemampuan peserta didik dan guru
khususnya di tingkat SMK.
b. Meningkatkan prestasi pendidikan di Kota Bogor.

KAJIAN PUSTAKA
Landasan Teoritis
1. Pengertian Metode Demonstrasi
Metode demonstrasi merupakan metode yang menyajikan bahan pelajaran
dengan mempertunjukkan secara langsung obyek atau cara melakukan sesuatu
sehingga dapat mempelajarinya secara proses. Demonstrasi dapat digunakan pada
semua mata pelajaran disesuaikan dengan topik dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapainya.
“Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan
barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara
langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan
pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan” (Muhibbin Syah, 2000:22).
Sedangkan menurut Nur Hamiyah dkk (2014 : 51) “metode demonstrasi sebagai
metode pembelajaran bilamana seorang guru atau seorang demonstrator (orang luar
yang sengaja diminta) atau seorang peserta didik memperlihatkan kepada seluruh
kelas tentang sesuatu proses, misalnya , bekerjanya suatu alat pencuci otomatis,
cara membuat kue dan sebagainya.”
Adapun kelebihan metode demonstrasi adalah :
a. Perhatian peserta didik lebih terpusat
b. Proses belajar peserta didik lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari
c. Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri
peserta didik
Sedangkan kelemahan dari metode demonstrasi adalah :
a. Peserta didik kadang kala sukar melihat dengan jelas benda yang diperagakan
b. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan
c. Sukar dimengerti jika didemonstrasikan oleh pengajar yang kurang menguasai
apa yang didemonstrasikan.
2. Definisi Media Pembelajaran
Dalam kegiatan pembelajaran, ada kalanya guru mengalami kesulitan untuk
menyampaikan suatu kasus atau contoh agar peserta didik selaku objek dalam
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proses pembelajaran mengerti dan memahami mengenai hal yang sedang
disampaikan oleh guru. Karena masalah tersebutlah guru harus mempunyai strategi,
cara atau metode untuk menjadikan solusi. Salah satunya adalah dengan media
pembelajaran.
“Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang dapat didefinisikan
sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju
penerima” (Heinich et.al., 2002: Ibrahim, 1997: Ibrahim et.al., 2001). Daryanto (2015)
menyatakan bahwa “berdasarkan hal tersebut, maka media pembelajaran
merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran.”
Media pembelajaran khususnya yang berbasis multimedia saat ini menjadi
suatu alat bantu yang ampuh bagi guru dalam menyampaikan materi dari setiap
pembelajaran. Media pembelajaran merupakan secara umum adalah alat bantu
proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan
pembelajar
sehingga
dapat
mendorong
terjadinya
proses
belajar
(http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/). Sedangkan menurut
Briggs (1977) “media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi /
materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya.” Kemudian
menurut National Education Associaton(1969) mengungkapkan bahwa “media
pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandangdengar, termasuk teknologi perangkat keras.”
Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan
berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang
cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media,
komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses
komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal.
Namun dalam pemilihan dan penerapan media pembelajaran pada suatu
proses pembelajaran adakalanya peserta didik berhasil menafsirkan dan ada kalanya
gagal dalam menafsirkan. Kegagalan terjadi jika peserta didik tidak mampu
memahami apa yang didengar, dibaca, dilihat ataupun diamati. Kegagalan itu
disebabkan oleh gangguan yang menjadi penghambat komunikasi. Berdasarkan hal
tersebut, media harus bermanfaat sebagai berikut (Daryanto, 2015: 5).
a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra
c. Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta didik
dengan sumber belajar
d. Memungkinkan belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual,
auditori dan kinestetiknya
e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan
menimbilkan persepsi yang sama
f. Proses pembelajaran mengandung lima komponen, yaitu guru, bahan
pembelajaran, media pembelajaran, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Jadi
media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan
perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
3. Posisi Media Pembelajaran
Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam
suatu sistem kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan tersebut adanya suatu
kegiatan interaksi yang aktif antara sumber dalam hal ini adalah guru dan penerima
dalam hal ini adalah peserta didik. Agar guru dapat mengkomunikasikan atau
menyampaikan materi kepada peserta didik nya, maka dibutuhkan suatu media agar
hal tersebut dapat tercapai. Dalam hal tersebut, dapat dikatakan media pembelajaran
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merupakan hal terpenting dalam membantu guru untuk menyampaikan materi
kepada peserta didiknya. Dengan demikian posisi media pembelajaran menempati
tempat yang cukup penting, karena tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dalam
proses pembelajaran. Daryanto (2015) mengatakan bahwa” media pembelajaran
adalah komponen integral dari sistem pembelajaran.” Hal tersebut dapat ditunjukkan
pada gambar berikut :
Sumber

Ide

Pengalaman

Pengalaman

Pengkodean

Media

Penafsiran kode

Mengerti
Pengkodean

Gangguan
Pengkodean

Umpan Balik

Gambar: Posisi Media dalam Sistem Pembelajaran
4. Fungsi Media Pembelajaran
Setiap sistem yang dibuat atau diciptakan tentu mempunyai alasan dan tujuan
tertentu agar yang diharapkannya tercapai. Sistem tersebut tentunya diharapkan pula
dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sama halnya juga dengan media
pembelajaran yang dibuat harusnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai
dengan tujuan dan yang diharapkan. Adapun fungsi media pembelajaran menurut
Daryanto (2015) adalah “sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju
penerima (peserta didik), dengan metode nya adalah sebagai prosedur untuk
membantu peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai
tujuan pembelajaran”. Fungsi media dalam pembelajaran dapat digambarkan
sebagai berikut :

Guru

Media

Pesan
Metode

Peserta
didik

Gambar: Fungsi Media dalam Proses Pembelajaran
5. Perangkat Media Pembelajaran
Dalam membuat sebuah media pembelajaran agar dapat mewakili dan sesuai
dengan materi ajar, maka harus dipersiapkan berbagai perangkat dalam
membuatnya. Adapun menurut Daryanto (2015) perangkat yang digunakan dalam
membuat media pembelajaran adalah:
a. Material (Bahan Media), merupakan sesuatu yang dapat dipakai untuk
menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audiens dengan
menggunakan peralatan tertentu atau wujud bendanya sendiri, seperti
transparansi, film slide, gambar, grafik dan bahan cetak.
b. Equipment (Peralatan), merupakan sesuatu yang dipakai untuk memindahkan
atau menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh material kepada audien,
misalnya proyektor film slide, video tape recorder, papan tempel, papan dan
flannel.
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c.

Hardware dan Software (Perangkat keras dan perangkat lunak), Hardware
adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah
dituangkan kedalam material untuk dikirim kepada audien, sedangkan Software
adalah isi pesan yang disimpan dalam material.

6. Keberhasilan Belajar-Mengajar
Tuntutan pendidikan saat ini sudah banyak berubah, para pendidik saat ini
perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di mana peserta didik
dapat aktif membangun pengetahuannya sendiri. Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar.” Oleh karena itu, pendidik harus dapat menguasai dan memahami model
pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan membuat perencanaan pengajaran
yang matang. Pembuatan perencanaan pengajaran yang matang tersebut,
diharapkan dapat menjadi keberhasilan atau kesuksesan dalam belajar-mengajar.
Keberhasilan proses belajar-mengajar mengandung makna ketuntasan dalam
belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya belajar tuntas adalah
tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai
yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Adapun indikator yang
menyatakan keberhasilan belajar-mengajar menurut Nur Hamiyah dkk (2014 : 271)
dapat dilihat dari :
a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan telah mencapai prestasi
tinggi, baik secara individual maupun kelompok
b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan instruksional khusus telah dicapai oleh
peserta didik, baik secara individual maupun kelompok.
Menurut Nur Hamiyah dkk (2014 : 274) taraf atau tingkatan keberhasilan
proses belajar-mengajar hendaknya didasarkan pada taraf atau tingkat keberhasilan
proses belajar-mengajar yang baru saja dilaksanakan, dengan ketentuan :
a. Apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar-mengajar telah
mencapai taraf keberhasilan minimal, optional, atau bahkan maksimal, maka
proses belajar-mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan yang baru.
b. Apabila 75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajarmengajar mencapai taraf keberhasilan kurang (di bawah taraf minima), maka
proses belajar-mengajar berikutnya hendaknya bersifat perbaikan (remedial)
Kerangka Berfikir
Metode pembelajaran dipilih dan diterapkan oleh guru kepada peserta didik dalam
proses kegiatan belajar-mengajar harus disesuaikan dengan materi ajarnya. Pemilihan
metode pembelajaran ini akan berdampak dan menentukan tingkat keberhasilan dari
proses belajar-mengajar tersebut. Untuk itu, maka seorang guru harus dapat
merencanakan terlebih dahulu metode apa yang akan diterapkan dari tiap materi yang
akan diajarkan sesuai dengan silabus yang ada.
Dalam mata pelajaran perakitan komputer, khususnya untuk materi instalasi sistem
operasi berbasis GUI pada komputer yang digunakan adalah metode demonstrasi.
Alasan dipilihnya metode tersebut dikarenakan adanya ketersediaan perangkat komputer
yang terbatas di lokasi penelitian, yaitu di SMK Negeri 1 Bogor. Dalam metode
demonstrasi ini, menggunakan suatu aplikasi sebagai bahan untuk mendemonstrasikan
proses instalasi pada komputer yaitu menggunalan SimulatorXP. Pada saat sebelum
kegiatan pembelajaran, peserta didik terlebih dahulu mendengarkan penjelasan petunjuk
teknis dari penggunaan aplikasi tersebut pada perangkat LCD projector, tentang
bagaimana suatu tahapan dari proses instalasi sistem operasi.
Setelah guru melaksanakan penjelasan, maka siswa akan dikelompokkan dan tiap
kelompok peserta didik akan diberikan softcopy aplikasi SimulatorXP tersebut. Setelah
tiap kelompok mempunyai file/ softcopy aplikasi tersebut, maka peserta didik dapat
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langsung melaksanakan proses pembelajaran dengan menjalankan aplikasi tersebut di
komputer masing-masing. Keunggulan dari aplikasi SimulatorXP ini adalah, dapat
mensimulasikan proses instalasi sesuai dengan kegiatan sesungguhnya pada saat
menginstal sistem operasi pada komputer.
Dengan demikian diharapkan tujuan dari proses belajar-mengajar untuk materi
instalasi sistem operasi dapat tercapai, karena proses ini hanya membutuhkan waktu
singkat yaitu kurang dari 15 menit. Selain itu, guru lebih leluasa dalam memberikan
penjelasan dari tiap-tiap tahapan proses instalasi sistem operasi tersebut.

Penjelasan tentang
instalasi sistem operasi
menggunakan
SimulatorXP

Guru

Peserta Didik

Peserta Didik melakukan
Demonstrasi dan Simulasi
Menggunakan Simulator XP

Gambar: Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN
Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bogor Kecamatan Tanah Sareal Kota
Bogor dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016. Alasanya dikarenakan
pada semester tersebut, materi instalasi sistem operasi diajarkan sesuai dengan silabus
untuk mata pelajaran perakitan komputer.
Adapun jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel: Rencana dan Jadwal Penelitian Tindakan Kelas
No

1

2
3

Kegiatan

Januari
1 2 3 4

Bulan Januari – Mei 2016
Februari
Maret
April
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Mei
2 3

4

Perencanaan 
Identifikasi, analisis
dan pemecahan
masalah
Penyusunan
Proposal Penelitian
dan bahan penelitian
Pengajuan proposal
dan persiapan
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No

4
5
6
7
8
9

Kegiatan

Januari
1 2 3 4

Bulan Januari – Mei 2016
Februari
Maret
April
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

4

1

Mei
2 3

4

instrumen penelitian
Pelaksanaan Siklus 1
Pertemuan 1
Pertemuan 2
Pelaksanaan Siklus 2
Pertemuan 1
Pertemuan 2
Pengolahan dan
Analisis Data
Penyusunan Laporan
Hasil Penelitian
Tindakan Kelas
Penjilidan dan
Penggandaan
Pelaporan hasil PTK

Subyek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas 10 Multimedia 2 Tahun Pelajaran 2015-2016 di
SMK Negeri 1 Bogor, beralamat di jalan Heulang No. 6 Kecamatan Tanah Sareal Kota
Bogor. Pada proses pembelajaran, untuk mata pelajaran Perakitan Komputer khususnya
materi instalasi system operasi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75, setelah
dianalisis peserta didik yang mendapatkan nilai diatas KKM sebanyak 5 orang (14%) di
bawah KKM 31 orang (86%) dengan rata-rata kelas 65,33 sedangkan berdasarkan
pengelompokkan mata pelajaran, bahwa pelajaran perakitan komputer ini merupakan
kompetensi dasar untuk rumpun Teknologi dan Informasi, dimana dasar-dasar
pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi harus dikuasai dan tuntas, jika kondisi
tersebut tidak diatasi maka makna dan tujuan pembelajaran ini kurang tercapai
Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2015-2016
dengan subyek penelitiannya adalah peserta didik kelas 10 Multimedia 2 untuk mata
pelajaran Perakitan Komputer dengan materi melakukan instalasi sistem operasi yang
dilaksanakan dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.
Teknik Pengambilan Data
Metode yang dilakukan dalam proses penelitian yang berhubungan dengan
penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam
instalasi sistem operasi pada mata pelajaran perakitan komputer kelas 10 multimedia 2 di
SMK Negeri 1 Bogor adalah dengan cara melakukan pendekatan yaitu dengan
melakukan survey langsung terhadap subyek penelitian tersebut dan mencari informasi
ataupun keterangan dengan cara:
1. Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian untuk
mendapatkan data yang real guna mendapatkan data yang otentik
2. Studi Pustaka
Untuk menunjang keabsahan suatu pernyataan berkenaan dengan materimateri yang diangkat dalam penulisan ini dan juga untuk mencari informasi-informasi
tambahan berkenaan dengan materi yang diangkat.
3. Angket / kuisioner
Angket / kuisioner digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian yang
dilakukan oleh peneliti kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah
pihak-pihak yang terkait hubungannya dengan penelitian ini, seperti peserta didik dan
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guru. Angket / kuisioner ini juga dilakukan untuk mengukur penilaian terhadap
peserta didik mengenai sikap dan keaktifan dalam melakukan kegiatan pembelajaran
dan penilaian terhadap aktifitas guru oleh observer. Aspek yang digunakan adalah
menggunakan rata-rata. Pilihan jawaban dikategorikan sebagai suatu pernyataan
sikap yaitu Baik, Cukup dan Kurang. Adapun pengambilan data yang akan dilakukan
terdiri dari 3 aspek yaitu Aspek Apektif (Sikap), Aspek Kognitif (Pengetahuan) dan
Aspek Psikomotorik (Keterampilan).
Tabel: Aspek Pengambilan Data
Aspek yang ingin
ditingkatkan

Apektif

Kognitif

Psikomotorik

Indikator
- Peserta didik menggunakan
bahasa santun dalam bertanya
maupun menjawab pertanyaan
dan saling menghargai di dalam
maupun di luar kelompoknya
- Peserta didik bertanggungjawab
atas tugas yang diberikan oleh
guru
- Peserta didik mampu
menjelaskan pengertian dan
fungsi sistem operasi komputer
dengan benar
- Peserta didik mampu
menjelaskan fungsi dari tiap
tahapan instalasi sistem operasi
komputer secara benar
- Peserta didik melakukan proses
instalasi sistem operasi
menggunakan perangkat lunak
simulatorxp

Data yang akan
diambil

Instrumen yang
akan digunakan

Matrik Penilaian

observasi

Nilai Peserta didik
(Nilai ulangan
harian, nilai mid tes)

Tes tertulis

Penilaian langsung

Job sheet

Rancangan Penelitian
Langkah-langkah utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK)
adalah perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi (observation), dan
refleksi (reflection). Empat langkah utama yang saling berkaitan tersebut diistilahkan
sebagai satu siklus. Dalam sebuah penelitian bisa dilakukan beberapa siklus sampai
didapatkan hasil yang diharapkan, siklus tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar: Makanisme Penelitian Tindakan Kelas
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Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini pada kelas 10 multimedia 2, peneliti
menerapkan apa yang menjadi mekanisma dalam sebuah penelitian tindakan kelas pada
pelajaran perakitan komputer untuk materi Prosedur Instalasi Sistem Operasi Berbasis
GUI. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan menggunakan 2 (dua) siklus, dimana tahapantahapan dari setiap siklus tersebut adalah sebagai berikut:
Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran, perlu
dilakukan analisis data. Pada penelitian tindakan kelas ini, digunakan analisis deskripsi
kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau
fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan
dari proses yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dan juga untuk mengetahui
respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran serta aktifitas peserta didik selama
proses pembelajaran berlangsung.
Untuk analisis dari hasil kuisioner yang dibuat untuk mengukur tingkat
keberhasilan dalam proses pembelajaran dari tiap siklus, dihitung dengan menggunakan
statistik sederhana, yaitu dengan mencari nilai rata-rata dengan rumus sebagai berikut :
Nilai Rata-Rata =

Jumlah Nilai
Jumlah Peserta Didik

Sedangkan untuk menentukan ukuran keberhasilan penelitian atau menilai
ketuntasan belajar peserta didik, ditentukan dengan cara sebagai berikut:
Tabel: Ukuran Keberhasilan Penelitian
No

Ukuran Keberhasilan

1

Ketuntasan belajar
perorangan

2

Semangat belajar peserta
didik

Target
Setiap peserta didik minimal memperoleh nilai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ) 75
Minimal 78% peserta didik menunjukkan
semangat belajar dan aktif dalam
pembelajaran

Teknik
Pengumpulan
Data
Hasil Tes
Lembar Observasi
(pengamatan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Kondisi Awal Penelitian
Pada penelitian ini, subyek penelitian adalah siswa kelas 10 Multimedia 2 yang
berjumlah sebanyak 36 peserta didik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi awal
peserta didik sebelum dilaksanakannya penelitian yang selanjutnya akan digunakan
sebagai bahan untuk melakukan perencanaan dan tindakan.
Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sejak awal, disusun program
perencanaan berupa tindakan, observasi dan refleksi yang sudah ditetapkan kepada
peserta didik. Sedangkan pada proses akhir, tindakan dan refleksi yang digunakan untuk
mengetahui letak kesalahan penerapan program perencanaan dan kekurangan yang
muncul dianalisis untuk mengetahui hubungan penerapan strategi, pemberian materi,
penerapan metode, dan pemanfaatan media dalam proses kegiatan belajar-mengajar,
apabila terdapat kesalahan dan penerapan program teridentifikasi dan diketahui dalam
penerapan pembelajaran perakitan komputer dengan kompetensi prosedur instalasi
sistem operasi berbasis GUI, maka hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai bahan
untuk menyusun penerapan tahap berikutnya
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Berikut ini peneliti menampilkan seberapa besar peningkatannya pada masingmasing siklus dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel: Peningkatan Hasil Belajar Peserta didik Tiap Siklus
No.
1
2
3
4
5
6
7

Uraian
Rata-rata
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Jumlah peserta
didik yg belum
tuntas
persentase yang
belum tuntas
Jumlah peserta
didik yg sudah
tuntas
Persentase
Kelulusan

Pra
Siklus
65,33
50
85

Besarnya
Kenaikan
9,67
10
0

Siklus
I
75
60
85

Besarnya
Kenaikan
6
15
5

31

11

12

12

36

86%

55%

33,3%

33%

0%

5

19

24

12

36

14%

52,7%

66,7%

33,3%

100%

Siklus II
81
75
90

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan peningkatan yang dimaksud
sebagai berikut:
1. Peningkatan Rata-Rata Nilai Peserta Didik Tiap Siklus
Pada saat pra siklus rata-rata nilai yang didapat sebesar 65,33, setelah
menggunakan model pembelajaran demonstrasi pada siklus I, maka rata-rata nilai
peserta didik naik sebesar 9,67 point yaitu menjadi 75. Selain menggunakan model
pembelajaran demonstrasi, peneliti juga menambahkan suatu aplikasi simulasi agar
segala kekurangan yang ada khususnya di bagian sarana prasarana yang dimiliki
sekolah bisa diminimalisir yaitu dengan menggunakan SimulatorXP, kembali terjadi
kenaikan sebesar 6 point dengan nilai rata-ratanya adalah 81.
Untuk lebih jelas mengenai gambaran kenaikannya, dapat dilihat pada grafik
berikut ini :

Gambar: Grafik Kenaikan Nilai Rata-Rata Tiap Siklus
2. Peningkatan Nilai Terendah Peserta didik Tiap Siklus
Pada siklus 2, dengan memperbaiki beberapa hal kekurangan yang ada pada
siklus 1, maka nilai terendah naik menjadi 75 dengan besar kenaikannya yaitu
sebesar 15 poin. Untuk lebih jelasnya peneliti memberikan gambaran berupa grafik
berikut ini:
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80
60
40
20
0
Pra Siklus

Siklus 1

Siklus 2

Gambar: Grafik Peningkatan Nilai Terendah Peserta Didik Tiap Siklus
3. Peningkatan Jumlah dan Persentase Peserta didik yang Tuntas pada setiap
siklus
Untuk lebih jelasnya kenaikan Jumlah dan Persentase Peserta didik yang
Tuntas pada setiap siklus dapat di lihat di grafik berikut ini:
40
30
20
10
0
Pra Siklus

Siklus 1

Siklus 2

Gambar: Grafik Peningkatan Jumlah Peserta Didik yang Tuntas Tiap Siklus
Sedangkan presentase peningkatan jumlah peserta didik yang tuntas dapat
dilihat pada grafik berikut ini :
120%

100%

80%

60%

100%
40%

66,70%
20%

14%
0%

PRA SIKLUS

SIKLUS 1

SIKLUS 2

Gambar: Grafik Peningkatan Presentase Peserta Didik yang Tuntas Tiap Siklus
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Berdasarkan grafik tersebut, dapat diartikan bahwa peneliti telah berhasil
menerapkan model pembelajaran yang baik, mulai dari pra siklus dengan hanya
menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu sebatas guru menyampaikan
materi, tetapi hasil belajar peserta didik dapat terlihat dengan sedikitnya jumlah peserta
didik yang tuntas, dari 36 peserta didik, yaitu hanya 5 orang saja, atau 14%.
Peneliti kemudian mengangkat materi ini sebagai bahan kajian untuk diteliti
dengan adanya perbaikan pada administrasi kelas, yaitu dari cara mengajar, RPP, model
pembelajaran dan media pembelajaran dan penelitian tersebut di buat dalam 2 siklus.
Hasilnya dapat dilihat pada kegiatan siklus 1, yaitu adanya kenaikan yang cukup
signifikan jumlah peserta didik yang tuntas pada materi pembelajaran tersebut, yaitu
sebanyak 24 orang atau 33,3% yang tuntas. Namun demikian, pada siklus 1 masih ada
beberapa peserta didik yang belum tuntas.
Kemudian pada kegiatan siklus 2, peneliti menambahkan media pembelajarannya,
dimana pada siklus 1 menggunakan media presentasi, tetapi pada siklus 2 menggunakan
aplikasi simulasi, yaitu menggunakan aplikasi SimulatorXP. Hasilnya adanya kenaikan
dari jumlah peserta didik yang tuntas, yaitu pada siklus 2 ini, semua peserta didik
dinyatakan tuntas atau 100% peserta didik nilainya sudah memenuhi KKM. Dalam hal ini,
model demonstrasi dengan sistem simulasi ini telah meningkatkan hasil belajar peserta
didik karena memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk banyak terlibat
langsung dalam kegiatan instalasi sistem operasi berbasis Windows yaitu menggunakan
Windows XP SP3.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang materi prosedur
instalasi sistem operasi berbasis GUI bahwa hasil belajar peserta didik sesudah
menggunakan model pembelajaran metode demonstrasi menunjukkan hasil yang
memuaskan. Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran
perakitan komputer materi prosedur instalasi sistem operasi berbasis GUI di kelas 10
Multimedia 2 SMK Negeri 1 Kota Bogor semester 2 tahun pelajaran 2015-2016
dengan motode pembelajaran demonstrasi.
2. Penggunaan Metode pembelajaran demonstrasi pada materi prosedur instalasi
sistem operasi berbasis GUI
dengan menggunakan aplikasi simulasi yaitu
SimulatorXP membuat peserta didik tidak bosan dan jenuh, tapi sebaliknya
termotivasi untuk mengajukan pendapat sehingga aktivitas belajar mereka aktif dan
menyenangkan yang mengakibatkan hasil belajar meningkat. Hal ini terbukti pada
siklus I ada 25% atau 9 peserta didik yang aktif, 42% atau 15 peserta didik yang
cukup aktif dan 33% atau 12 peserta didik yang kurang aktif pada saat pembelajaran.
Setelah guru memperbaiki hasil refleksi pada siklus I maka pada siklus II didapat
83% atau 30 peserta didik aktif pada saat pembelajaran dan 11% atau 4 orang
peserta didik yang cukup aktif pada saat pembelajaran serta 6% atau 2 orang
peserta didik yang tidak aktif pada saat pembelajaran. Hal tersebut berpengaruh
terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik.
3. Hasil belajar mata pelajaran perakitan komputer materi prosedur instalasi sistem
operasi berbasis GUI di kelas 10 Multimedia 2 di SMK Negeri 1 Kota Bogor
semester 2 tahun pelajaran 2015-2016 setelah menggunakan metode pembelajaran
demonstrasi dengan menerapkan teknik simulasi menjadi meningkat mempunyai nilai
rata-rata 65,33 menjadi 75 pada siklus 1 dan 81 pada siklus 2.
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Saran
Setelah melaksanakan penelitian, saran yang dapat penulis ajukan adalah
sebagai berikut.
1. Untuk peserta didik
Untuk peserta didik kelas 10 Multimedia 2 SMK Negeri 1 Kota Bogor, agar
semakin meningkatkan aktivitas dan peran sertanya dalam KBM supaya nilai hasil
belajarnya dapat meningkat.
2. Untuk guru
Variasi metode dan model pembelajaran diperlukan oleh guru untuk
menghindari kejenuhan peserta didik juga untuk meminimalisir kekurangan sarana
dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, salah satunya dengan menerapkan
berbagai macam model dan metode pembelajaran khususnya metode pembelajaran
demonstrasi ataupun simulasi dalam pembelajaran.
3. Untuk sekolah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk program pembinaan
sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan KBM di
masing-masing kelas, agar SMK Negeri 1 Kota Bogor menjadi sekolah percontohan
dalam mengembangkan model-model dan metode pembelajaran.
4. Untuk Dinas Provinsi Jawa Barat
Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk mengembangkan model-model
ataupun metode pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Provinsi
Jawa Barat, agar para tenaga pengajar di Jawa Barat lebih giat lagi dalam
menerapkan model-model pembelajaran.
5. Untuk peneliti.
Hasil penelitian (metode pembelajaran demonstrasi) dapat dikembangkan dan
diterapkan pada pokok bahasan yang lain. Sehingga perlu adanya penelitian lebih
lanjut sebagai pengembangan penelitian ini.
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