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MOTTO 
 
 
 
 

· Guru yang dikatakan berhasil adalah guru yang mampu menghasilkan 

output yang lebih baik daripada guru itu sendiri.  

· Turun ke dasar laut, naik ke puncak gunung adalah hal yang harus 

dihadapi dan ditempuh apabila ingin meraih suatu kesuksesan.   

· Penglihatan manusia sesungguhnya terbatas maka rendahlah hati. 
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ABSTRAK 

Sri Handayani Rahayuningsih. S810908417, Manfaat Laboratorium Multimedia 
dalam Program Rintisan Sekolah Bertaraf internasional di SMPN 1 Boyolali 
Tahun 2009. Tesis Program Studi Teknologi Pendidikan Program 
Pancasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) apa pemanfaatan 
laboratorium multimedia dalam pelaksanaan program RSBI di SMPN 1 Boyolali, 
(b) kendala apa yang dihadapi oleh sekolah dalam pemanfaaatan laboratorium 
multimedia dalam program RSBI di SMPN 1 Boyolali dan upaya apa yang 
dilakukan oleh sekolah untuk mengatasinya. (c) hasil yang diperoleh dari 
pemanfaatan laboratorium multimedia dalam program RSBI di SMPN 1 Boyolali. 

 
Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Boyolali pada tahun pelajaran 

2009/2010. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dalam bentuk naturalistic. Sumber data yang digunakan meliputi informan, 
peristiwa, dan dokumen.  Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah 
pengamatan, wawancara, dan mengkaji dokumen arsip/analisa dokumen. 
Snowball sampling digunakan dalam pengambilan sample. Pemeriksaan 
keabsahan data dilakukan dengan menggunakan  perpanjangan keikutsertaan, 
ketekunan/keajegan pengamatan, dan trianggulasi. Sedangkan analisa data 
dilakukan melalui proses reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta 
verifikasi. 

 
Hasil penelitian (1) Pemanfaatan laboratorium multimedia dalam program 

RSBI di SMP Negeri 1 Boyolali dilaksanakan secara maksimal, yang didukung 
oleh guru, siswa dan lingkungan; (2) Ada kendala yang dihadapi oleh sekolah 
dalam pemanfaatan laboratorium multimedia dalam program RSBI di SMPN 1 
Boyolali dan ada upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasinya. (3) Ada 
hasil pemanfaatan laboratorium multimedia dalam program RSBI di SMP Negeri 
1 Boyolali dalam pembelajaran.  

 
Hal-hal yang dapat ditindak lanjuti dari penelitian ini adalah perlu 

ditingkatkannya sumber daya manusia terutama guru-guru yang berusia diatas 50 
tahun dalam memanfaatkan Laboratorium multimedia dalam pembelajaran, 
penyediaan fasilitas yang berupa lab computer maupun internet bagi siswa yang 
kurang mendukung, pemberian keringanan biaya sekolah bagi siswa siswa yang 
kurang mampu. 
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ABSTRACT 
 
Sri Handayani Rahayuningsih, S810908417, The Benefits of Multimedia 
Laboratory in International Standard School Program at SMPN 1 Boyolali in 
2009. Thesis of Education Technology study of post graduate program of 
Sebelas Maret University Surakarta 2009. 
 

This research has goals to know (a) What the usage of multimedia 
laboratory in conducting the RSBI program in SMPN 1 Boyolali , (b) What any 
problems in using multimedia and what any efforts done by the school in facing 
the obstacles of multimedia laboratory in RSBI program at SMPN 1 Boyolali, (c) 
The result gained from the using of multimedia laboratory in RSBI program at 
SMPN 1 Boyolali. 

 
The research is done in SMPN 1 Boyolali  in the academic year of 

2009/2010. The approach used in this research is qualitative in term of 
naturalistic. The source of data used covering informant, events and document. 
The techniques of collecting data applied are observation, interview and 
discussing the file document/document analizing. Purposive sampling is used in 
taking the sample. The revision of data validity is done by using participation 
lengthment, routine observation and triangulation. While in analizing the data is 
done through the process of data reduction, data presentation, and drawing 
conclusion  including the verification. 

 
The result of research (1) The usage of multimedia laboratory in RSBI 

program at SMPN 1 Boyolali is done maximally, which is supported by the 
teachers, students and its environment, (2) there is any problems in using 
multimedia and there is an effort done by the school to overcome any problems in 
using multimedia laboratory at SMPN 1 Boyolali, (3) the result of using 
multimedia laboratory program in the program of RSBI at SMPN 1 Boyolali in 
the instructional in the classroom. 

 
There are several things that can be followed up from this research 

covering the necessity in improving of human resources especially  the teachers 
who are at the age of 50 years old above in using multimedia laboratory in 
teaching-learning activity, the less supporting facilities in form of computer 
laboratory as well the internet for the students, civing the scholarship for the low 
economy level students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang dicita-citakan 

oleh bangsa Indonesia yang tersurat dalam UUD 1945 alinea ke empat. Untuk 

mencapai tujuan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan saja, akan tetapi 

perlu dicapai dengan suatu perjuangan yang tidak pernah berhenti selama Negara 

ini membangun. Era globalisasi telah menuntut kita untuk bersaing dalam kancah 

internasional, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, karena maju 

mundurnya suatu bangsa terletak pada kualitas sumber daya manusianya atau 

SDM. 

Melihat begitu pentingnya maka filosofi eksistensialisme berkeyakinan 

bahwa menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal 

mungkin melalui fasilitasi  yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang 

bermartabat, pro perubahan (kreatif, inovatif dan eksperimentatif), menumbuhkan 

dan mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik sangatlah 

diperlukan, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus memperhatikan 

perbedaan kecerdasan, kecakapan, bakat dan minat peserta didik. Jadi peserta 

didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan potensi 

intelektual, emosional dan spiritualnya. Para peserta didik tsb merupakan asset 

bangsa yang sangat berharga dan merupakan salah satu faktor daya saing yang 

1 
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kuat, yang secara potensial mampu merespon tantangan globalisasi. Filosofi 

esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan 

kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor 

dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun internasional. Terkait dengan 

tuntutan globalisasi,  pendidikan harus bersaing secara internasional. 

Empat pilar pendidikan yang terdiri learning to know, learning to do, 

learning to live together, and learning to be. Yang artinya bahwa pembelajaran 

tidak sekedar memperkenalkan nilai-nilai (learning to know), tetapi juga harus 

bisa membangkitkan penghayatan dan mendorong menerapkan nilai-nilai tsb 

(learning to do) yang dilakukan secara kolaboratif (learning to live together) dan 

menjadikan peserta didik percaya diri dan menghargai dirinya (learning to be). 

Untuk mengupayakan kualitas pendidikan tersebut upaya yang dilakukan 

pemerintah adalah mewujudkan atau menyelenggarakan SBI (Sekolah Bertaraf  

Internasional). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan 

Nasional (UUSPN 20/2003) pasal 50 ayat 3 menyatakan bahwa “Pemerintah dan 

/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 

pendidikan bertaraf internasional “. Secara implisit amanat tersebut telah dimuat 

dalam cetak Biru Pendidikan Nasional 2006 – 2025) dan secara eksplisit telah 

dimuat dalam rencana strategi Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009. 

Untuk memenuhi amanat UUSPN 20/2003 tersebut SBI mulai dirintis tahun 2006. 

Perintisan SBI merupakan keniscayaan karena selain untuk memenuhi UUSPN 

2003 era globalisasi juga menuntut kemampuan daya saing kuat dalam SDM, 
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teknologi dan manajemen. Penyelenggaraan SBI sangat memerlukan dukungan 

baik SDM, teknologi dan manajemen (input, proses, output). Ketiganya sangat 

menentukan keberhasilan daripada SBI. Keunggulan manajemen akan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Keunggulan sumber daya manusia (SDM) 

merupakan kunci daya saing karena SDM lah yang akan menentukan siapa yang 

mampu menjaga kelangsungan hidup, perkembangan dan kemenangan dalam 

persaingan. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, 

meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk dan 

meningkatkan mutu produk. Keunggulan SDM dan keunggulan manajemen tidak 

akan ada artinya tanpa dukungan teknologi baik sarana dan prasarana yang 

lengkap, relevan, mutakhir dan canggih dan bertaraf internasional. Untuk 

mencapai sarana dan prasarana tersebut perlu dilakukan telaah terhadap sarana 

dan prasarana yang ada saat ini dan dilakukan modernisasi. Modernisasi meliputi 

antara lain gedung, ruang kelas, laboratorium (Bahasa Inggris, Matematika, 

Fisika, Biologi, Kimia, Ilmu Pengetahuan Sosial), perpustakaan, lapangan, 

peralatan dan perlengkapan belajar mengajar, media pendidikan, buku, komputer 

dan sebagainya untuk tidak disebut satu persatu SBI harus telah menggunakan 

ICT (Laptop, LCD, TV, VCD dll) dalam proses belajar mengajar dan administrasi 

sekolah. SBI dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan dan prakarsa sekolah 

(demand driven and bottom-up). Kondisi awal SBI tidak sama antara satu sekolah 

dengan sekolah yang  lain dalam kebutuhan, kemampuan, dan kesanggupannya. 

Maka upaya-upaya yang ditempuh oleh masing-masing SBI boleh beragam dan 

mendasarkan atas kebutuhan masing-masing. Inisiatif pengembangan SBI 
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diharapkan berasal dari sekolah itu sendiri dan bukan kehendak pihak luar 

sekolah. Dengan prinsip bottom-up, masing-masing SBI akan lebih kreatif dan 

inovatif dalam mengembangkan dirinya. SBI dalam proses belajar mengajar 

menuntut  penggunaan multimedia (merupakan syarat mutlak) yang harus 

dipenuhi dan dikembangkan guna pembelajaran di sekolah, karena multimedia 

merupakan sarana yang berguna memfasilitasi kegiatan belajar/pembelajaran guna 

mencapai prestasi belajar siswa sesuai dengan target SBI dimana output memiliki 

prestasi /kemampuan yang tidak hanya  siap bersaing  tingkat lokal/nasional 

bahkan kancah internasional. Disini laboratorium multimedia memegang peranan 

penting dalam mengantarkan/mendukung pembelajaran siswa sehingga  prestasi 

belajar siswa dapat dibanggakan. 

 Kenyataannya di lapangan pembelajaran dengan multimedia selain 

menyenangkan juga sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran, 

mengingat karakteristik siswa berbeda-beda kemampuannya dalam menangkap 

materi yang ujungnya nanti akan mempengaruhi prestasi siswa yang mana prestasi 

tinggi merupakan syarat mutalk SBI.  Hal ini merupakan catatan  tersendiri  bagi 

sekolah yang mau merintis sekolah sebagai sekolah bertaraf internasional. 

Memenuhi standart SBI tidak begitu mudah, akan tetapi pasti banyak kendala-

kendala yang dihadapi oleh sekolahan yang bersangkutan. Berangkat dari 

permasalahan ini maka penulis tertarik mengangkat judul “Manfaat  Laboratorium 

Multimedia dalam Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMP 

Negeri I Boyolali Tahun 2009” sebagai judul tesis. 
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B. PERUMUSAN  MASALAH 

 

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat penulis rumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa  pemanfaatan laboratorium multimedia dalam pelaksanaan  program 

RSBI di SMPN I Boyolali ? 

2. Kendala apa yang dihadapi oleh sekolah dalam pemanfaatan laboratorium 

multimedia dalam program RSBI di SMPN 1 Boyolali dan upaya apa yang 

dilakukan oleh sekolah untuk mengatasinya ? 

3. Bagaimanakah hasil yang diperoleh dari pemanfaatan laboratorium 

multimedia dalam program RSBI di SMPN I Boyolali ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa pemanfaatan laboratorium multimedia dalam 

pelaksanaan program RSBI di SMPN I Boyolali. 

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh sekolah dalam 

program RSBI di SMPN 1 Boyolali dan upaya apa yang dilakukan oleh 

sekolah untuk mengatasinya? 

3. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari pemanfaatan laboratorium 

multimedia dalam program RSBI di SMPN I Boyolali.  
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D. MANFAAT  HASIL PENELITIAN 

 

Suatu penelitian sudah pasti diharapkan mempunyai manfaaat, demikian 

juga dengan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

pengembangan materi ilmu media pembelajaran di 

pascasarjana. 

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan contoh untuk 

sekolah yang lain dan atau yang sedang melakukan program rintisan 

sekolah bertaraf internasional (RSBI) terutama dalam pemanfaatan 

laboratorium multimedia. 

 

 

 

 

 
BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. KAJIAN TEORI 
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1. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) secara Konseptual. 

a. Pengertian SBI, Visi, Misi dan Tujuan SBI 

 SBI adalah usaha sadar, intens, terarah dan terencana untuk mewujudkan 

citra manusia ideal yang memiliki kemampuan (kompetensi) dan kesanggupan 

hidup secara lokal, regional, nasional, dan global. Ada tiga standar utama yang 

harus dipenuhi oleh SBI yaitu Standar lulusan (output) dan kelanjutan (outcome), 

standar proses (proses) dan standar masukan (input). 

Sekolah bertaraf Internasional adalah sekolah yang menyiapkan peserta 

didik berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan taraf 

internasional sehingga lulusan memiliki kemampuan daya saing internasional, 

dapat dirumuskan sbb: SBI = SNP + X, dimana SNP adalah standar nasional 

pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 komponen utama yaitu kompetensi lulusan,  

isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, 

pengelolaan dan penilaian. Dimana SNP sebagai acuan bagi pengembangan 

seluruh komponen pendidikan pada tingkat satuan pendidikan/sekolah yang 

merupakan standar minimal dan tidak boleh dikurangi namun boleh ditambah. 

Komponen x merupakan penguatan, pengayaan, perluasan, pendalaman, 

penambahan, dan pengembangan terhadap SNP melalui adaptasi atau adopsi 

standar/perkembangan internasional, baik yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri. 

Visi SBI adalah terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif 

secara internasional. Sedangkan misi SBI adalah mewujudkan manusia Indonesia 

7 
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cerdas dan kompetitif secara internasional, yang mampu bersaing dan 

berkolaborasi secara global. Tujuan penyelenggaraan SBI adalah menghasilkan 

lulusan yang berkelas nasional dan internasional sekaligus (Depdiknas; 2006: 4). 

Dari uraian dan ide dasar Depdiknas maka yang menjadi standar 

kompetensi lulusan (Permendiknas 23/2006) bagi pendidikan. Pendidikan dasar 

bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia 

dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 

(Depdiknas ; 2006: 4). 

 

b. Standar SBI 

SBI merupakan upaya sadar, intens, terarah dan terencana untuk 

mewujudkan citra manusia ideal yang memiliki kemampuan dan kesanggupan 

hidup secara lokal, regional, nasional, dan global maka rumus standar SBI adalah 

meliputi output, proses dan input. 

Pertama input. Input penyelenggaraan SBI yang ideal untuk 

menyelenggarakan proses pendidikan yang bertaraf internasional meliputi siswa 

baru (intake). Intake (siswa baru) secara ketat melalui saringan rapot SD, ujian 

akhir sekolah, scholastic aptitude test (SAT), kesehatan fisik dan tes wawancara. 

Siswa baru/intake SBI memiliki potensi kecerdasan unggul yang ditunjukkan oleh 

kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dan berbakat luar biasa. Instrumen 

input yang ideal bagi SBI meliputi :  

1) Kurikulum, kurikulum yang diperkaya (diperkuat, diperluas dan 

diperdalam) agar memenuhi standar isi SNP plus kurikulum bertaraf 
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internasional yang digali dari berbagai sekolah dari dalam dan dari luar 

negeri yang jelas-jelas memiliki reputasi internasional. 

2) Guru, guru harus memiliki kompetensi professional, pedagogik, 

kepribadian dan sosial bertaraf internasional serta memiliki kemampuan 

menggunakan ICT mutakhir dan canggih. 

3) Kepala Sekolah, kepala sekolah harus memiliki kemampuan professional 

dalam manajemen, kepemimpinan, organisasi, administrasi dan 

kewirausahaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan SBI, kemampuan 

bahasa asing (Bahasa Inggris) 

4) Tenaga Pendukung, yang terdiri /meliputi pustakawan, laboran, teknisi 

komputer, kepala tata usaha, tenaga administrasi (keuangan, akuntansi, 

kepegawaian, akademik, sarana dan prasarana dan kesekretariatan). 

5) Sarana dan prasarana yaitu buku teks, referensi, modul, media belajar, 

peralatan dan sebagainya harus lengkap dan mutakhir untuk mendukung 

penyelenggaraan SBI. 

6) Organisasi, Manajemen dan Administrasi. 

Organisasi merupakan kejelasan pembagian tugas dan fungsi serta 

koordinasi yang bagus antar tugas dan fungsi .Manajemen tangguh mulai 

dari planning, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi. 

Administrasi rapi, yang ditujukan oleh pengaturan dan pendayagunaan 

sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. 

7) Lingkungan sekolah. Terdiri lingkungan fisik maupun non fisik yang 

sangat konduktif bagi penyelenggaraan SBI. Lingkungan nonfisik (kultur) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvii

sekolah maupun menggalang konformisme perilaku warganya untuk 

menjadikan sekolahnya sebagai pusat gravitasi keunggulan pendidikan 

yang bertaraf internasional.. 

Kedua proses penyelenggaraannya mampu mengakrabkan, menghayatkan 

dan menerapkan nilai-nilai (religi, ekonomi, seni, solidaritas, teknologi mutakhir 

dan canggih), norma-norma untuk mengkonkretisasikan nilai-nilai tsb, standar-

standar dan etika global menuntut kemampuan bekerjasama lintas budaya dan 

bangsa. Proses belajar mengajar dalam SBI mampu menumbuhkan dan 

mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar dan eksperimentasi untuk 

menemukan kemungkinan baru. Proses belajar mengajar yang bermitra individual 

– social – cultural perlu dikembangkan sekaligus agar  sikap dan perilaku peserta 

didik sebagai makhluk individual tidak terlepas dari kaitannya dengan kehidupan 

masyarakat local, nasional, regional dan global. Bahasa yang digunakan sebagai 

pengantar adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) dan 

menggunakan media pendidikan yang bervariasi serta berteknologi mutakhir dan 

canggih, missal multimedia, laptop, LCD dan VCD. 

Ketiga output (lulusan) SBI diharuskan mempunyai kemampuan bertaraf 

nasional plus internasional sekaligus yang ditujukan oleh penguasaan SNP 

Indonesia dan penguasaan kemampuan –kemampuan kunci yang diperlukan 

dalam era global. SNP merupakan standar minimum yang harus diikuti oleh 

semua satuan pendidikan yang berakar Indonesia SNP boleh dilampaui asal 

memberikan nilai tambah yang positif bagi pengaktualan potensi peserta didik, 

baik intelektual, emosional maupun spiritualnya, yang mampu mendukung 
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penyiapan manusia –manusia Indonesia abad 21 yang mana kemampuannya 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, beretika global, dan berjiwa bermental 

kuat, integritas etik dan moralnya tinggi, peka terhadap tuntutan-tuntutan keadilan 

social. Sedangkan penguasaan kemampuan-kemampuan kunci yang diperlukan 

dalam era global merupakan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk 

bersaing dan berkolaborasi secara global dengan bangsa-bangsa lain, setidaknya 

meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang canggih serta 

kemampuan berkomunikasi secara global. 

 

2. Pengembangan SBI 

Prinsip-prinsip Pengembangan SBI 

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip pengembangan SBI adalah : 

a. SBI berpedoman pada SNP plus X, dimana SNP adalah Standar Nasional 

Pendidikan. X adalah penguatan, pengayaan, perluasan, pendalaman, 

pengadaptasian, atau bahkan pengadoptasian terhadap sebagian atau 

seluruh komponen sekolah dari luar negeri yang secara internasional telah 

terbukti mutunya missal kurikulum, guru, media pendidikan, pengelolaan, 

organisasi dan administrasi. 

b. SBI dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan dan prakarsa sekolah 

(demand driven and bottom-up). Kondisi awal SBI tidak sama antara satu 

sekolah dengan sekolah yang lain dalam kebutuhan, kemampuan dan 

kesanggupannya (Depdiknas; 2006 : 12). 
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c. Kurikulum harus bertaraf internasional, yang ditunjukkan oleh isi 

(content) yang mutakhir dan canggih sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi global. Pendidikan teknologi dasar merupakan 

bagian penting dalam kurikulum SBI, mutu pelajaran ditulis dalam bahasa 

Inggris, persaingan internasional melalui berbagai perlombaan /olimpiade 

(Matematika, Sains, Bahasa dll), mengajarkan budaya lintas bangsa agar 

wawasan internasionalnya tidak hanya keilmuan, tetapi juga orang dan 

budayanya. Karena lulusan SBI diharapkan mampu bersaing dan 

berkolaborasi secara global dengan bangsa-bangsa lain dunia dan sangat 

perlu pemahaman orang dan budaya lintas bangsa. Adopsi dan adaptasi 

terhadap program-program pendidikan dari Negara-negara maju dapt 

dilakukan asal tetap menjaga jati diri sebagai bangsa Indonesia /tidak 

merubah pribadi bangsa Indonesia. Adopsi dan adaptasi harus dilakukan 

secara eklektif inkorporatif, yaitu program-program pendidikan dari 

Negara-negara maju tidak bertentangan atau bahkan berbenturan dengan 

kaidah-kaidah mendasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, agama dan 

kewarganegaraan. 

d. Menerapkan MBS dalam mengelola sekolah yang disertai dengan tata 

kelola yang baik. Pelaksanaan MBS perlu disertai penerapan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, 

demokrasi, penegakan hukum. 

 

2 .Media Pembelajaran Multimedia 
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a. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin dimana merupakan bentuk jamak dari 

kata medium/yang terletak ditengah-tengah. Pengertian media secara umum 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi 

kepada penerima informasi. Menurut Asosiasi Teknologi Pendidikan (AECT) 

media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan/informasi.  Menurut Sri Anitah (2008: 01) setiap media merupakan sarana 

untuk menuju ke suatu tujuan. Sedangkan menurut Arief S. Sadiman (1994:02) 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Pendapat yang lain menurut 

M. Atwi Suparman (2001:187) media adalah alat yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan, 

pengirim dan penerima pesan itu dapat berbentuk orang atau lembaga, sedangkan 

media tsb dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku dan sebagainya. 

Menurut Gagne mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar (Arief S. Sadiman, 1994: 

02). Gerlach dalam Wina Sanjaya (2006 : 163) “ a medium conceid is any person, 

material or event that leaner to acguire knoglege skill and attitude”. Pendapat lain 

media adalah sebagai penyampai pesan (the carries of massages). (Trianto 2007: 

75). Dari berbagai pendapat diatas bisa kita  simpulkan media adalah segalayang 

dapat digunakan menyalurkan pesan atau informasi yang berupa alat-alat 

elektronik, gambar, buku dan lain-lain yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

Comment [A1]:  
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perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan yaitu 

terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

  

b. Media Pembelajaran/Media Instruksional 

Mengingat perkembangannya/sejarahnya  pada mulanya media hanya 

dianggap sebagai alat bantu bagi guru untuk mengajar (teaching aids) yang mula-

mula berupa alat bantu visual (gambar, model,objek dan alat-alat lain yang 

mampu memberikan pengalaman kongkrit, mampu memotivasi belajar serta 

mempertinggi daya serap dan retensi siswa), yang mana memiliki kelemahan yaitu 

orang hanya memusatkan perhatian pada alat visualnya saja kurang 

memperhatikan aspek desain, pengembangan instruksional, produksi dan 

evaluasinya, kemudian tahun 1950-an berkembanglah audio visual yang 

mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual dalam kegiatan instruksional. 

Tahun 1960-1965 mulai memperhatikan siswa, menurut BF Skinner sebagaimana 

dikutip oleh Arief sadiman (1994: 03) mendidik merupakan perubahan tingkah 

laku sehingga perlu media, maka hal tersebut mendorong terciptanya media 

instruksional. Tahun 1965-1970 pendekatan system mulai digunakan dan sangat 

berpengaruh pada pendidikan yaitu penggunaan media sebagai bagian yang 

integral dalam program instruksional, media tidak lagi dipandang sebagai alat 

bantu mengajar tetapi juga sebagai penyampaian pesan/membawa pesan dan harus 

dipilih dan dikembangkan secara sistematis. Dalam pembelajaran penggunaan 

media dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar, karena itu perencanaan dan 

penggunaan media penting diperhatikan. Media pembelajaran dapat dipergunakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxii

untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mampu menyajikan pengalaman dari 

yang konkret sampai yang abstrak. Seperti yang dikemukakan Edgar Dale dalam 

Barbara B dan Rita C,Richey (1994 : 15) bahwa media instruksional akan 

membantu  memberikan pengalaman kepada siswa dari yang kongkrit sampai 

abstrak /kerucut pengalaman Edgar Dale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerucut Pengalaman (Edgar Dale) 
 

Menurut Sri Anitah (2008: 02) media pembelajaran adalah setiap orang, 

bahan, alat atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan 

pebelajar menerima pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sedangkan menurut 

Arief S. Sadiman (1994: 4) media instruksional adalah media yang dipilih, 

dikembangkan dan atau digunakan dengan sengaja dan terarah sebagai proses 

belajar seseorang dapat berlangsung dengan mudah. Menurut Azhar Arsyad 

(2007: 81) salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung 
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dan membawa pesan atau informasi kepada penerima yaitu siswa. Menurut 

konsep De Corte sebagaimana dikutip oleh W.S Winkel (1996: 285), media 

pembelajaran adalah suatu sarana non personal (bukan manusia) yang digunakan 

oleh tenaga pengajar, yang memegang peranan penting dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan instruksional. Dengan menggunakan media, guru 

dapat memperkaya, memperluas, dan memperdalam proses belajar mengajar. 

Lebih-lebih bila tersedia media yang merangsang  

 Istilah media sangat popular dalam bidang komunikasi. Proses belajar 

mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi., sehingga media 

yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran.  Tersedianya 

sejumlah media pembelajaran lebih dari satu organ penginderaan. memberikan 

alternative kepada guru untuk memilih alat mana yang paling sesuai. Sebagian 

media dapat mengolah pesan dan respon siswa sehingga media itu sering disebut 

media interaktif. Yang lebih terpenting lagi adalah media itu disiapkan untuk 

memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif 

berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu perlu dirancang dan 

dikembangkan lingkungan pembelajaran yang interaktif yang dapat menjawab dan 

memenuhi kebutuhan belajar perorangan dengan menyiapkan kegiatan 

pembelajaran dengan medianya yang efektik guna menjalin terjadinya 

pembelajaran. 

Pada intinya media pembelajaran memberikan keuntungan dan sumbangan 

positif dalam proses pembelajaran bisa memotivasi siswa, menyebabkan kegiatan 
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pembelajaran bervariasi, mengaktifkan siswa, memudahkan pemahaman dan 

materi serta mendukung efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

c. Manfaat Media 

Media tidak hanya membuat sajian lebih konkrit tetapi juga memiliki 

manfaat yang  antara lain menurut  Arief  S .Sadiman (1994: 05) yaitu : 

1) Media instruksional dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh para siswa. Jika siswa tak mungkin dibawa ke objek yang 

dipelajari maka objeknyalah yang dibawa ke siswa, 

2) Media instruksional dapat melampaui batasan ruang kelas karena banyak 

hal yang tak mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh 

para siswa disebabkan antara lain objek yang terlalu besar, beberapa objek, 

makhluk hidup dan gerakan-gerakan terlalu kecil untuk diamati dengan 

mata telanjang (bakteri, protozoa, plakton dsb), gerakan-gerakan yang 

terlalu lambat untuk diamati, gerakan-gerakan yang terlalu cepat sulit 

ditangkap mata biasa (kepakan sayap burung, kumbang dan lain 

sebagainya), objek yang akan dipelajari terlalu komplek, bunyi-bunyi yang 

terlalu halus yang semula sulit ditangkap telinga biasa jadi bisa didengar, 

Rintangan-rintangan untuk mempelajari musim, iklim, dan geografi secara 

umum dapat diatasi, kehidupan ikan-ikan di dasar laut atau kehidupan 

singa di hutan dapat dihidangkan ke depan kelas. 
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3) Memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara siswa dan 

lingkungannya tidak hanya membaca atau berbicara tentang gejala-gejala 

fisik dan sosial tetapi diajak berkontak secara langsung dengannya. 

4) Memberikan pengalaman dan perspektif yang sama. Pengamatan yang 

dilakukan oleh siswa bila bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang 

penting yang dimaksud oleh guru 

5) Penggunaan media-media seperti gambar, film, objek, model, grafik dsb 

dapat memberikan konsep dasar yang benar karena sering kali sesuatu 

yang diterangkan oleh guru diterima sebagai konsepsi yang berbeda oleh 

siswa yang berbeda pula. 

6) Membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7) Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 

8) Memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit, 

abstrak. Sebuah film tentang candi Borobudur misalnya dapat memberikan 

imaji-imaji yang konkrit tentang wujud, ukuran, lokasi tempat dan 

sebagainya. Kecuali itu dapat pula mengarah ke generalisasi tentang arti 

kepercayaan, suatu kebudayaan dan sebagainya. 

Menurut Sandjaya dalam Bambang (2008; 32) Berdasarkan berbagai study 

yang dilaksanakan di berbagai negara, dampak pengaruh positif media video yang 

signifikan dikalangan peserta didik bahwa program audio visual dapat : 

1). Meningkatkan pengetahuan 

2). Menimbulkan keinginan motivasi untuk memperoleh pengetahuan  

lebih lanjut. 
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3). Meningkatkan perbendaharaan kosa kata secara verbal dan 

nonverbal. 

4). Meningkatkan daya imaginasi dan kreatifitas peserta didik. 

5) Meningkatkan kekritisan daya pikir peserta didik karena 

dihadapkan dua realitas gambar dunia.yaitu memicu minat baca 

dan motivasi peserta didik. 

 

d. Jenis dan Klasifikasi Media Pembelajaran  

Ada banyak sekali media instruksional, mulai dari yang sederhana sekali 

hingga yang kompleks dan rumit, mulai dari yang hanya menggunakan indera 

mata hingga perpaduan dari lebih satu indera, dari yang murah dan tidak 

memerlukan listrik hingga yang mahal dan sangat tergantung pada perangkat 

keras.  Jenis media pembelajaran menurut Sri Anitah (2008: 07) dikelompokkan 

menjadi empat yaitu media visual baik yang tidak diproyeksikan maupun yang 

diproyeksikan, media audio baik audio tradisional maupun audio digital, media 

audio visual.  

Menurut Rudy Bretz penggolongan media ke dalam delapan 

kelompok/kelas yaitu : 

Kelas 1 media audio-motion-visual merupakan media yang paling lengkap 

dalam penggunaan kemampaun audio dan visual (televisi, sound, video tape, 

dan rekaman film televisi). 

Kelas 11 media audio-still-visual merupakan media ke dua dari segi 

kelengkapan kemampuannya karena mampu untuk semua yang dipunyai oleh 

media kelas 1 kecuali untuk penampilan gerak misal film, strip bersuara, slide 

bersuara, dan rekaman still televise. 
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Kelas 111 media audio-semimotion dengan kemampuan menampilkan suara 

disertai gerakan titik secara linear/tidak utuh suatu gerak yang nyata (media 

board, telewriting). 

Kelas 1V media motion-visual, memiliki kemampuan media kelas 1 kecuali 

penampilan suara /audio yang   termasuk ini adalah film bisu (silent film). 

Kelas  v media still-visual , dengan kemampuan menyampaikan informasi 

secara visual , tetapi tidak bisa menyajikan motion (gerak), yang termasuk ini 

adalah film strip, gambar, microform dan videofile. 

Kelas VI  media semimotion media yang mampu menampilkan gerakan titik 

secara linear/garis dan tulisan tanpa suara misal teleautograph. 

Kelas VII media audio  contoh radio, telepon, audio disc, audio tape. 

Kelas VIII media cetakan media yang hanya mampu menampilkan informasi 

berupa alphanumeric dan symbol-simbol tertentu saja misal media teletype, 

punched paper tape. (Arief S.Sadiman : 1994: 07). 

Menurut Duncan media dikelompokkan sebagai media personal (diktat, 

bibliografi, referensi, duplikat gambar), media kelompok realita (model, pameran 

dinding, specimen), media reproduksi/rekaman (buku teks, lembaran teks 

terprogram, pita audio, lab. Bahasa, film bingkai, film rangkai, OHP, film bisu, 

film gelang, film suara, TVST, pembelajaran berbentuk computer, siaran radio 

dan TV(Arief. S. Sadiman : 1994: 07). 

Sedang menurut Srhramm media dibedakan atas dasar jangkauannya 

sehingga kita dapati media misal (liputannya luas dan serentak: televise, radio), 

media yang liputannya seluas ruangan atau tempat tertentu (film suara, film bisu, 

video tape, film rangkai suara, film bingkai suara, kaset audio, foto, poster, dan 

papan tulis), media individual (bahan cetakan, telepon dan pembelajaran dengan 

bantuan komputer) (Arief S. Sadiman : 1994: 07). 
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Pendapat Anderson dikutip oleh Aristo Rahardi (2003: 10) 

mengelompokkan media menjadi 10 golongan yaitu : 

1) Media audio, misal kaset audio, siaran radio, telpon, dan CD Media 

pembelajaran. 

2) Media cetak misal buku pelajaran, modul brosur, diktat, leaflet dan 

sebagainya. 

3) Audio cetak misalnya kaset audio yang dilengkapi dengan bahan 

tertulis. 

4) Proyeksi visual diam, misal overhead projector dengan menggunakan 

transparans, film, bingkai, slide. 

5) Proyeksi audio visual diam yaitu film bingkai (slide) bersuara 

6) Visual diam, yaitu film bisu tanpa suara. 

7) Audio visual gerak, yaitu film gerak bersuara video, VCD, dan telavisi. 

8) Objek fisik yaitu benda nyata , model,specimen. 

9) Manusia dan lingkungan, misalnya guru, pustakawan, petani, 

pedagang, laboran,dsb 

10) Komputer yaitu pembelajaran berbasis computer. 

Menurut Scels dan Glasgow dalam Azhar Arsyad (2002: 33) 

mengelompokkan berbagai jenis media ke dalam dua kategori luas yaitu media 

tradisional dan media mutakhir dimana : 

1) Pilihan media tradisional meliputi : 

a) Visual diam diproyeksikan misalnya proyeksi opgue atau tak tembus 

pandang, slide, proyeksi overhead dan film strimp. 

b) Visual  yang tidak diproyeksikan misalnya gambar, poster, foto, grafik. 

Diagram dan chart. 

c) Audio misalnya rekaman piringan dan kaset. 

d) Penyajian multimedia misalnya slide plus suara dan multi image. 

e) visual dinamis yang diproyeksikan seperti film, televise, dan video. 
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f) Cetak misalnya buku, teks, modul, teks terprogram, handout dan 

woebook. 

g) Permainan seperti teka-teki, simulasi, permainan kartu dan Realis 

(model, contohnya peta, boneka)          

2) Pilihan media teknologi mutakhir meliputi : 

a) Media berbasis telekomunikasi misalnya teleconference, pembelajaran 

jarak jauh. 

b) Media berbasis mikroprosesor misalnya permainan komputer, system 

tutor intelijen, interaktif, compact disk. 

Sharon E. Smaldino et.al., (2005: 207) membuat klasifikasi media 

pembelajaran tradisional secara lebih rinci sebagai berikut : 

a) Pusat belajar (learning center) ; lingkungan belajar yang didesain 

khusus untuk  mengembangkan belajar individu maupun kelompok 

kecil diletakkan pada suatu tempat . 

b) Modul pembelajaran ( instrucsional modul); unit-unit materi disajikan 

untuk belajar mandiri,individu maupunkelompok tanpakehadiran guru. 

c) Benda tiruan (manipulative); adalah benda yang dapat dilihat dan 

disentuh untuk belajar terdiri dari 3 jenis meliputi benda nyata(real 

objects),model 3 dimensi, dan mock ups. 

d) Benda tiruan dilengkapi program computer (computer programs and 

manipulative) sebagai satu paket. 

e) Bahan-bahan tercetak (printed materials); termasuk buku teks, buku 

fiksi dan non fiksi, booklet, manual, lembar kerja dan sebagainya. 

f) Bahan-bahan suplemen murah dan atau gratis; merupakan bahan 

pelengkap pengajaran atau sumber untuk topik tertentu bisa diperoleh 

seperti games, pamfiet, bahan multimedia, brosur,kaset audio,kaset 
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audio, kaset video, program computer ( hardware maupun 

software)bisa diperoleh dari donatur maupun pusat sumber belajar 

yang bisa diakses bersama. 

g) Papan panjang (display surface); merupakan tempat yang 

dipergunakan untuk memajang foto, gambar, grafik, poster dan 

sebagainya baik dalam bentuk papan panjang sederhana digantung 

sampai papan permanent seperti papan tulis ( blackboard/chalkboard) 

termasuk whiteboard, papan bulletin termasuk papan pengumuman 

atau berita , papan bentangan kain (clothboards) biasa dibentangkan di 

atas bahan kaku seperti Plywood, karton tebal atau manonit(masonite). 

(1).Papan magnetic serupa fungsinya dengan clothboards, objek 

yang divisualkan diletakkan dengan magnet lalu diletakkan 

pada papan berbahan metal. 

(2).Flippcharts; kertas lebar yang dibentangkan biasa untuk 

menuliskan bagan skematisatau memvisualkan urutan-urutan 

tertentu. Penelitian biasa menyebut dengan kertas plano. 

h) Pameran (exhibits); kumpulan beragam benda dan visual yang 

dirancang secara terintegrasi untuk tujuan pembelajaran tertentu terdiri 

dari 3 jenis yaitu field trip,media panjang (display), dan diaroma. 

i) Tampilan tidak diproyeksikan ( non projected visuals) biasa 

dipergunakan untuk menyajikan orang, tempat atau benda meliputi ; 

gambar diam (still pictures) gambar lukisan (drawings) termasuk di 

dalamnya sketsa dan diagram, bagan (chart), grafik (graphs) danposter. 
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j) Tampilan terproyeksikan (projected visual); bentuk media yang 

menyajikan gambar diam diperbesar pada suatu layer bisa 

menggunakan kamera video disorotkan pada teks, gambar, grafik 

maupun disimpan secara elektronik dalam bentuk digital (CD-ROM, 

Foto dalam CD, kamera digital, DVD dan scanner) dan analog (CD-

ROM, videodisk, dan DVD). 

k)  Overhead Projection (OHP); dipergunakan untuk memproyeksikan 

pesan menggunakan       transparansi. 

l)  Slide; film foto kuran kecil yan disajikan berurutan satu per satu. 

m)  Gambar digital (bisa disajikan) melalui computer atau televise dan 

bisa diatur, disimpan dalam   bentuk digital(CD-ROM dan CD).  

Selain yang ada diatas ,media –media lain seperti audio yang bisa 

disimpan dalam kaset maupun compact disk. Media video yang bisa berupa 

berupa kaset video VHS, video digital, DVD (digital videodisc), dan video 

melalui internet (Streaming video). Pada dasarnya media tradisional dan media 

mutakhir masih memiliki keunggulan masing-masing. 

Pada bagian lain Smaldino (2005: 9-10) mengatakan ada 6 dasar media 

yaitu :  

1) Teks berupa huruf-huruf maupun angka yang disajikan dalam format 

seperti buku, poster, tulisan, layar komputer, dan sebagainya, 

 2) Audio meliputi segala sesuatu yang dapat didengar seperti suara orang, 

musik suara mekanis, gangguan dan sebagainya,  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlii 

3) Visual yang biasanya dipergunakan untuk mempertinggi mutu 

pengajaran seperti diagram atau poster, gambar di papan tulis, foto, 

grafik, buku, kartun, dan sebagainnya,  

4) Media gerak yang menunjukkan gerakan seperti video, animasi dan 

sebagainya,. 

 5) Tiruan berupa guru, siswa maupun ahli mater.. 

 Menurut peneliti antara media tradisional dan media mutakhir sulit 

dibedakan secara diskrit karena kehadiran computer mampu mengintegrasikan 

konvergensi format media ke dalam satu bentuk penyajian multimedia terpadu. 

Bentuk-bentuk system pembelajaran mutakhir mampu disajikan tanpa kehadiran 

guru secara fisik seperti web base learning, agen pendidikan ( paedagogical 

agent), telecommuting, telework,just in time training, performance support 

system, dan artificial intelligence. Walaupun banyak pengelompokan media akan 

tetapi dasar yang digunakan tujuannya sama saja yaitu untuk mempermudah orang 

mempelajari. 

 

3. Media Pembelajaran Multimedia 

Menurut Sri Anitah (2008 ; 61)yang mengatakan bahwa “multimedia saat 

ini sinonim dengan format komputer – based yang mengkombinasikan teks, 

grafis, audio bahkan video ke dalam satu penyajian digital tunggal dan koheren”. 

Sedangkan menurut Hefzallah (2004: 56) mengatakan bahwa “multimedia 

digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan berbagai media secara terpadu 

dalam menyajikan atau mengajarkan suatu topic mata pelajaran”. Sedangkan 
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istilah multimedia menurut Smaldino dkk(2005: 141) multimedia berkenaan 

dengan penggunaan berbagai jenis /bentuk media secara berurutan maupun 

simultan dalam menyajikan suatu informasi SharonE.Smaldino, et al (2005 : 141 

– 147) menyatakan beberapa bentuk media yang berbasis teknologi mutakhir 

mempengaruhi kombinasi format media pembelajaran yang biasanya terkait 

dengan computer sehingga mampu menyajikan teks, gambar, suara dan video 

yang sering diistilahkan dengan multimedia. Bahkan multimedia sekarang 

merupakan suatu system yang mengintegrasikan beragam format media  yang 

saling melengkapi sehingga menjadi lebih potensial dari posisi sebelum 

terintegrasi. Contoh multimedia dalam pendidikan seperti audiotapes, videotapes, 

CD-ROM, DVD, dan virtual reality dan expert system.  

 Dari beberapa pendapat di atas bisa kita ambil kesimpulan yang dimaksud 

dengan multimedia adalah perpaduan atau kombinasi dari beberapa media ataupun 

computer-based yang mengkombinasikan (teks, grafis, gambar,foto, audio,video 

bahkan animasi) secara terintegrasi yang dipilih dan dipergunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pengetahuan tertentu secara jelas dan tepat. 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori  yaitu multimedia linear dan 

multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya TV dan  

film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 
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memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game dan sebagainya. 

Pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan terjadinyan proses belajar. Belajar dalam aktivitas mental siswa 

dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku 

yang bersifat  relative konstan. Dengan demikian aspek yang menjadi penting 

dalam belajar adalah lingkungan yang mampu menciptakan dengan menata 

unsure-unsurnya sehingga mengubah perilaku siswa. 

Dari perilaku di atas bisa kita simpulkan multimedia pembelajaran adalah 

aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu 

menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan,sikap) dan dapat merangsang 

pilihan perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga secara sengaja proses 

belajar terjadi, bertujuan dan terkendali. 

 

4.Penggunaan Multimedia 

Yang perlu diingat dalam penggunaan multimedia  yaitu pebelajar dapat 

menggunakan media secara interaktif. Menurut Sri Anitah (2008 : 91) menyatakan 

ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan/penggunaan 

multimedia antara lain yaitu : 

a. Kesesuaian dengan kurikulum, artinya seluruh komponen dari 

media yang dipilih relevan untuk menunjang, konsep-konsep 

kunci kurikulum dan pencapaian tujuan secara signifikan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlv

b. Interaksi pebelajar, multimedia yang dipilih memberikan 

kesempatan yang luas kepada pebelajar untuk berinteraksi dan 

memberikan motivasi yang signifikan. 

c. Mendukung materi pembelajaran, media yang dipilih 

menambahkan kualitas materi pembelajaran secara luas, mudah 

digunakan, dan merupakan kunci untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

d. Mudah dimanfaatkan, semua produk multimedia yang digunakan 

mudah pemanfaatannya dan memberikan kejelasan kepada 

pebelajar tentang materi yang dipelajari. 

e. Kualitas teknik, cara kerja tidak mengandung konflik atau 

masalah-masalah teknis dan mudah dipasang, diperbaiki. 

 

5. Manfaat Multimedia Pembelajaran. 

Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan 

secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi para guru 

dan siswa. Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses 

pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat 

dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar 

dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat 

ditingkatkan. Manfaat di atas di peroleh mengingat terdapat keunggulan dari  

multimedia pembelajaran yaitu: 
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a. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata 

seperti kuman, bakteri, electron dll. 

b. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan 

ke sekolah, seperti gajah, rumah, gunung dll. 

c. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan 

berlangsung cepat atau lambat, seperti system tubuh manusia, 

bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet mars, berkembangnya 

bunga dll. 

d. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, 

salju. 

e. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan 

gunung berapi, harimau, racun dll. 

f. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

Manfaat multimedia , Palmer W.Agnem at all dalam bukunya multimedia in the 

classroom (1999 ;9) mengatakan  We take as given learn better if : 

1) If they contruct knowledge actively rather than merely receiving 

information passively. 

2) If they learn to work in groups as well as to work alone and 

3) If they learn by using multiple sensory modalities in addition to using the 

most important modality, namely writing and reading text. 

 
 Yang artinya bahwa multimedia memberikan atau membuat pembelajaran lebih 

baik/berarti  apabila: 

1) Mampu  membangun pengetahuan lebih aktif daripada menerima 

informasi secara pasif. 
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2) Belajar secara group/berkelompok sama baiknya  belajar mandiri. 

3) Melatih berpikir secara multi sensorik sebagai modal penting, menulis, 

dan membaca. 
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B. KERANGKA BERPIKIR 

 

Dari kajian teori yang penulis kemukakan dapat kita buat kerangka 

pemikiran sebagai berikut era globalisasi telah menuntut adanya persaingan di 

kancah internasional untuk itu sangat diperlukan adanya  sumber daya manusia 

yang berkualitas, untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas tersebut 

sangat perlu peningkatan SDM melalui pendidikan yang bermutu yang mampu 

bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. SBI merupakan salah satu 

langkah yang tepat dan diharapkan  mampu meningkatkan kualitas SDM. Untuk 

mencapai kualitas SDM tidaklah mudah, tetapi perlu adanya teknologi, 

managemen (Input, Proses, Output) yang mendukung. SDM dengan didukung 

teknologi/sarana dan prasarana yang mendukung akan mempengaruhi hasil  

daripada suatu proses. Dalam SBI input yang diolah/diproses dengan dukungan 

teknologi/fasilitas baik berupa sarana dan prasarana paling tidak mampu 

mempengaruhi hasil/output. 

Disini lebih jelasnya bahwa pebelajar akan memiliki SDM yang lebih  

mampu bersaing di taraf nasional maupun internasional sangat membutuhkan 

adanya sarana dan prasarana pembelajaran(multimedia) yang efektif efisien,  

berkualitas, lengkap dan mendukung  yang mampu melayani kebutuhan siswa 

sesuai karakteristik siswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Dengan demikian output yang diharapkan lebih bagus. Akan tetapi 

untuk mencapai cita-cita tersebut sangatlah perlu koreksi terhadap kendala-

kendala dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan lancar pelaksanaan SBI 
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dalam memanfaatkan media seefektif mungkin mampu mendukung peningkatan 

SDM dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dapat penulis 

gambarkan berikut : 

 

Manfaat Laboratorium Multimedia dalam Program RSBI  

di SMP N 1 Boyolali tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Kerangka Berpikir 

 
 

PROSES INPUT 

· Siswa 
· Kurikulum 
· Guru 
· Kepala Sekolah 
· Tenaga 

Pendukung 
· Organisasi, 

manajemen, 
administrasi 

· Lingkungan 
sekolah. 

 
· Sarana dan 

Prasarana 

 OUTPUT/ HASIL 
 

Multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hambatan 
· Alih/ adaptasi 

teknologi 
· Etos kerja 
· lingkungan 

 
 
 
 
 
 
Pemanfaatan 
Multimedia 
· Hardware 
· Software 
· Internet 
· Komputer 

· Pembelajaran menjadi 
lebih efektif dan 
efisien 

· Terciptanya 
pembelajaran yang 
lebih interaktif 

· Meningkatnya 
kualitas belajar siswa 

· Adanya progress hasil 
belajar siswa 

· Memudahkan 
penilaian  

· Adanya peningkatan  
prestasi belajar 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 

1. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil tempat penelitian di SMPN I Boyolali karena SMPN I 

Boyolali merupakan salah satu sekolah sebagai sekolah rintisan bertaraf 

internasional. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian penulis merencanakan kurang lebih tiga bulan yaitu 

tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan 15 Nopember 2009. Kegiatan tersebut 

dimulai dari pengajuan ijin, tahap pengumpulan data,  pelaporan. 

No Jenis Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan (Minggu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Pengajuan Ijin           

2. Konsultasi Bab 1, 2 dan 3           

3. Pengumpulan Data           

4. Analisa Data           

Bagan 2. Flowchart penelitian 
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B. Strategi dan Bentuk Penelitian 

1. Metode  Penelitian  

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

kualitatif, yaitu data penelitian yang dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moeoleong, 

2001 : 30). 

Menurut Sugiyono (2008 : 1) disebut sebagai metode kualitatif, karena 

data yang terkumpul dan analisinya lebih bersifat kualitatif. 

2. Bentuk Penelitian 

 Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena,  peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individu maupun kelompok. Pada penelitian kualitatif  ada dua 

tujuan utama yaitu menggambarkann dan mengungkapkan ( to describe and 

explore ) dan kedua adalah menggambarkannjelaskan (to describle and explain). 

Sedangkan bentuk yang dipakai dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus 

(case study) di SMPN I Boyolali.  

Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai 

aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi(komunitas), suatu 

program,atau suatu situasi social.(Deddy Mulyana ; 2004, 201). 

  Metode kualitatif dalam bentuk study kasus diambil dalam penelitian ini 

karena beberapa alasan dari penulis antara lain sebagai berikut: 
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1. Pertama, sesuai dengan konteks penelitian kualitatif yang terdiri dari 

uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu,suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program dan 

suatu situasi sosial.  

2. Kedua metode ini dapat digunakan untuk meneliti secara terfokus dan 

mendalam pada satu fenomena saja yaitu dalam ruang lingkup 

pemanfaatan multimedia dan kendala-kendalanya dalam rangka program 

RSBI di SMPN I Boyolali tahun 2009. 

3. Ketiga adalah menawarkan sample yang purposive yaitu memfokuskan 

pada informan-informan yang terpilih yang kaya dengan kasus untuk study 

yang mendalam. 

4. Keempat mempunyai kegunaan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan suatu teori karena dapat mengungkapkan (exploratory) 

dan menemukan (discovery). 

5. Kelima pada bentuk studi kasus mendekati naturalistic sehingga diskriptif 

yang ditampilkan tidak ganda dan terhindar dari bias serta dapat digunakan 

untuk memberikan sumbangan bagi penentuan kebijaksanaan.lebih lanjut. 

 

C. Jenis Data dan Sumber Data  

Jenis data yang digali dalam penelitian ini adalah informasi tentang 

pemanfaatan multimedia di SMPN I Boyolali.  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
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lain.(Moleong, 2008:157). Sedangkan sumber data menurut Suharsimi Arikunto 

(2008 :129) adalah subyek darimana data dapat diperoleh yang mana bisa berupa 

person, place dan paper.  

Dalam penelitian ini sumber data digali dari tiga sumber yaitu : 

1.  Informan yang berupa kata-kata dan tindakan yang diambil dari orang yang 

diamati dan diwawancarai yang berasal dari guru, kepala sekolah, siswa dan 

wali murid SMPN 1 Boyolali. 

2. Tindakan/aktivitas/peristiwa yaitu dengan melihat kegiatan rutin yang 

dilakukan guru pada saat terjadi proses pembelajaran di dalam kelas dengan 

menggunakan multimedia. 

3.  Dokumen (powerpoint, foto dan hasil prestasi belajar). 

 

2. Teknik Sampling 

Pengambilan sample menggunakan teknik snowball sampling. Menurut 

Sugiyono (2008 :54) yang mengatakan “Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sample sumber data, yang pada awalnya jumlahnyasedikit, lama-

lama menjadi besar”. Snowball sampling diplih oleh peneliti karena dalam 

penelitiannya peneliti belum puas  memperoleh data dari sumber data yang 

ditetapkan (kepala sekolah, guru, siswa) sehingga dirasa perlu memperoleh data 

lagi dengan cara mencari orang lain lagi/informan yang dapat digunakan sebagai 

sumber data.yaitu wali murid. Sehingga sample/informan sumber data akan 

semakin bertambah besar dan seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama 

menjadi besar. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala 
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sekolah, guru-guru yang memanfaatkan multimedia, siswa dan wali murid SMPN 

1 Boyolali.    

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Uji Kepercayaan Data. 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam metode kualitatif terdiri dari 

tiga cara pengumpulan data yaitu (1) wawancara mendalam, wawancara dengan 

format pertanyaan terbuka, (2) observasi langsung  dan (3) pemanfaatan dokumen 

tertulis termasuk catatan program (Michael Quinn Patton, 2006: 1). Sedangkan 

menurut Sugiyono bila dilihat dari cara /teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi dan gabungan keempatnya/trianggulasi (2008 :62)  Sedangkan 

teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara: 

a. Wawancara Mendalam (In-depth interviewing) 

. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu, (Moleong :2008:186). Wawancara pada dasarnya ada wawancara 

tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur biasanya 
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disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, 

wawancara terbuka (open ended interview), wawancara etnografi. Wawancara 

terstruktur biasa disebut wawancara baku (Standardized interview) yang mana 

susuanan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan 

pilihan –pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. 

Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara mendalam yang tak 

terstruktur. Wawancara tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan 

susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Deddy Mulyana. 

2004 :181). Wawancara mendalam dilaksanakan dalam bentuk bertanya langsung 

kepada informan. Pada wawancara dilaksanakan dengan dua cara yaitu 

wawancara pembicaraan informal yaitu wawancaranya dilakukan pada 

pewawancara itu sendiri secara spontanitas dan yang kedua menggunakan 

petunjuk umum wawancara dimana pewawancara membuat kerangka dan pokok-

pokok yang akan ditanya pada saat wawancara. Informan sebagai nara sumber 

mempunyai peran yang penting. Pada penelitian ini sebagai nara sumber untuk 

wawancara mendalam adalah kepala sekolah, guru-guru yang menggunakan 

multimedia dan siswa SMPN I Boyolali. Keterampilan peneliti mengorek 

kebenaran sumber informan dalam wawancara sangat diperlukan, karena informan 

memiliki peran serta/ mempunyai wewenang sumber untuk penelitian.   
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b. Pengamatan/Observasi 

Pada teknik pengamatan atau observasi data yang tergali berupa peristiwa, 

aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi dan benda, rekaman gambar. (Sutopo, 

2006:75). Pada penelitian ini pengamatan/observasi dilakukan dengan cara 

pengamatan berperan serta yaitu secara langsung melihat dan mendengar  secara 

langsung pada saat guru melaksanakan proses pembelajaran di ruang multimedia. 

Menurut Deddy mulyana bahwa pengamatan berperan serta serig disebut 

penelitian lapangan yang tujuannya menelaah sebanyak mungkin proses social 

dan perilaku dalam budaya tersebut dengan mengurai setting  dan menghasilkan 

gagasan-gagasan teoritis yang akan menjelaskan apa yang dilihat dan didengar 

(2004 :166) 

c. Dokumen. 

Untuk mengkaji data pada penelitian ini maka peneliti melakukan kajian 

dokumen. Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering 

memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif (Sutopo, 2006:80). Teknik ini 

dilakukan berkaitan dengan sumber yang berasal dari arsip perangkat mengajar 

yang berupa  powerpoint,  foto dan  hasil prestasi belajar. 

 

2. Uji Kepercayaan Data 

Untuk menguji keterpercayaan data ini maka penulis memeriksa 

keabsahan data dengan : 

a. Perpanjangan keikutsertaan/pengamatan  
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Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian 

sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai .(Moleong ,2008:327). Sedangkan 

menurut Sugiyono bahwa yang dimaksud dengan perpanjangan keikutsertaan 

/perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

yang baru (2008 :122). Perpanjangan keikutsertaan/pengamatan ini dilakukan 

tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data (Sugiyono, 2008:123). 

Kedalaman artinya peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat bermakna 

(data dibalik yang tampak), keluasan yaitu banyak sedikitnya informasi yang yang 

diperoleh, sedang data yang pasti adalah data yang sesuai dengan apa yang terjadi. 

  Perpanjangan keikutsertaan peneliti dilakukan karena dapat membatasi 

gangguan dari dampak peneliti pada konteks, membatasi kekeliruan (biases) 

peneliti, mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau pengaruh sesaat. Memperpanjang masa observasi digunakan untuk 

mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin melemahkan data. 

Distorsi dapat terjadi karena dusta, menipu, pura-pura oleh informan atau ada 

unsure ketidaksengajaan yang berupa kesalahan pengajuan pertanyaan ataupun 

ada motivasi setempat dengan tujuan menyenangkan peneliti atau atasan pada 

sekolah setempat. 

b. Ketekunan/keajegan Pengamatan. 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.(Moleong, 2008: 
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329). Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan 

teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap factor-faktor yang 

menonjol.(Moelong, 2008: 330). Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan 

ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun 

hasilpenelitian atau doumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti 

(Sugiyono, 2008 : 125). 

c. Trianggulasi 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data kualitatif. Uji 

keabsahan melalui trianggulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, 

untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji 

statistic.(Burhan Bungin, 2003:193). MenurutWilliam Wiersma dalam Sugiyono  

Triangulation is qualitative cross-validation.It assesses the sulficiency of the data 

according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection 

procedures yang artinya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan barbagai waktu.(2008 : 125). Trianggulasi berarti cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan, (Moleong, 2008;332). Teknik trianggulasi 

lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. (Burhan 

Bungin, 2003: 191). Proses trianggulasi tersebut di atas dilakukan terus menerus 

sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti 

yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang 

perlu dikonfirmasikan kepada informan.(Burhan Bungin, 2003: 192).  
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Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan trianggulasi 

adalah suatu uji keabsahan data kualitatif yang  dilakukan secara terus menerus 

bersamaan dengan pengumpulan data dan analisis data  yang bertujuan agar data 

data tersebut tidak ada perbedaan-perbedaan dan tidak perlu lagi konfirmasi ke 

informan. Denzim membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori.(Moloeng, 2008: 330). Sugiyono membedakan trianggulasi menjadi tiga 

yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, dan trianggulasi waktu (2008 : 

127).  Dari berbagai teknik  tsb peneliti menggunakan trianggulasi metode/teknik 

dan trianggulasi sumber. Trianggulasi teknik dengan jalan mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang sudah kita peroleh 

dengan wawancara lalu kita cek dengan observasi, dokumentasi atau bahkan 

kuesioner kalau memang diperlukan. Menurut Sugiyono(2008: 127) Trianggulasi 

sumber untuk mengguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti dengan trianggulasi 

sumber ini mengumpulkan data yang berasal dari kepala sekolah, guru, siswa dan 

wali murid lalu dicek dan dideskripsikan, mana pandangan yang sama, yang 

berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut, data lalu dianalisis dan 

disimpulkan.  

 

E. Analisis Data dan Teknik Analisis Data 

Analisis data secara induktif, sehingga teori yang dihasilkan merupakan 

“the grouded theory” yaitu teori yang diangkat dari bawah secara induktif. Dalam 
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analisis data peneliti dituntut ketajaman, kecermatan mengamati, mencatat suatu 

proses dan aktivitas yang nampak dalam realita serta menganalisisnya dalam suatu 

kesatuan yang bermakna. Dalam menganalisis data dilakukan dengan tiga macam 

kegiatan yaitu: 

1. Analisis dilakukan di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. 

2. Analisis dilakukan dalam bentuk interaktif. 

3. Analisis bersifat siklus. 

Untuk menganalisis data pada penelitian tahap awal dipergunakan teknik 

analisis interaktif . Ada 3 komponen analisis yaitu data reducytion, data display, 

dan conclusion drawing yang saling berinteraksi. Pada proses verifikasi data 

sering melangkah kembali pada tahap reduksi data. Untuk memperjelas model 

analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bagan 3. Proses Teknik Analisis (Sutopo, 2006 ; 120) 
 

 

Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Sajian Data Reduksi Data 
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F. Prosedur Kegiatan 

Prosedur kegiatan penelitian ini terurai sebagai berikut : 

1. Persiapan 

a. Mengurus perijinan penelitian ke kantor esbanglimas dan Dinas 

pendidikan Nasionalkabupaten Boyolali. 

b. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional serta Bidang 

yang terkait  serta kepala sekolah yang ingin kita tuju/tempat 

penelitian. 

c. Mencari informan (kepala sekolah, guru dan siswa). 

2. Pengumpulan Data 

Pelacakan sumber bahan penelitian dilakukan untuk 

menemukan sumber datya penelitian baik dengan wawancara, 

observasi maupun mengkaji dokumen. 

3. Analisis Data 

Setelah indicator-indikator data penelitian sesuai dengan alur 

berpikir kegiatan berikutnya adalah analisis melalui tahap : 

a. Klasifikasi sumber data kritik dengan kritik eksternal dari sumber  

penelitian menjadi data penelitian. 

b. Mempetakan data penelitian pada struktur kerangka berpikir , 

kemudian dilakukan kritik internal. Data penelitian disaring yang 

lolos penyaringan maka dijadikan data yang factual. 

c. Seleksi fakta berdasarkan signifikasi permasalaha, maka status 

fakta menjadi fakta signifikan. 
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d. Interpretasi fakta signifikan secara kritis dengan wawasan dan 

imajinatif sehingga fakta menjadi berarti dan bermakna. 

e. Menarik kesimpulan akhir dan pembuatan laporan untuk menjawab 

masalah penelitian yang bernilai kebenaran. 

f. Merumuskan implikasi kebijaksanaan sebagai bagian 

pengembangan saran dan laporan penelitian yang berdasarkan 

temuan-temuan penelitian. 

4. Penyusunan Laporan Penelitian  

Dalam penyusunan laporan penelitian dilakukan dengan tahap: 

a. Reviu laporan dengan mengadakan diskusi terbatas melibatkan 

teman-teman sejawat, mendiskusikan laporan penelitian 

sementara. 

b. Perbaikan laporan penelitian disusun sebagai laporan penelitian 

dalam bentuk tesis Program Pasca Sarjana Teknologi 

Pendidikan 

c. Mempertahankan tesis dihadapan panitia penguji tesis Pasca 

Sarjana Program Studi Teknologi Pendidikan  

d. Merevisi tesis sesuai masukan dan atau penyempurnaan panitia 

penguji. 

BAB 1V 
 

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN 
 

 
A. Deskripsi Data 
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1. Kondisi dan Riwayat Singkat SMP Negeri 1 Boyolali. 

SMP Negeri I Boyolali beralamatkan di jalan Merapi no. 22 Boyolali yang 

menempati luas tanah 4749m2 memiliki sejarah yang panjang dimana dimulai 

pada jaman penjajahan Belanda di Boyolali berdirilah sebuah sekolah setingkat 

SR/SD yang dikhususkan bagi golangan para priyayi sajaatau pegawai HIS, 

sedangkan untuk golongan rakyat kecil adalah SR 3 tahun yang lebih dikenal 

dengan nama “ Sekolah Angka Loro”. Akan tetapi dengan kekalahan Belanda 

melawan Jepang maka beralihlah kekuasaan Belanda ke Jepang, secara otomatis 

HIS diubah menjadi “ SR Dua Sempurna” dengan  bapak Agus Sujono sebagai 

kepala sekolah  yang saat itu  disebut “ Mantri Guru”. Beliau memiliki gagasan 

/cita-cita mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mana saat itu 

memang belum ada di Boyolali  Cita-cita mulia tersebut terwujud pada tanggal 1 

September 1946 dan sebagai kepala sekolah bapak Arjono Windudipura. Saat itu 

SMP Negeri  menempati gedung HIS yang masih sangat sederhana, berdinding 

bambu, berpagar tumbuhan the-tehan, dan alat – alat KBM yang masih sangat 

kurang, akan tetapi sekolah tetap berjalan lancar. 

SMP Negeri beberapa kali mengalami pergantian pimpinan/kepala sekolah 

antara lain : 

1.  Tahun 1946 - 1952 bapak Arjuno Windudipuro. 

2.  Tahun 1953 - 1969 bapak Siswasubroto, dimana dibawah pimpinan beliau 

sekolah mengalami kemajuan pesat yaitu terbukti pada saat ujian tahun 1953 

SMP Negeri Boyolali mencapai peringkat ke-2 seIndonesia. Sebagai 

46 
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hadiahnya pemerintah membuatkan 4 buah ruang kelas. Sejak saat itu SMP 

Negeri Boyolali menjadi faforit dan kebanggaan masyarakat Boyolali. 

3.  Tahun 1969 – 1982 dipimpin bapak Hirlani, B.A. 

4.  Tahun 1982 – 1992 dipimpin bapak Drs. Djokosoewarno. 

5. Tahun 1992 – 1998 dipimpin ibu TH. Sri Hastuti. 

. Tahun 1996 nama SMP diubah menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP). 

6. Tahun 1998 – 2004 dipimpin bapak Drs. Djuwandi  

7.  Tahun 2004 – 2005 dipimpin ibu Suharni, S.Pd. 

8.  Tahun 2005 – 2006 dipimpin bapak Drs. Sunarto,M.Pd beliau sebagai kepala 

sekolah teladan/berprestasi  tingkat nasional. 

9.  Tahun 2006 – 2009 dipimpin bapak Drs. Suratno, M.Pd 

10 Tahun 2009 sampai sekarang ini dipimpin bapak Drs. H. Samsudin, M.Pd. 

Sesuai jamannya masing-masing kepala sekolah telah memberikan 

kontribusi yang tak terbantahkan. SMP Negeri 1 Boyolali menempati tanah seluas 

4749m2 serta saat ini memiliki siswa sejumlah 650 anak 48 guru,  18 ruang kelas 

yang terdiri dua ruang kelas akselerasi serta memiliki 9 perabot ruang belajar 

lainnya yaitu perpustakaan, lab.IPA, ruang keterampilan, ruang multimedia, 

lab.bahasa, lab.komputer, ruang serbaguna,  ruang kesenian dan PTD. Memiliki 5 

ruang kantor yaitu kantor kepala sekolah, kantor wakil kepala sekolah, kantor 

guru, kantor tata usaha dan kantor tamu, selain itu juga ruang penunjang lainnya 

antara lain gudang, dapur, reproduksi, KM/WC Guru, KM/WC siswa, BK, UKS, 

PMR/Pramuka serta ruang OSIS. Juga memiliki lapangan olah raga dan upacara.    
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Dipilihnya SMPN 1 Boyolali pada tahun 2006 sebagi salah satu Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) adalah tidak salah lagi karena banyak sudah 

kejuaraan yang diraih baik yang bersifat akademis dan nonakademis serta prestasi 

telah ditorehkan baik tingkat lokal maupun nasional.(dirangkum dari profil SMPN 

1 Boyolali dan beberapa sumber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 sekolah dari depan SMPN 1 Boyolali. 
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Gambar 3 piala kejuaraan SMP N 1 Boyolali. 

No. Nama Lomba 

Tahun 2007/ 2008 Tahun 2008 / 2009 

Juara 
ke 

Tingkat 
Juara 

ke 

Tingkat 

Kab/ 
Kota 

Prop
insi 

Nasio
nal 

Kab/ 
Kota 

Propi
nsi 

Nasio
nal 

1. LCC MIPA 1 Kab   1 Kab   

2. OSN Matematika 2   Nas     

3. Apidato Bahasa Inggris 1 Kab       

4. 
Story Telling 1 Kab   1 Kab   

5. OSN Biologi 1 Kab   1 Kab   

6. 
OSN Matematika 1 Kab   1 Kab   

7. Lomba Matematika 1  Prop      

8. 
Lomba Matematika 1  Prop  1  Prop  

9. Lomba Rumpun 
Bahasa Indonesia 1 Kab   1 Kab   

10. Lomba Story Telling 1 Kab   1 Kab   

Tabel 1 :  kejuaraan atau lomba siswa  
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2. Tujuan, Visi dan Misi Sekolah. 

Tujuan pendidikan dasar tingkat satuan pendidikan dasar mengacu pada 

tujuan umum pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Adapun tujuan sekolah SMPN 1 Boyolali Tahun 

Pelajaran 2008/2009 adalah : 

a. Melaksanakan berbagai usaha untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan bertaraf internasional. 

b. Menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan dan SKL bertaraf internasional. 

c. Melaksanakan proses pembelajaran dengan bahasa internasional (bahasa 

Inggris) melalui berbagai model dan strategi pembelajaran. 

d. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang kemampuan 

berkomunikasi dalam bahasa internasional (bahasa Inggris) bagi tenaga 

pendidik dan kependidikan. 

e. Melengkapi sarana prasarana pembelajaran bertaraf internasional. 

f. Melaksanakan berbagai usaha untuk menciptakan manajemen Sekolah 

bertaraf internasional. 

g. Melaksanakan berbagi usaha mewujudkan pembiayaan pendidikan yang 

memadai dan bertaraf internasional. 

h. Melaksanakan penyusunan berbagai perangkat penilaian bertaraf 

internasional. 

i. Melaksanakan perwujudan lingkungan sekolah yang asri dan sejuk. 
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Visi dari SMPN 1 Boyolali adalah mempersiapkan generasi berwawasan 

IPTEK yang bertakwa, berbudaya dan peduli lingkungan hidup. Visi ini memiliki 

indicator antara lain : 

a. Tercapainya Standar Kompetensi Lulusan bertaraf internasional 

b. Tersedianya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan SKL bertaraf 

internasional. 

c. Terlaksananya Proses Pembelajaran dengan bahasa internasional (bahasa 

Inggris) melalui berbagai model dan strategi pembelajaran. 

d. Terlaksananya komunikasi tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

bahasa Internasional (bahasa Inggris) 

e. Tersedianya sarana prasarana pembelajaran bertaraf internasional 

f. Terciptanya managemen sekolah bertaraf internasional 

g. Terwujudnya pembiayaan pendidikan yang memadai dan bertaraf 

internasional. 

h. Terwujudnya lingkungan sekolah yang asri dan sejuk. 

Misi sekolah antara lain : 

a. Mencapai Standar Kompetensi Lulusan bertaraf internasional 

b. Menyediakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan SKL bertaraf 

internasional. 

c. Melaksanakan proses pembelajaran dengan bahasa internasional (bahasa 

Inggris) melalui berbagai model dan strategi pembelajaran. 
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d. Melaksanakan komunikasi dalam bahasa internasional(bahasa Inggris) 

bagi tenaga pendidik dan kependidikan dalam bahasa internasional (bhasa 

Inggris). 

e. Menyediakan sarana prasarana pembelajaran bertaraf internasional. 

f. Menciptakan manajemen sekolah bertaraf internasional. 

g. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai dan bertaraf 

internasional. 

h. Menyediakan berbagai perangkat penilaian bertaraf internasional 

i. Mewujudkan lingkungan sekolah yang asri dan sejuk. 

( dirangkum dari kurikulum SMPN 1 Boyolali ) 

SMP Negeri 1 Boyolali adalah sekolah RSBI sehingga dituntut untuk 

memenuhi UUSPN 20/2003 serta tuntutan era globalisasi bahwa RSBI harus 

menghadapi tuntutan persaingan SDM, teknologi serta manajemen (input, proses, 

output). 

Melihat adanya  misi  SMPN 1 Boyolali yaitu pada “ Mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan bertaraf internasional “ jelas hal tersebut tidaklah mudah 

untuk mewujudkannya maka perlu  mempersiapkan diri untuk bersaing mencapai 

output yang terbaik, sehingga mau tidak mau harus mengupayakan hal-hal yang 

dirasa penting untuk mencapainya yaitu melihat tujuan daripada sekolah itu 

sendiri yaitu “ Melaksanakan berbagai usaha untuk mencapai Standar Kompetensi 

lulusan bertaraf internasional ”. 
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Untuk mencapai output yang berkualitas titik berat terletak pada SDM 

(baik input maupun pemproses) dan fasilitas yang memadai/sarana 

prasarana/teknologi  yang ada.dan mendukung. 

 

3. Sumber Daya Manusia SMP Negeri 1 Boyolali 

a. Siswa 

Siswa merupakan sumber /input yang akan diolah atau diproses lebih 

lanjut melalui pembelajaran, sehingga sebagai input calon pembelajar harus 

berkualitas. SMP N 1 Boyolali mempersyaratkan untuk bisa diterima sebagai 

siswa baru sebagai berikut :  

1).Nilai raport SD 5 semester rata-rata 7 pada mata pelajaran IPA,     

Matematika, Bahasa Indonesia. 

2). Tes saringan pada mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa  

Indonesia rata-rata 7. 

3). Tes iqiu, tes Bahasa Inggris rata-rata 7.  

Kualitas input akan sangat berpengaruh terhadap hasil. Akan tetapi tidak 

semata-mata berhasilnya pembelajaran ditentukan oleh input yang berkualitas 

tetapi juga  dipengaruhi/ditentukan pula oleh guru sebagai pemproses lebih lanjut 

b. Guru 

 Guru adalah tenaga education yang memegang peranan penting dalam 

pengelolaan kelas maka dari itu guru yang memiliki kualitas  baik dalam KBM 

(kegiatan balajar mengajar) sangat diharapkan bagi suatu sekolah terlebih pada 

sekolah yang menghadapi persaingan bertaraf internasional. Adapun guru – guru 
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yang ada di SMP Negeri 1 Boyolali memiliki potensi dan kualitas yang mampu 

diandalkan, hal tersebut terbukti banyak usaha-usaha yang dilakukan bagi 

peningkatan kualitas guru maupun prestasi yang telah ditunjukkan selama ini.  

No. Tingkat Pendidikan 
Jumlah dan Status Guru Jumlah 

GT/PNS GTT/Guru Bantu 
L P L P 

1. S3/ S2 2 1 - - 3 
2. S1 10 17 3 3 33 
3. D-4 - - - - - 
4. D3/ Sarmud 4 2 1 1 8 
5. D2 4 - - - 4 
6. D1 - - - - - 
7. SMA/ Sederajat - - - - - 

Jumlah 20 20 4 4 48 
Tabel 2:  Tingkat Pendidikan guru  

No Jenis Pengembangan Kompetensi 
Jemis Guru yang telah mengikuti kegiatan 

pengembangan kompetensi/ profesionalisme 
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

1. Penataran KBK/ KTSP 24  24 48 
2. Penataran Metode Pembelajaran 

(termasuk CTL) 
24  24 48 

3. Penataran PTK 24  24 48 
4. Penataran Karya Tulis Ilmiah 5  5 10 
5. Sertifikasi Profesi/ Kompetensi 10  8 18 
6. Penataran PTBK 20  20 40 
7. Penataran lainnya …….     

Table 3: Pengembangan kompetensi /prof guru 

No Jenis Lomba Perolehan kejuaraan 1 sampai 3 dalam 3 tahun 
terakhir 

Tingkat Jumlah Terakhir 
1. Lomba PTK Nasional 1 

Provinsi 2 
Kab/ Kota - 

2. Lomba Karya Tulis inovasi 
Pembelajaran 

Nasional 1 
Provinsi - 
Kab/ Kota - 

Tabel 4: Prestasi guru. 

c.  Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang yang memimpin atau lebih tepat disebut 

juga sebagai seorang manajer yang menjalankan fungsi-fungsi managemen 

/pengelolaan. Berhasil tidaknya suatu organisasi ditentukan oleh manager. SMP N 
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1 Boyolali beberapakali (sepuluh kali) mengalami pergantian pimpinan, akan 

tetapi masing-masing kepala telah menorehkan perkembangan yang beragam yang 

maju sampai sekarang ini. 

No. Jabatan Nama Jenis Kelamin Usia Pend. 
Akhir 

Masa 
Kerja L P 

1. Kepala Sekolah Drs. H SAMSUDIN, 
M.Pd 

٧  51 S2  

2. Wakil Kepala Sekolah HERU NAWANTO ٧  44 D3  

Tabel 5;  kepala sekolah  

Dari sumber daya manusia yang ada dan yang telah kita bahas maka 

sebagai penunjang  

d. Tenaga Pendukung (Ketata Usahaan) 

Ketatausahaan adalah sebagai rekan kerja dalam sebuah institusi atau 

organisasi yang mana selalu membantu kerja daripada suatu lembaga atau 

organisasi demi tercapainya suatu tujuan. SDM tatausaha dituntut tanggungjawab 

kerja yang tidak kalah penting perannya.  

No. Tenaga Pendukung 

Jumlah tenaga pendukung dan 
kualifikasi pendidikan 

Jumlah tenaga 
pendukung berdasarkan  
status dan jenis kelamin Jumlah 

SMP SMA D1 D2 D3 S1 
PNS Honorer 

L P L P 
1. Tata Usaha 1 7 - - - - 4 - 2 2 8 
2. Perpustakaan            
3. Laboran Lab. IPA            
4. Teknisi lab. 

Komputer 
           

5. Laboran Lab. 
Bahasa  

           

6. PTD (Pend. Tek. 
Dasar) 

           

7. Kantin            
8. Penjaga Sekolah            
9. Tukang Kebun            
10. Keamanan            
11. Lainnya …………            
 Jumlah 1 7 - - - - 4 - 2 2 8 

Tabel 6; Tenaga pendukung  
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Dari sumber daya manusia  yang berupa siswa  akan sangat terdukung  

dengan adanya teknologi yang berupa fasilitas/sarana prasarana yang mendukung 

dalam pembelajaran dan memadai yang modern yang sesuai tuntutan RSBI yaitu 

multimedia sehingga tujuan memperoleh output yang berkualitas akan dapat 

tercapai dan siap menghadapi persaingan. 

 

4. Sarana dan Prasarana SMPN 1 Boyolali.  

Sekolah yang berkualitas ditandai dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran yang bermutu pula. Untuk melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang bermutu dan memadai. 

SMPN 1 Boyolali menempati luas lahan 4746m2. Sarana dan prasarana yang ada 

pada sekolahan tersebut bisa kita lihat bahwa sekolah tersebut telah memiliki 

sarana prasarana penunjang kegiatan belajar yang antara lain terdiri 18 ruang kelas 

yang sudah multimedia, 2 diantaranya kelas akselerasi, ruang perpustakaan, 

laboratorium IPA, ruang keterampilan, ruang multimedia, lab.bahasa, lab 

computer, ruang serbaguna dan ruang kesenian dan PTD, 5 ruang kantor (kantor 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kantor guru, kantor tatausaha, kantor tamu, 

serta ruang penunjang antara lain gudang, dapur, reproduksi, KM/WC guru, 

KM/WC siswa, BK, UKS, PMR/Pramuka serta ruang osis dan lapangan olah 

raga/upacara. 

RSBI telah menuntut adanya penggunaan teknologi modern dalam 

pelaksanaan sehari-harinya, dengan catatan tidak melupakan yang kuno. 

Multimedia merupakan sarana belajar yang modern yang sangat mendukung 
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proses pembelajaran. Di SMPN 1 Boyolali semua ruang telah multimedia, 

sehingga proses pembelajaran setiap saat setiap waktu telah bersinggungan 

langsung dengan multimedia. Hampir semua guru atau sebagian besar telah 

memanfaatkan laboratorium multimedia dalam pembelajaran. 

 Gambar 4 Aktivitas pembelajaran dengan Multimedia di SMP N1   

Boyolali. 
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Gambar 5 lab computer. 

 

5. Deskripsi Pembelajaran  Multimedia. 

Multimedia merupakan perpaduan atau kombinasi dari beberapa media 

atau komputer-based yang mengkombinasikan (teks, gambar, grafis, foto, audio, 

video,animasi) yang dipilih dan dipergunakan untuk menyampaikan informasi 

atau pengetahuan tertentu secara jelas dan tepat. 

Multimedia  terbagi menjadi dua kategori yaitu multimedia linear dan 

multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna, misalnya TV dan film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia 

yang dilengkapi  dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, 
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sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi 

game dll. 

Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan 

yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam pembelajaran yang 

utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktifitas mental 

siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan 

perilaku yang bersifat relative konstan. Dengan demikian aspek yang menjadi 

penting dalam aktifitas belajar adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan ini 

diciptakan dengan menata unsur-unsurnya sehingga dapat mengubah perilaku 

siswa. Dari uraian diatas apabila kedua konsep tsb kita gabungkan maka 

multimedia pembelajaran dapat dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang 

digunakan dalam proses pembelajaran , dengan kata lain untuk menyalurkan 

pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta dapat merangsang pikiran , 

perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses 

belajar terjadi, bertujuan dan terkendali 

 

B. Temuan Hasil Penelitian 

1. Pemanfaatan Laboratorium Multimedia dalam Program RSBI di SMPN 1 

Boyolali Tahun 2009. 

SMPN 1 Boyolali merupakan sekolah rintisan bertaraf internasional.( 

RSBI), kita tahu bahwa sebagai sekolah rintisan bertaraf internasional identik 

dengan sesuatu yang modern, dimana modern disini berkaitan dengan banyak hal 
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atau bidang baik sumber daya manusia, teknologi dan managemen. Semua itu 

karena tuntutan persaingan atau globalisasi, untuk itu dituntut memiliki nilai plus 

di segala bidang. Hal yang  sangat terpenting  salah satunya yaitu prestasi yang 

nantinya akan menunjukkan keberadaan atau eksistensinya sebagai sekolah 

terpercaya di masyarakat baik local, nasional maupun sampai tingkat 

internasional. Bila kita lihat dari sudut pandang prestasi siswa maka keberadaan 

laboratorium atau kelas multimedia sangat berkaitan karena mampu mendukung 

kemajuan pembelajaran. Menurut Depdiknas bahasa pengantar yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar adalah bahasa Indonesia dan bahasa asing 

(khususnya bahasa Inggris) dan menggunakan media pendidikan yang bervariasi 

serta berteknologi mutakhir dan canggih, misalnya multimedia, laptop,LCD dan 

VCD (Depdiknas 2006: 6). 

Bila kita tinjau dari kemajuan teknologi SMPN 1 Boyolali  ruang kelas 

yang ada semua telah multimedia, sehingga setiap saat pembelajaran telah 

bersinggungan dengan multimedia. Dalam program rintisan ini telah mewajibkan 

mata pelajaran tertentu yaitu IPA Biologi, Fisika,  Matematika, Bahasa Inggris 

menggunakan multimedia, akan tetapi tidak terbatas pada  mata pelajaran yang 

diwajibkan, mata pelajaran yang lainpun  juga telah  memanfaatkan multimedia 

(Sumber: hasil wawancara dengan Bapak Samsudin kepala sekolah , ibu Suprapti 

guru biologi, Niken siswa tanggal 29 Agustus 2009 serta Bapak Sarjono  guru 

PPKn tanggal 12 September 2009, catatan hasil wawancara selengkapnya periksa 

lampiran 5,6,7,8,). Rata-rata sebagian besar guru-guru  telah menggunakan atau 

memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran sebagai tuntutan RSBI. 
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Adanya alih teknologi /inovasi teknologi mau tidak mau guru-guru harus 

menyesuaikan/beradaptasi dengan teknologi modern.  Guru-guru yang semula 

belum bisa menggunakan atau memanfaatkan multimedia diberi bekal berupa 

workshop,bimbingan teknis dari IHT, guru pendamping TIK agar mereka mampu 

beradaptasi dengan teknologi tersebut, karena teknologi baru tersebut menuntut 

SDM yang siap menerima.(Sumber: Hasil wawancara dengan bapak  Samsudin, 

ibu Suprapti guru biologi , Niken murid tanggal 29 Agustus 2009, bapak Sarjono 

guru PPKn tanggal 12 September 2009, catatan selengkapnya ada pada lampiran 

5,6,7,8).  Seiring bertambahnya waktu yang ada kemajuan atau kepandaian 

memanfaatkan multimediapun telah berkembang, mereka telah bisa 

menyesuaikan/beradaptasi dengan memanfaat multimedia di setiap saat 

pembelajaran. Mereka telah mampu memilih materi yang semestinya ia 

sampaikan dengan multimedia maupun yang tidak.  Pada intinya  mereka 

menyebutkan bahwa pemanfaatan/penggunaan laboratorium multimedia digunaka 

apabila  materinya cocok/relevan dan harus disampaikan dengan multimedia. 

Biasanya materi yang abstrak, konsep-konsep abstrak yang kompleks sulit diingat 

atau dimengerti siswa. Misal materi IPA Biologi tentang organisasi kehidupan, 

keselamatan kerja, jaring-jaring makanan di laut,di hutan, digurun, klasifikasi 

makhluk hidup misal mikroorganismme, bakteri, sel, klasifikasi 

tumbuhan/tanaman dan klasifikasi hewan. Pada mata pelajaran lain yaitu PPKn 

misal materi yang ditampilkan adalah materi usaha bela negara, otonomi daerah, 

konstitusi yang mana semua itu sulit dicerna siswa sehingga perlu ditampilkan 

dengan multimedia. (Sumber: Hasil wawancara dengan ibu Suprapti  guru biologi 
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tanggal 29 Aguatus 2009, bapak Sarjono guru PPKn tanggal 12 September 2009, 

catatan hasil wawancara selengkapnya ada pada lampiran 6,8) 

 Mereka merasa senang dengan kehadiran  teknologi yang baru yang mana 

mampu membantu dan  membawa perubahan kearah yang lebih berkualitas 

terutama pada proses pembelajaran. Guru dengan  adanya multimedia merasa 

teratasi kesulitan mengajar antara lain : 

a. Mempermudah penyampaian pembelajaran, enak menyampaikan 

materi sehingga materi yang sulitpun mudah diterima dan dipahami 

siswa. 

b. Membantu mengatasi keterbatasan apabila materi itu di lingkungan 

sekitarnya belum ada. 

c. Mampu mengatasi/tidak perlu mendatangkan objek yang tidak 

mungkin di datangkan. 

d. Tidak sering membawa siswa keluar sehingga hemat biaya/murah 

e. Mendekatkan dengan dunia nyata (Internet) 

f. Memudahkan penilaian. 

(Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Samsudin  kepala sekolah , 

ibu Suprapti guru biologi tanggal 29 Agustus 2009 dan bapak Sarjono  

guru PPKn tanggal 12 September 2009, catatan hasil wawancara 

selengkapnya ada pada lampiran 5,6,8).  

Multimedia yang digunakan di SMPN 1 Boyolali ada dua jenis yaitu 

multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia 

yang tidak dilengkapi alat pengontrol apapun oleh pengguna misal TV dan film. 
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Disini guru biasa menyetelkan VCD pembelajaran maupun melihat film yang 

berkaitan dengan pembelajaran misal film sejarah perjuangan,  IPA dan lain-lain. 

Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi 

dengan alat pengontrol sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki 

sesuai kehendak pengguna selanjutnya contoh multimedia pembelajaran interaktif 

maupun game. Disini guru menciptakan pembelajan interaktif dengan 

memanfaatkan multimedia. 

 

Gambar :6 Pengamatan Aktivitas pembelajaran multimedia interaktif di   

SMPN 1 Boyolali. 

 

Melalui pengamatan /observasi yang peneliti lakukan di  SMPN 1 Boyolali 

pemanfaatan multimedia meliputi antara lain pertama penggunaan hardware 

(perangkat keras komputer yaitu komputer itu sendiri dan LCD), kedua 
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penggunaan software (perangkat lunak komputer) yang digunakan di SMPN 1 

meliputi powerpoint, MS Word , excel dan internet. Di sini guru dan siswa 

dituntut membuat powerpoint untuk presentasi, menggunakan MS Word , excel 

dan internet. Pada pelajaran tertentu misal IPA dan Bahasa MS Word dan excel 

dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Untuk internet  di SMPN 1 Boyolali baik guru 

maupun siswa telah mampu mengakses internet guna mencari materi pelajaran 

yang dirasa dibutuhkan/diperlukan dalam setiap pembelajara. Ketiga penggunaan 

aplikasi multimedia yaitu berupa VCD pembelajaran interaktif yang diberikan 

oleh pemerintah maupun dengan cara membeli telah dimanfaatkan sekolah 

tersebut dalam pembelajaran. 

 

Gambar 7: Pengamatan pembelajaran linier. 
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Dalam keberhasilan pemanfaatan multimedia ditentukan oleh factor-faktor 

antara lain: 

a. Guru. 

 Guru jelas dituntut mampu memanfaatkan/menggunakan  multimedia      

di setiap saat pembelajaran karena sebagai syarat RSBI selain bilingual 

maka juga dalam kesehariannya (kelas wajib multimedia). (Sumber: 

Hasil wawancara dengan bapak  Samsudin kepala sekolah tanggal 29 

Agustus 2009, catatan hasil wawancara selengkapnya ada pada lampiran 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                            Gambar 8: Guru memanfaatkan multimedia 
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b. Siswa. 

    Siswa dituntut peran aktifnya untuk mendukung pemanfaatan 

multimedia. Di SMPN 1 Boyolali sudah sebagian besar siswa  

memiliki dan menggunakan laptop dalam pembelajaran, juga 

penggunaan komputer bersama di lab.komputer  karena memang 

sekolah tsb sudah ada sarana wireless. (Sumber : Hasil wawancara 

dengan bpk Samsudin  kepala sekolah dan ibu Suprapti guru biologi 

tanggal 29 Agustus  2009, dan  Niken siswa tanggal 29 Oktober 2009, 

catatan hasil wawancara selengkapnya  ada pada lampiran 5,6,9, 

pengamatan peneliti tanggal 29 Agustus 2009 yang   

didokumentasikan pada gambar 8 dan gambar 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Aktivitas belajar siswa dengan menggunakan laptop. 
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c. Lingkungan. 

Lingkungan tak kalah pentingnya dalam mendukung pemanfaatan 

laboratorium multimedia. Lingkungan yang dimaksud disini adalah 

orang tua siswa/wali murid/keluarga. Dukungan disini bisa berupa : 

materi/fisik maupun nonfisik/moril. 

a) Dukungan materi/fisik  antara lain berupa: 

      Pemberian fasilitas belajar berupa laptop, fasilitas internet di       

rumah terutama bagi wali murid yang mampu secara 

ekonomi/ada respek/dukungan kuat.. (Sumber: hasil wawancara 

dengan bapak Samsudin kepala sekolah tanggal 29 Agustus 

2009,  bapak Sarjono tanggal 12 September 2009, catatan hasil 

wawancara selengkapnya ada pada lampiran 5 ,8). 

b). Dukungan secara nonfisik/moril yaitu berupa dorongan atau 

memberi motivasi belajar berupa penguatan kepada anaknya 

untuk belajar setiap hari, menanamkan rasa percaya diri/tidak 

minder di sekolah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

wali murid yaitu ibu Muniroh tanggal 11 Nopember 2009 yang 

mana catatan selengkapnya ada pada lampiran 11. 
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2.  Kendala Apa yang Dihadapi oleh  Sekolah dalam Pemanfaatan 

Laboratorium Multimedia dalam Program RSBI di SMPN 1 Boyolali 

Tahun 2009  dan Upaya Apa yang Dilakukan oleh Sekolah untuk 

Mengatasinya. 

a.  Kendala Apa yang Dihadapi Sekolah dalam Pemanfaatan Laboratorium 

Multimedia dalam Program RSBI di SMPN 1 Boyolali Tahun 2009. 

SMPN 1 Boyolali merupakan RSBI sejak tahun 2007. Yang namanya 

RSBI tentu saja telah menggunakan dan memiliki peralatan modern untuk 

pembelajaran salah satunya adalah multimedia. Seiring dengan adanya tuntutan 

kemajuan, pemanfaatan multimediapun kita temui adanya berbagai kendala. 

Kendala-kendala yang bisa kita temui antara lain adalah : 

1).  Alih /Adaptasi Teknologi. 

Adanya program RSBI telah menuntut adanya teknologi modern yaitu 

multimedia. Peralatan multimedia adalah sesuatu yang baru di SMPN 1 

Boyolali oleh karena itu semula pembelajaran masih sederhana atau 

tradisional  yang mana pembelajaran dulu masih menggunakan peralatan yang 

terbatas sekarang sudah multimedia. Disini terjadi adanya suatu inovasi dari 

pembelajaran yang semula menggunakan alat-alat sederhana berubah ke alat-

alat yang modern, untuk itu  pembelajaran di SMPN 1 Boyolali mau tidak mau 

berhadapan langsung dengan  multimedia sehingga menuntut SDM yang 

berkualitas atau mampu dan terampil  memanfaatkan multimedia dalam  
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pembelajaran maka terjadilah suatu adaptasi teknologi yang mana dalam 

menghadapinya perlu penyesuaian.  

“ Rata-rata kendala yang dihadapi oleh guru-guru adalah terletak pada aplikasi 

sampai penggunaan multimedia sampai tuntas”, hal ini sesuai dengan apa yang 

kepala sekolah ucapkan saat wawancara tanggal 29 Agustus 2009 yang mana 

catatan hasil wawancara selengkapnya ada pada  lampiran 5). Selain itu 

contoh nyata kendala adaptasi  misal cara mengatasi laptop yang belum bisa 

konek dengan LCD, mati lampu dll. Hal ini diungkapkan oleh ibu Suprapti 

tanggal 29 Agustus 2009, catatan hasil wawancara selengkapnya ada pada 

lampiran 6, dokumentasi gambar 9 dan gambar 10 dibawah.) Akan tetapi 

walau rata-rata kendala yang dihadapi guru sama tetapi tingkat dari kendalalah 

yang membedakan tingkat keterampilan guru tersebut, hal ini disebabkan 

karena tingkat usia, bagi yang sudah  50 th keatas agak mengalami kesulitan 

yang lebih dibanding yang muda untuk adaptasi agak sulit dari aplikasi sampai 

penggunaan multimedia sampai tuntas terkendala. (Sumber: Hasil wawancara 

dengan bpk Samsudin  kepala sekolah dan ibu Suprapti guru biologi tanggal 

29 Agustus 2009, Niken siswa tanggal 29 Agustus 2009, bapak Sarjono SPd 

guru PPKn tanggal 29 September 2009, catatan wawancara selengkapnya ada 

pada lampiran 5,6,7,8) serta dokumentasi gambar 10 dan 11 yaitu aktivitas 

mati lampu dan mengatasi computer yang belum konek ke LCD.. 
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Gambar 10: aktivitas belajar tapi mati lampu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 11 : Mengatasi komputer yang belum konek guru usia lebih 50 th             
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2).   Alih Etos Kerja. 

Lingkungan sekolah RSBI yang sudah bersinggungan secara langsung dengan 

teknologi modern/multimedia dalam setiap pembelajaran maka akan 

membawa pengaruh/dampak bagi guru-guru setempat terutama etos kerja. 

Yang semula pembelajaran masih terbatas pada tradisional saja kini telah 

mengalami kemajuan teknologi sehingga teknik pembelajarannyapun berubah 

menjadi modern karena  pembelajarannya telah menggunakan multimedia, 

oleh karena itu ada  adaptasi/penyesuaian teknologi modern. Dalam 

penyesuaian teknologi pembelajaran yang modern ini (multimedia) perlu 

pengalaman dan keterampilan menggunakan multimedia. sehingga mau tidak 

mau menuntut semangat kerja yang tinggi untuk bisa 

menggunakan/memanfaatkan multimedia, akan tetapi pada awal-awal 

pemanfaatan multimedia  tingkat usia yang berbeda dan tingkat pengalaman 

yang berbeda menjadi kendala etos kerja karena mau tidak mau akan 

mempengaruhi semangat kerja yang berbeda. (Sumber : Hasil wawancara 

dengan bapak Samsudin  kepala sekolah , ibu Suprapti guru biologi tanggal 29 

Agustus 2009 serta bapak Sarjono guru PPKn tanggal 12 September 2009, 

catatan wawancara selengkapnya ada pada lampiran 5,6,8).  Adapun kendala 

etos kerja yang bisa kita temui antara lain: 

a). Adanya rasa kurang percaya diri /kurang optimis mampu memanfaatkan 

multimedia dari aplikasi sampai tuntas/selesai misal menggunakan 

computer dan LCD.(Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Samsudin 

kepala sekolah, ibu Suprapti guru biologi tanggal 29 Agustus 2009 dan ibu 
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Sumiyati guru IPS tanggal 14 Nopember 2009 , catatan hasil wawancara 

selengkapnya ada pada lampiran 5,6 dan 12.) 

b). Kurang kreatif . Dalam pemanfaatan multimedia terutama dalam 

menyampaikan materi/membuat powerpoint kurang kreatif sehingga 

kurang menarik tampilannya. (Sumber : Hasil wawancara tanggal 14 

Nopember 2009 dengan ibu Sumiyati guru IPS yang mau pensiun , catatan 

hasil wawancara selengkapnya ada pada lampiran 12). 

c). Pemanfaatan waktu tidak/kurang tepat waktu pada awal-awal. Dalam 

pemanfaatan multimedia terutama bagi bapak/ibu guru yang belum 

terampil sangat menyita waktu sehingga sering terjadi keterlambatan 

kerja/tidak tepat waktu dalam menyampaikan materi yang mestinya 

kompetensi dasar/KD sudah disampaikan harus tertunda sementara 

waktu.Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan pada tanggal 14 

Nopember 2009 oleh ibu Sumiyati guru IPS yang mau pensiun catatan  

wawancara selengkapnya ada pada lampiran 12). 

d). Kurang efektifnya dan kurang interaktifnya kerja guru dalam 

menyampaikan materi pada awal-awal pemanfaatan multimedia. (Sumber : 

Hasil wawancara dengan ibu Suprapti tanggal 29 Agustus 2009, bapak 

Sarjono guru PPKn tanggal 12 September 2009, ibu Sumiyati guru IPS 

tanggal 14 Nopember 2009,  catatan hasil wawancara selengkapnya ada 

pada lampiran 6,8,12 ). 

3).   Kendala Lingkungan. 
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Lingkungan  keluarga ( orang tua siswa) yang kurang mendukung merupakan 

kendala pemanfaatan laboratorium multimedia. Pemanfaatan multimedia tidak 

lepas dari peran siswa yang  menentukan, karena siswalah yang merupakan 

salah satu subyek yang memanfaatkan  multimedia. Lingkungan keluarga 

siswa yang kurang mendukung pemanfaatan multimedia bisa kita lihat dari 

dua factor yaitu : 

a). Dari segi fisik 

siswa yang keadaan  ekonominya kurang  di rumah mereka tidak 

memiliki fasilitas internet maupun tidak memiliki computer bahkan 

laptop sedang teman yang lain sudah punya laptop bahkan fasilitas 

internet di rumah tidak ada, sedang teman yang lain sudah punya 

fasilitas internet di rumah, mau tidak mau kurang mendukung 

pemanfaatan multimedia. (Sumber: Hasil wawancara dengan kepala 

sekolah Bpk.Samsudin  tanggal 29 Agustus 2009, Nur Hidayah siswa 

tanggal 29 Oktober 2009, ibu Muniroh wali murid tanggal 11 

Nopember 2009, catatan hasil wawancara selengkapnya ada pada 

lampiran 6,10,11) 

b). Segi non fisik/non material 

Dari segi nonmaterial yaitu tidak adanya atau kurangnya perhatian 

orang tua  terhadap belajar anak.Hal ini sesuai pada apa yang telah 

diungkapkan oleh siswa Nur Hidayah dan wali murid ibu Muniroh 

tanggall 29 Oktober 2009, dan  tanggal 11 Nopember 2009, catatan 

selengkapnya ada pada lampiran 10,11). 
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b.Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Pemanfaatan Laboratorium  

Multimedia dalam Program RSBI di SMPN 1 Boyolali Tahun 2009. 

1).  Alih /adaptasi teknologi pemanfaatan multimedia , sekolah lakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

a). Memberikan pelatihan/workshop kepada semua guru tentang pemanfaatan 

laboratorium multimedia dengan mendatangkan lembaga dari pihak luar 

yang sudah tersertifikasi(widyatama) memberikan IHT.  

       (Sumber : Hasil wawancara kepala sekolah BpkH. Samsudin , ibu 

Suprapti guru biologi dan Niken siswa tanggal 29 Agustus 2009, bapak 

Sarjono guru PPKn tanggal 12 September 2009, ibu Sumiyati guru IPS 

tanggal 14 Nopember 2009,  catatan hasil wawancara selengkapnya pada 

lampiran 5,6,7,8, 12) 

b).  Mengirimkan seorang guru untuk penataran kemudian guru tersebut 

menyampaikan ilmunya kepada teman-temannya. 

    (Sumber : Hasil wawancara dengan Bpk sarjono SPd tanggal 12 September 

2009 catatan hasil wawancara selengkapnya ada pada lampiran 8). 

c). Guru TIK sebagai guru pendamping yang mengajari teman-teman apabila 

ada kesulitan.(Sumber :Hasil wawancara dengan Bpk.Samsudin  kepala 

sekolah ,ibu Suprapti guru Biologi tanggal 29 Agustus 2009 dan bpk 

Sarjono guru PPKn tanggal 12 September 2009 catatan hasil wawancara 

selengkapnya ada pada lampiran  5, 6,8) 

d). Bantuan teman sejawat apabila dirasa diperlukan, karena tingkat 

keterampilan berbeda-beda karena juga dari pengalaman dan usia yang 
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berbeda.(Sumber :Hasil wawancara dengan bapak Samsudin kepala 

sekolah ,  Ibu Suprapti guru biologi tanggal 29 Agustus 2009 dan bpk 

Sarjono guru PPKn tanggal 12 September 2009, ibu Sumiyati guru IPS 

tanggal 14 Nopember 2009, catatan hasil wawancara selengkapnya ada 

pada lampiran 5, 6,8,12, dan dokumentasi pada gambar 10 guru yang 

membantu temannya mengatasi computer yang belum konek dengan LCD) 

2).  Etos Kerja pemanfaatan multimedia, sekolah lakukan sebagai berikut : 

a). Kurangnya rasa percaya diri/kurang yakin(tidak optimis) terutama bapak 

ibu guru usia 50 tahun ke atas dikuatkan dengan adanya bantuan teman-

teman sejawat yang dimana bersedia membantu. Dengan dibantunya 

teman sejawat tentunya rasa kurang percaya dirinya akan berkurang lama-

lama menjadi merasa mampu menggunakan multimedia(Optimis). 

(Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Samsudin kepala sekolah , ibu 

Suprapti, Niken siswa tanggal 29 Agustus 2009, bapak Sarjono SPd 

tanggal 12 September 2009,ibu Sumiyati guru IPS tanggal 14 Nopember 

2009, catatan wawancara selengkapnya ada pada lampiran 5,6,7,8,12). 

b). Kurang kreatif dalam pemanfaatan multimedia terutama pada penyampaian 

materi yang menggunakan powerpoint, kendala ini diatasi dengan melatih 

diri/belajar dan adanya jadwal guru-guru untuk les. “Untuk menyampaikan 

materi dengan powerpoint terus terang saya kurang kreatif untuk membuat 

lebih menarik tampilannya, selama itu ya saya buat semampunya saya 

yang penting ada powerpoint” Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh 

ibu Sumiyati tanggal 14 Nopember 2009.ada di lampiran 12 dan sesuai apa 
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yang dikemukakan siswa Niken  pada tanggal 29 Agustus 2009 “ Saya 

tahu sendiri , ada jadwal guru-guru sendiri untuk les, sekolah punya rekan 

mengajar” 

c). Tidak tepat waktu/kurang tepat waktu. Yang dimaksud disini adalah tidak 

tepat waktu penyampaian materi yang semestinya sudah selesai 

disampaikan karena terkendala jadi kompetensi dasar yang mestinya sudah 

disampaikan untuk sementara tertunda waktunya terutama pada bapak/ibu 

guru usia 50 tahun ke atas karena kurang terampil. Untuk mengatasi hal ini 

karena hanya terjadi pada awal-awal pemanfaatan multimedia secara 

responsive dan memaklumi apa adanya anak-anak mencari solusi sendiri 

dalam belajar lewat internet, maupun sumber buku (Sumber : Hasil 

wawancara dengan bapak Sarjono guru PPKn tanggal 12 September 2009, 

ibu Sumiyati guru IPS tanggal 14 Nopember 2009, catatan selengkapnya 

ada pada lampiran 8, 12) 

d). Kurang efektif dan kurang interaktif kerja guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran dengan  pemanfaatan multimedia terutama pada 

awal-awal . Untuk mengatasi hal ini  anak-anak disuruh lihat internet bila 

dirasa materi kurang, ditugasi mengakses internet,mencari solusi sendiri 

dalam belajar (Sumber : Hasil wawancara dengan ibu Suprapti tanggal 29 

Agustus 2009, bapak Sarjono SPd tanggal 12 September 2009, ibu 

Sumiyati guru IPS tanggal 14 Nopember 2009, catatan wawancara 

selengkapnya ada pada lampiran 6,8,12). 
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3). Lingkungan yang tidak mendukung pemanfaatan multimedia, sekolah lakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a). Memberikan keringanan biaya pada mereka dengan syarat mampu 

menunjukkan bukti fisik ketidakpunyaannya.diketahui dari kalurahan 

setempat.(Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Samsudin  kepala 

sekolah tanggal 29 Agustus 2009, ibu Muniroh wali murid tanggal 11 

Nopember 2009, catatan selengkapnya ada pada lampiran 5,11) 

b). Adanya fasilitas computer sehingga semua siswa ada kesempatan dan 

diberi  kesempatan yang sama sehingga mampu membantu siswa  dalam 

memamfaatan multimedia. Misal adanya laboratorium komputer.(Sumber 

:Hasil wawancara dengan bapak  Samsudim  kepala sekolah , ibu Suprapti  

guru biologi , Niken siswa tanggal 29 Agustus 2009, Nur hidayah siswa 

tanggal 29 Oktober 2009, catatan selengkapnya ada pada lampiran 5,6,7,10 

, dan dokumentasi gambar 11 dibawah ini penggunaan komputer bersama 

di lab.komputer). 
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Gambar 12 : Penggunaan computer bersama di lab. Computer. 

 

3.  Hasil yang Diperoleh dari Pemanfaatan Laboratorium Multimedia dalam 

Program RSBI di SMPN 1 Boyolali Tahun 2009. 

Pembelajaran yang memanfaatkan laboratorium multimedia tentunya 

akan membawa hasil yang berbeda bila dibandingkan dengan pembelajaran yang 

masih sederhana karena dari segi kualitas juga sudah berbeda, sehingga banyak 

membawa perubahan yang lebih berarti. Adapun hasil yang diperoleh dengan 

adanya pemanfaatan laboratorium multimedia di dalam pembelajaran adalah 

antara lain sebagai berikut : 

a. Membuat segalanya menjadi lebih murah/efisien/hemat. Dalam 

mendapatkan informasi lebih cepat bagi yang membuka akses lebih cepat 
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akan lebih tahu dahulu informasi misal adanya perubahan peraturan yang 

baru,  tidak mesti harus membawa siswa ke lapangan, guru tidak terlalu 

banyak omong tetapi informasi mudah sampai ke siswa. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikemukakan oleh  bapak Samsudin dan ibu Suprapti 

tanggal 29 Agustus 2009 pada saat wawancara, catatan selengkapnya ada 

pada lampiran 5 dan lampiran 6. 

b. Pembelajaran menjadi lebih efektif karena multimedia mampu membantu  

mendekatkan dengan dunia nyata misal dengan tayangan-tayangan anak 

lebih mengenal lingkungan sekitarnya, mampu mengatasi kesulitan 

mengajar antara lain mempermudah menyampaikan materi, materi lebih 

mudah diterima siswa, terutama materi yang sulit dipahami siswa misal 

rumit bahkan yang abstrak sekalipun misal tentang mikroorganisme, 

bakteri, sel.(Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Samsudin kepala 

sekolah , ibu Suprapti  guru biologi tanggal 29 Agustus 2009, bapak 

sarjono guru PPKn tanggal 12 September 2009, catatan selengkapnya ada 

pada lampiran 5,6,8) 

c. Mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif (membuat suasana 

belajar menarik, menyenangkan dan mampu membangkitkan motivasi 

siswa untuk belajar /bertanya. Hal ini senada dengan apa yang 

dikemukakan siswa baik Niken maupun Nur Hidayah pada saat penulis 

mewawancarai tanggal 29 Agustus 2009 dan tanggal 29 Oktober 2009 

yang mana catatan selengkapnya ada pada lampiran 7,10)  
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d. Meningkatkan kualitas belajar siswa. Siswa mudah mengingat/menerima 

materi sehingga ada progress hasil belajarnya dan meningkat 

prestasinya.(Sumber :Hasil wawancara dengan Niken siswa tanggal 29 

Agustus 2009, Nur Hidayah tanggal 29 Oktober 2009, catatan wawancara 

selengkapnya ada pada lampiran 7,10). 

e. Memudahkan dalam hal penilaian /menjumlah nilai. Hal ini seperti apa 

yang dikemukakan oleh ibu suprapti pada wawancara tanggal 29 Agustus 

2009 dalam lampiran 6 sebagai berikut “Memudahkan penilaian 

/menjumlah nilai kalau dulu pakai kalkulator sekarang pakai computer, 

memang multimedia betul-betul sebagai dewa penolongnya kami sehingga 

hemat energi”. 

f. Adanya peningkatan prestasi belajar dibanding dengan tahun-tahun lalu 

sewaktu belum menggunakan multimedia.(Sumber :Hasil wawancara 

dengan ibu Suprapti guru Biologi tanggal 29 Agustus 2009, bapak Sarjono 

SPd tanggal 12 September 2009, catatan wawancara selengkapnya ada 

pada lampiran 6,8) 

Dengan berkualitasnya pembelajaran otomatis mempengaruhi prestasi 

belajar anak didik dan hal tersebut terbukti bahwa dengan memanfaatkan fasilitas 

multimedia selama program rintisan sekolah bertaraf internasional(RSBI) selama 

tiga tahun ini  prestasi siswa SMPN 1 Boyolali telah menunjukkan adanya  

kenaikan, begitu juga output/lulusan SMPN 1 Boyolali 100% lulus dengan 

prestasi yang membanggakan, dan mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang 

berkualitas, baik lokal maupun nasional. 
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C. PEMBAHASAN 

 

1. Pemanfaatan Laboratorium Multimedia dalam Program RSBI di SMPN 1 

Boyolali Tahun 2009 

RSBI adalah rintisan sekolah yang bertaraf internasional yang sudah 

barang tentu menuntut kemajuan antara lain teknologi, sumber daya manusia yang 

berkualitas dan manajemen yang baik dan berkualitas. Begitu pula SMPN 1 

Boyolali sebagai sekolah RSBI yang menjadi sorotan publik yang memiliki nilai 

lebih dibandingkan sekolah lainnya. Sudah barang tentu image harus dijaga demi 

eksisnya sekolah tersebut. Yang menjadi keunggulan salah satunya adalah prestasi 

yang lebih bila dibanding sekolah lainnya, maka berbagai upaya dalam memenuhi 

tuntutan globalisasi yang diharapkan unggul dan mampu bersaing baik di kancah 

lokal maupun nasional bahkan internasional maka SDM menjadi kunci utama 

karena berhasil tidaknya visi misi sekolah terletak pada manusianya. Oleh sebab 

itu untuk mencapai suatu kesuksesan SDM yang berkualitas sangat menentukan. 

Akan menjadi suatu keberhasilan yang lebih lagi apabila SDM tersebut didukung 

oleh teknologi modern dan manajemen yang baik. Pembelajaran merupakan salah 

satu upaya menciptakan output yang berkualitas bagi suatu sekolah, kualitas 

tersebut akan menjadi lebih berhasil lagi apabila adanya dukungan peralatan yang 

modern, sudah tentu multimedia. Kehadiran multimedia disambut gembira oleh 

warga sekolah setempat, dengan harapan mampu meraih kemajuan dan  cita-cita 

untuk  mencapai sekolah yang bertaraf internasional di Boyolali dan siap bersaing 

dikancah local, nasional dan internasional.    
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SMPN 1 Boyolali merupakan RSBI yang telah menerapkan penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran sehari-hari. Semua kelas telah multimedia, semua 

guru dan siswa telah memanfaatkan multimedia dalam setiap saat setiap waktu 

pembelajaran, misal pemanfaatan powerpoint yang dipresentasikan, 

memanfaatkan MS Word, Excel pada mata pelajaran yang memang saat tertentu 

dibutuhkan, serta internet. Dengan fasilitas internet baik guru maupun siswa 

merasa terbantu sekali mereka telah mampu mengaksesnya untuk menambah 

maupun mencari materi pelajaran yang dirasa diperlukan setiap saat Pada awal-

awal inovasi hanya diwajibkan pada mata pelajaran tertentu yang menggunakan 

multimedia seperti IPA Biologi,IPA Fisika, Matematika dan bahasa Inggris saja 

akan tetapi mengingat begitu pentingnya maka sekarang semua mata pelajaran 

telah menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Yang bisa kita temui disana 

mengenai jenis penggunaan multimedia ada dua jenis yaitu multimedia linier dan 

multimedia interaktif . Multimedia linier adalah multimedia yang tidak dilengkapi 

alat pengontrol apapun oleh pengguna misal TV dan film. Disini guru bisa  

menyajikan VCD pembelajaran maupun melihat melihat film yang berkaitan 

dengan pembelajaran misal film sejarah perjuangan IPA dll. Sedangkan 

multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol 

sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki sesuai kehendak 

pengguna selanjutnya, contoh multimedia interaktif atau game. Disini guru 

menciptakan pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan multimedia.  

 Pembelajaran multimedia adalah pembelajaran yang memadukan 

berbagai macam media yang dilakukan secara koheren/bersama-sama. 
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Keterpaduan tersebut merupakan perpaduan yang terdiri teks, grafis, audio, visual, 

audio visual serta animasi bahkan video. Pembelajaran yang modern tersebut 

menuntut penggunaan alat yang modern yang berbasis komputer. Hal ini senada 

dengan apa yang dikemukakan Sri Anitah (2008: 61) dalam bukunya media 

pembelajaran yang menyebutkan bahwa : 

Multimedia saat ini sinonim dengan format computer-based yang 

mengkombinasikan teks, grafis, audio, bahkan video ke dalam satu 

penyajian digital tunggal dan koheren. 

Multimedia dapat juga disebut sebagai suatu perpaduan atau kombinasi 

dari beberapa media ataupun computer-based yang mengkombinasikan (teks, 

grsfis, foto, audio, video bahkan animasi) secara terintegrasi yang dipilih dan 

dipergunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan tertentu secara 

jelas dan tepat. 

Adanya inovasi tersebut yaitu multimedia dalam pembelajaran  mau 

tidak mau membawa dampak maupun perubahan yang sangat berarti bagi 

kemajuan pembelajaran di SMPN 1 Boyolali. Akan tetapi menghadapi  hal yang 

baru tersebut tidak semudah membalik telapak tanggan saja. Dengan hadirnya 

multimedia sudah barang tentu disambut gembira oleh kalangan sekolah tersebut, 

akan tetapi  tentu semua itu menuntut sumber daya manusia yang berkualitas yaitu 

mampu untuk menggunakan, berpengetahuan dan terampil bahkan handal. Apalah 

artinya teknologi modern apabila tanpa diimbangi dengan kemampuan SDM yang 

berkualitas dalam menggunakannya.  Berbagai cara telah ditempuh oleh SMPN 1 

Boyolali dalam meningkatkan SDM terutama guru-guru dalam pemanfaatan 

multimedia antara lain dengan pelatihan (workshop), bimbingan teknis dari IHT, 
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guru pendamping TIK maupun bimbingan teman sejawat yang memiliki 

keterampilan lebih. Semua itu bertujuan agar mereka bisa beradaptasi dan mampu 

memanfaatkan multimedia dengan handal. 

Seiring dengan bergulirnya waktu ternyata telah ada progress dalam 

pemanfaatan multimedia bagi guru-guru. Karena mereka telah terbiasa 

menggunakan multimedia dalam pembelajaran maka lama-lama menjadi terampil, 

mulai memiliki rasa kesadaran diri akan pentingnya multimedia dalam 

pembelajara.  Mereka telah mampu memilih materi yang cocok/relevan dan harus 

ditampilkan dengan multimedia , biasanya materi yang sulit, abstrak, konsep-

konsep abstraknyang komplek yang sulit dipahami siswa. Mereka telah menyadari 

dan mengetahui akan arti pentingnya bila menyampaikan materi dengan 

multimedia. Adapun yang telah mereka rasakan manfaat pembelajaran dengan 

memanfaatkan multimedia antara lain : 

a.  Manfaat bagi guru : 

1) Mempermudah penyampaian materi baik yang sulit maupun yang 

abstrak sekalipun, misal materi tentang mikroorganisme (bakteri, sel) 

sehingga mudah dipahami siswa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat M Atwi Suparman (2001: 187)         

Yang mengatakan “ media yang digunakan dalam kegiatan instruksional 

karena berbagai kemampuannya sebagai berikut memperbesar benda 

yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi lebih besar, 

seperti penggunaan gambar atau film tentang perkembangan suatu 

kuman atau sel” Juga pendapat Sri Anitah (2008: 68) bahwa 
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pembelajaran multimedia itu digunakan bilamana mengilustrasikan 

bagaimana mekanisme sesuatu itu bekerja (abstrak), mengklarifikasi atau 

menekankan konsep-konsep abstrak yang komplek yang sering sukar 

diingat pebelajar serta mengilustrasikan yang tidak familiar.  

2) Membantu mengatasi keterbatasan apabila materi itu di lingkungan 

sekitar belum ada  atau bahkan sebaliknya memperkenalkan yang ada di 

sekitar/mendekatkan dengan dunia nyata. Misal tidak perlu 

mendatangkan objek yang tidak mungkin didatangkan bisa juga lewat 

internet.  

Hal ini sesuai apa yang dikatakan Arief S Sadiman (1994: 06) “ Media 

instruksional memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungannya. Mereka tidak hanya diajak membaca tentang atau 

berbicara tentang gejala-gejala fisik dan social tetapi diajak berkontak 

secara langsung dengannya.” 

Hal ini senada pula pendapat M Atwi Suparman (2001 : 187) bahwa 

media instruksional digunakan karena mampu menyajikan benda atau 

peristiwa yang terletak jauh dari siswa misal tentang salju, air terjun, 

bulan, perut bumi dan lainnya. 

3) Sekolah maupun guru-guru merasa praktis tidak harus selalu membawa 

siswa ke lapangan/lebih hemat biaya. 

4) Memudahkan kerja guru dalam membuat laporan penilaian. 

b. Manfaat bagi Siswa 
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Selain manfaat yang dirasakan bagi guru tentunya bagi siswa juga ada 

manfaat pembelajaran dengan multimedia. Adapun manfaat bagi siswa yang 

dirasakan di SMPN 1Boyolali antara lain : 

1) Mudah menerima materi yang disampaikan guru sehingga terjadi 

pembelajaran yang interaktif/siswa aktif  karena termotivasi  dengan 

aktifnya siswa maka akan membangun suatu pengetahuan. Di SMPN 1 

Boyolali dengan pembelajaran multimedia mampu membangkitkan 

siswa untuk bertanyaan kepada guru. 

2) Dengan meggunakan multimedia hasil belajar baik secara kelompok 

maupun pribadi yang diberikan guru hasilnya sama baiknya. Di SMPN 1 

Boyolali tugas pribadi siswa maupun tugas kelompok sama-sama baik 

/bagus hasilnya. 

3) Dengan multimedia akan melatih berpikir secara multisensorik sebagai 

modal penting, baik itu menulis dan membaca. Di SMPN 1 Boyolali 

pembelajaran dengan multimedia mampu melatih /membangkitkan daya 

pikir otak yang membuat berkembang kemampuan pikirnya misal 

dengan ditampilkannya gambar maupun lambang-lambang anak akan 

bisa membaca dan menyimpulkan. Contoh ditampilkannya gambar 

maupun lambang-lambang dalam IPA 

Hal ini senada dengan pendapat dari Palmer W.Agnew and friends  

(1996 :09) yaitu sebagai berikut : 

We take as given that students learn better: 

· If they construct knowledge actively rather than merely 

receiving information passively. 
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· If they learn to work in group as well as to work alone and 

· If they learn by using multiple sensory modalities in 

addition to using the most important modality, namely 

writing and reading text. 

 
Melihat begitu besar manfaat multimedia dalam pembelajaran , untuk 

bisa mencapai kerja yang baik bagi pembelajaran sangat dipengaruhi /ditentukan 

oleh beberapa factor yang mendukung antara lain : 

a.Guru 

Guru yang dikatakan mendukung adalah guru yang mana di setiap saat 

setiap waktu dalam pembelajaran mampu menyampaikan materi dengan 

menggunakan multimedia. Hal ini dikarenakan adanya inovasi teknologi modern 

yaitu multimedia di SMPN 1 Boyolali yang mana dalam inovasi tersebut akan 

terjadi suatu perubahan individu yaitu guru yang semula menggunakan metode 

mengajar tradisional telah beralih ke teknologi modern (multimedia). Hal ini 

senada dengan pendapat Everett Rogers dan F. Floy Shoemaker dalam Abdillah 

Hanafi (1986: 21) :   

 Jika kita menganggap sekolah sebagai suatu system social, maka 

pengabdosian suatu metode mengajar baru yang dilakukan oleh sekolah 

tersebut akan membawa kita pada proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh para guru sebagai pribadi untuk mengubah metode mengajar 

mereka, sama halya pada perubahan pada sebagian besar individu dalam 

system social akan mengakibatkan pula perubahan pada system itu sendiri. 

 

Di SMPN 1 Boyolali semua guru telah memanfaatkan multimedia dalam 

menyampaikan materinya. Mereka sudah bisa menggunakan computer, LCD, 

membuat tampilan/powerpoint internet . Bahkan di SMPN 1 Boyolali tidak hanya 
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guru yang saja yang mampu memanfaatkan multimedia , bahkan tenaga 

pendukung dan pesuruhpun mampu menggunakan/mengoperasikan. Hal ini 

merupakan prestise tersendiri bagi SMPN 1 Boyolali sebagai sekolah RSBI untuk 

berjuang menuju SBI. 

b. Siswa 

Siswa SMPN 1 Boyolali sudah tentu merupakan input pilihan tersendiri, 

kebanyakkan mereka memiliki potensi dan prestasi yang bagus, untuk bisa 

diterima masuk di SMPN 1 Boyolali melalui saringan yang ketat. Baik dilihat dari 

nilai akademik. IQ, bahkan bahasa asing. Saat masuk mereka sudah disarankan 

untuk memiliki laptop, sehingga mereka sangat mendukung pemanfatan 

multimedia selain itu juga memiliki sarana internet di rumah. Hal ini jelas-jelas 

mendukung pemanfaatan multimedia pembelajaran, sewaktu-waktu guru 

menghendaki pembelajaran dengan menggunakan laptop mereka sudah siap 

apalagi dengan adanya wireless /area hotspot maka anak –anak bisa mengakses 

internet. Hal ini benar-benar mendukung pemanfaatan multimedia. Selain itu juga 

adanya tugas yang menuntut presentasi ke depan kelas maka mereka harus mampu 

menayangkan tayangan materi dengan laptop/computer yang ada dengan LCD. 

c. Lingkungan 

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah wali murid/orang tua 

siswa. Pemanfaatan multimedia juga didukung oleh orang tua murid yang mau 

dan mampu /respek yaitu menyediakan fasilitas laptop pada siswa dan 

memberikan fasilitas internet di rumah. 
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2. Kendala-kendala Pemanfaatan Multimedia dan Cara Mengatasi Kendala   

Pemanfaatan Multimedia 

a.Kendala-kendala Pemanfaatan Multimedia di SMPN 1 Boyolali. 

Pemanfaatan multimedia di SMPN 1 Boyolali dalam program RSBI pada 

awal-awal inovasi teknologi modern ini mengalami suatu hambatan/kendala. 

Adapun kendala-kendala yang bisa dijumpai pada awal-awal inovasi multimedia 

dalam program RSBI ini antara lain sebagai berikut : 

1). Alih Teknologi. 

Pada awal-awal pemanfaatan multimedia /alih teknologi di SMPN 1 

Boyolali mengalami suatu kendala. Pada dasarnya para guru perlu 

menyesuaikan/adaptasi. Dalam adaptasi ini sudah barang tentu banyak pengaruh 

yang menentukan keberhasilan pemanfaatan antara lain pengalaman dan 

keterampilan. Bagi usia yang muda bukan menjadi suatu kendala yang berat , 

kalaupun ada kendala tingkatannya ringan akan tetapi berbeda dengan  beliau guru 

yang usia diatas 50 tahun, alih teknologi merupakan suatu kendala tersendiri 

terutama dari aplikasi sampai tuntas penggunaannya. 

Adapun kendala pemanfaatan multimedia di SMPN 1 Boyolali yang bisa 

kita jumpai antaralain yaitu  belum koneknya computer dengan LCD (belum dapat 

menayangkan), kurang terampil membuat tampilan powerpoint serta  mati lampu. 

2). Etos kerja. 

Etos kerja menurut Fattah Santoso (2001:02) adalah  nilai-nilai yang 

membentuk semangat, sikap dan pandangan hidup manusia terhadap dunia kerja 

dalam rangka mewujudkan eksistensinya dan mengembangkan kepribadiannya. 
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Adanya inovasi teknologi multimedia di SMPN 1 Boyolali telah menunjukkan 

adanya etos kerja yang terkendala, antara lain  kendala tersebut adalah : 

a). Kurang kreatif  

 Kurang kreatif disini maksudnya di dalam memanfaatkan multimedia 

terutama dalam menayangkan tampilan dan membuat powerpoint   bagi guru 

yang usia di atas 50 tahun agak terkendala. Hal seperti ini memang dialami 

oleh beberapa guru di SMPN 1 Boyolali pada masa awal-awal pemanfaatan. 

b). Tidak tepat waktu 

     Yang dimaksud tidak tepat waktu disini adalah kerja guru dalam 

menyampaikan materi pada awal-awal pemanfaatan multimedia terutama 

bapak ibu guru yang usia 50 tahun ke atas terkendala , mestinya kompetensi 

dasar /KD yang sudah harus disampaikan ke siswa terpaksa ada beberapa yang 

tertunda sampai ke siswa karena kurang terampil dalam menayangkan 

sehingga menyita waktu dan untuk sementara tertunda. 

c). Kurang efektif kerja. 

      Pada awal-awal pemanfaatan multimedia di SMPN 1 Boyolali membuat hasil 

kerja kurang efektif hal ini nampak pada pembelajaran di kelas yang belum  

interaktif tapi cenderung diam/pasif dan otomatis perhatian tertuju pada 

penggunaan alat yang belum lancar/terkendala. 

3). Kendala dari lingkungan  

a). Kendala secara fisik/materi  yaitu : 

             Kendala dari lingkungan di sini adalah wali murid/orang tua siswa yang      

tidak mendukung dalam pemanfaatan multimedia. Di sini yang bisa kita 
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temui antara lain tidak adanya respek dari orang tua yaitu tidak mampu 

ataupun tidak mau menyediakan /memberikan fasilitas laptop bagi si anak 

maupun memberikan fasilitas internet bagi anak., mau tidak mau hal 

seperti ini tidak mendukung pemanfaatan multimedia.(menjadi kendala). 

Di SMPN 1 Boyolali  ada beberapa siswa saja yang belum memiliki laptop 

maupun fasilitas internet di rumah. Hal ini sesuai pendapat H.J Gino (2000 

:120) bahwa kondisi lingkungan siswa seperti tersedianya fasilitas belajar 

besar pengaruhnya terhadap usaha peningkatan motivasi belajar siswa. 

b), Kendala secara non fisik/non materi yaitu  

            Yang bisa kita temui di SMPN 1 Boyolali yaitu  kurang perhatian orang 

tua terhadap kegiatan belajar anak. Dengan tidak adanya perhatian 

terhadap kegiatan anak  dalam belajar maka mau tidak mau secara 

psikologi  mempengaruhi tingkat  semangat belajar sehingga anak juga 

tidak mau menarik simpati orang tua sehingga prestasi belajar kadang 

kurang maksimal. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Arden N. Frandsen dalam Sumadi Suryabrata (2006:30) yang mengatakan  

bahwa hal yang mendorong seseorang untuk belajar itu salah satunya 

adalah adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua , guru, 

dan teman-teman.  

Hal ini juga sesuai dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh Suprapto 

2003/2004 yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara 

perhatian orang tua, kreativitas dan minat belajar dengan prestasi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cix

Hal ini sesuai pula dengan pendapat dari H.J Gino (2000 : 120) yang 

menyatakan bahwa lingkungan psikis merupakan keadaan lingkungan 

yang secara langsung mengganggu aspek kejiwaan misal keadaan rumah 

tangga yang rusak hubungan keluarganya dan semacamnya. 

   

b. Upaya-Upaya yang Dilakukan Sekolah untuk Mengatasi Kendala-kendala   

Pemanfaatan Laboratorium Multimedia. 

1). Mengatasi Kendala Alih Teknologi. 

Kendala alih teknologi yang ada di SMPN 1 Boyolali terjadi pada awal-

awal inovasi, sudah barang tentu pemanfaatan multimedia bagi penggunanya 

mengalami suatu kendala alih teknologi.. Kendala ini pada dasarnya mereka 

alami, akan tetapi tingkat kendalanyalah yang membedakannya satu sama lainnya. 

Bagi guru-guru muda tentunya kendalanya tidak begitu berat dibanding dengan 

mereka yang berusia lebih dari 50 tahun. Adapun usaha sekolah untuk mengatasi 

hal tersebut antara lain : 

a). Workshop/pelatihan bagi guru-guru juga tenaga pendukungnya dengan 

mendatangkan lembaga dari pihak luar yang sudah tersertifikasi 

(Widyatama) untuk memberikan IHT secara periodik. 

b). Mengirimkan seorang guru untuk mengikuti penataran yang nantinya 

menularkan ilmunya ke teman-temannya. 

c). Pendampingan guru TIK sebagai guru pendamping yang mengajari teman-

teman apabila ada kesulitan ataupun teman sejawat yang dirasa 

mampu/terampil. 
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 2). Mengatasi Kendala Etos Kerja. 

a). Rasa kurang percaya diri.  

 Rasa kurang percaya diri pada guru usia 50 tahun ke atas selain workshop 

IHT juga kesediaan teman-teman sejawat yang membantu, dengan bantuan 

tersebut akan membantu penguatan rasa percaya diri sehingga  mampu 

membangkitkan motivasi kerja/bersemangat walaupun sudah usia di atas 

50 tahun.DI SMPN 1 Boyolali guru yang belum terampil di bantu oleh 

yang sudah terampil memanfaatkan multimedia baik penayangannya agar 

konek antara computer dan LCD. 

b). Mengatasi Kendala Kurang kreatif. 

Kurang kreatif yang dimaksud dalam pemanfaatan multimedia di sini 

adalah membuat tayangan yang lebih menarik yaitu powerpoint. Kurang 

kreatif disini akan mempengaruhi rasa ketertarikan siswa yang berkurang 

dalam pembelajaran sehingga bisa mengendorkan motivasi belajar siswa. 

Adapun mengatasi masalah ini dilakukan oleh sekolah selain workshop 

IHT, bantuan teman sejawat, pendampingan guru TIK juga memberikan 

tugas powerpoint pada siswa. Dengan cara seperti ini diharapkan 

kemampuan membuat powerpoint akan berkembang /kreatif. 

c).  Tidak Tepat Waktu Kerja. 

Pada guru-guru usia 50 tahun ke atas pada awal-awal pemanfaatan 

multimedia tentu kurang terampil dalam penayangan materi sehingga hal 

ini sangat menghambat penyampaian materi ke siswa. Misal kompetensi 

dasar /KD yang semestinya telah selesai disampaikan ke siswa karena 
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terkendala teknik maka tertunda /belum selesai disampaikan sehingga 

menjadi tidak tepat waktu kerja dalam penyampaian materi pembelajaran. 

Hal ini sekolah mengatasi dengan adanya kesanggupan teman sejawat 

maupun guru TIK untuk membantu beliau-beliau yang belum terampil 

menayangkan sehingga paling tidak secar beranggsur teratasi. 

3). Mengatasi Kendala Lingkungan. 

Yang dimaksud lingkungan di sini yaitu keluarga/wali murid/orang tua 

yang tidak mendukung pemanfaatan multimedia . Kendala ini dapat kita 

golongkan yaitu kendala yang bersifat fisik/materiil dan kendala yang bersifat non 

fisik/nonmaterial. Kendala yang bersifat fisik yaitu tidak diberikannya fasilitas 

laptop  maupun tidak diberikannya fasilitas internet di rumah oleh orang tua 

dimungkinkannya karena tidak mampu secara ekonomi, selain memberikan 

keringanan biaya pendidikan  sekolah mengatasi dengan menyediakan 

laboratorium computer dan fasilitas internet di sekolah/wireless yang mana 

kadang guru juga meminta siswa secara bersama-sama masuk lab. Computer. 

Sedangkan apabila ada siswa yang tidak memiliki laptop maka siswa tersebut 

mengatasinya dengan meminjam laptop temannya bahkan menyewa dan apabila 

ada tugas kelompok maupun pribadi /PR mereka atasi dengan mengakses internet 

lewat HP bahkan bila tidak puas pergi ke warnet , sewa laptop atau pergi ke rental 

ataupun ke tempat temannya yang memiliki fasilitas computer, laptop maupun 

internet di rumah. 

Sedangkan kendala yang bersifat non fisik/non materiil yaitu tidak adanya 

perhatian orang tua terhadap pemantauan belajar anak diatasi oleh adanya 
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liangkungan sekolah yang dimana anak-anaknya memiliki motivasi belajar yang 

tinggi mau tidak mau akan terpengaruh oleh lingkungan yang mendukung maka 

akan membuat siswa termotivasi belajar serta dukungan  dari guru-guru setempat 

misal pemberian tugas powerpoint ataupun akses internet. 

c. Hasil Pemanfaatan Laboratorium Multimedia dalam Program RSBI di    

SMPN 1 Boyolai Tahun 2009. 

1). Pembelajaran Menjadi Lebih Berkualitas. 

Pembelajaran di SMPN 1 Boyolali semula masih bersifat tradisional 

/sederhana, dengan hadirnya multimedia dalam pembelajaran sudah tentu 

membawa perubahan /hasil tersendiri bagi SMPN 1 Boyolali. Adapun yang bisa 

kita lihat antara lain sebagai berikut : 

a). Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

Yang dimaksud pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien maksudnya 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia di SMPN 1 Boyolali memiliki 

nilai guna yang lebih dan nilai hemat di dalam proses belajar mengajar, antara 

lain sebagai berikut : 

(1) Pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia di SMPN 1 Boyolali 

mampu mengatasi di dalam penyampaian materi oleh guru-guru terutama 

materi-materi yang sulit dipahami atau sukar diingat oleh siswa baik 

berupa konsep abstrak yang komplek misal tentang mikroorganisme, 

bakteri, sel, usaha bela negara dan lain-lain. Hal ini senada dengan 

pendapat Sri Anitah (2008 :67) bahwa multimedia digunakan saat 

mengklarifikasi atau menekankan konsep-konsep abstrak yang komplek 
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sering sukar diingat oleh pebelajar. Hal ini juga senada dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh M Atwi Suparman (2001 :187) bahwa media 

digunakan dalam kegiatan instruksional karena memiliki kemampuan yaitu 

memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi 

lebih besar, seperti penggunaan gambar atau film tentang perkembangan 

suatu kuman atau sel. 

(2).Dalam pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia mampu 

mendekatkan pebelajar  dengan dunia nyata. Di SMPN 1 Boyolali 

pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia selain lewat tayangan-

tayangan powerpoint yang ditampilkan oleh guru yang mana mungkin 

juga di lingkungan sekitar belum ada sehingga anak mudah mengenal 

lewat tayangan –tayangan serta dengan adanya sarana internet karena 

memang sudah merupakan area wireless anak-anak dan guru-guru mudah 

mengakses internet sehingga mampu mendekatkan dengan dunia nyata. 

Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan karena mudah 

dipahami sehingga sangat – sangat   efektif.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Arief S Sadiman (1994: 06) bahwa “Media instruksional 

memungkinkan adanya interaksi langsung siswa dan lingkungannya. 

Mereka tidak hanya diajak membaca tentang atau berbicara tentang gejala-

gejala fisik dan social tetapi diajak berkontak secara langsung dengannya” 

(3). Pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia di SMPN 1 Boyolali 

mampu mengatasi keterbatasan misal tidak mungkin kita membawa anak-

anak ke tempat yang tidak familiar, misalnya ke dasar laut, dalam hutan 
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dan lainnya yang mana pengalaman siswa berbeda-beda, yang mana bisa 

kita tampilkan cukup dengan powerpoint saja. Hal ini sangat membuat 

pembelajaran selain efektif juga efisien. Hal ini dikuatkan oleh pendapat 

M Atwi Suparman ( 2001 : 187): 

Penyajian benda atau peristiwa berbahaya ke hadapan mahasiswa 

seperti penggunaan film atau film bingkai slides) tentang angina 

topan Tornado yang sedang mengganas, harimau yang sedang 

menerkam mangsanya atau kuman penyakit yang sedang 

menggerogoti paru-paru manusia. 

 

(4). Pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia di SMPN 1 Boyolali  

tidak selalu harus mengajak anak ke lapangan, cukup kadang-kadang atau 

sesekali saja sehingga hal ini menunjukkan pembelajaran dengan 

memanfaatkan multimedia mampu menghemat biaya atau efisien. Hal ini 

sesuai dengan pendapat daripada Arief S Sadiman (1994 : 5) bahwa : 

Media instruksional dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh para siswa. Pengalaman tiap-tiap siswa berbeda-beda. 

Kehidupan keluarga dan masyarakat sangat menentukan, macam 

pengalaman apa yang dimiliki oleh siswa. Dua anak yang hidup di 

dua masyarakat /lingkungan yang berbeda akan mempunyai 

pengalaman yang berbeda. Ini disebabkan karena berbedanya 

“kesempatan untuk mengalami “yang diperoleh anak-anak . 

Ketersediaan buku, bacaan - bacaan, kesempatan melancong dan 

sebagainya adalah factor-faktor yang menentukan kekayaan 

pengalaman anak-anak. Media pendidikan dapat mengatasi 

perbedaan-perbedaan ini. Jika siswa tak mungkin untuk dibawa ke 

objek yang dipelajari, maka objeklah yang dibawa ke siswa. 
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(5) Pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia di SMPN 1 Boyolali guru 

dalam menyampaikan tidak perlu terlalu banyak ngomong /ceramah tetapi 

informasi mudah sampai ke siswa.sehingga lebih efektif dan efisien. Hal 

ini sesuai dengan pendapat H.J Gino (1993: 38) : 

” Makin banyak alat indera digunakan untuk mempelajari sesuatu, 

makin mudah diingat apa yang dipelajari. Ada peribahasa asing (tua) 

berbunyi : I hear, I forget, I remember: I do, I understand/I know. 

Misalnya : bila penyajian materi disampaikan dengan metode 

ceramah semata, akan sulit diingat dan dimengerti oleh siswa.Bagi 

siswa yang tingkat kecerdasan yang tinggi tidak menjadi masalah, 

tetapi bagi siswa yang tingkat kecerdasannya rendah atau berfikir 

lamban akan mengalami kesulitan. 

 

Hal ini diperkuat pula dengan yang lain  pendapat H.J Gino (1993: 37) :  

“ Perlu ditambahkan bahwa informasi yang disampaikan melalui 

media harus dapat diterima oleh siswa , dengan menggunakan salah 

satu ataupun gabungan beberapa alat indera mereka, bahkan lebih 

baik lagi bila seluruh alat indera siswa mampu dan dapat menerima 

isi pesan yang disampaikan” 

 

Di sini jelas memang multimedia sebagai peralatan modern yang 

merupakan perpaduan dari beberapa media guna menyampaikan pesan 

agar terjadi multisensori dalam berpikir, tidak hanya sekedar mendengar 

kemudian lupa seperti pepatah di atas I hear: I forget. 

(6). Pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia di SMPN 1 Boyolali      

sangat membantu guru dalam memberikan penilaian karena adanya  

computer nilai mudah dan cepat diolah.    

b). Mampu Menciptakan Pembelajaran yang Interaktif . 
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      Pembelajaran yang interaktif adalah pembelajaran yang mana mampu 

menciptakan pembelajaran siswa aktif berperan serta. Pembelajaran dengan 

multimedia merupakan pembelajaran menarik karena adanya perpaduan dari 

berbagai media, yang mana saat ini sinonim dengan format computer – based 

yang mengkombinasikan teks, grafis, audio, bahkan video ke dalam satu 

penyajian digital tunggal dan koheren. Di SMPN 1 Boyolali dengan 

multimedia telah mampu mengubah strategi pembelajaran yang semula 

teacher center learning dengan gaya student center learning/student active 

learning. Hal ini ditunjukkan dengan siswa yang terlibat dan termotivasi misal 

bertanya bila belum jelas atau bahkan penasaran, selain itu  adanya tugas yang 

diberikan bapak ibu guru untuk presentasi maju ke depan kelas yang mana 

materi tidak terbatas pada buku saja tetapi juga mengakses internet, jadi siswa 

dilibatkan dalam pemanfaatan multimedia. Sedang guru bukan satu-satunya 

sumber ilmu tetapi cukup sebagai fasilitator. Sehingga  strategi pembelajaran 

siswa CBSA/student active learning dengan yang dikenal PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) terjadi 

maka interaktif yang tinggi pada pembelajaran dengan memanfaatkan 

multimedia mudah tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Suwalni 

(2000: 14) bahwa : 

 Peran serta siswa dalam berbagai kegiatan belajar secara aktif akan akan 

meningkat keterlibatan mental siswa yang bersangkutan dalam proses 

belajar mengajar. Keterlibatan mental yang optimal tersebut sekaligus 

berarti peningkatan motivasi yang optimal pula dari diri siswa itu untuk 

meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pengalaman belajar yang memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk mencoba sendiri mencari jawaban suatu masalah, 

bekerjasama dengan teman sekelas, atau membuat sesuatu, akan lebih 

menantang pengarahan kekuatan dan perhatian murid disbandingkan 

dengan situasi yang didalamnya siswa hanya berkesempatan untuk 

menerima informasi secara searah. 

 

Selain pendapat Suwalni di dukung pula oleh pendapat Sri Anitah (2008 : 61) 

yang menyatakan bahwa:  

 “ Multimedia merupakan kegiatan interaktif yang sangat tinggi, 

mengajak pembelajar untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

memilih dan mengendalikan layar diantara informasi dalam penyajian 

media”. 

 

Ternyata pernyataan di atas juga didukung pula oleh pendapat Palmer. 

W.Agnew and Frieds (1996 : 09) yaitu sebagai berikut : We take as given that 

student learn better : 

· If They construct knowledge actively rather than merely 

receiving information passively 

· If they learn to work in group as well as to work alone and 

· If they learn by using multiple sensory modalities in addition to 

using the most important modality, namely writing and reading 

text. 

Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa multimedia mampu 

menciptakan pembelajaran yang interaktif di SMPN 1 Boyolali. 

c). Mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.. 

Multimedia merupakan fasilitas bagi berlangsungnya pembelajaran yang 

sangat mendukung. SMPN 1 Boyolali, dengan hadirnya multimedia sangat-

sangat terbantu dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga 

motivasi anak didik/siswa dalam belajar meningkat. Hal ini ditunjukkan 
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dengan adanya siswa bertanya apabila belum jelas, rajin mengerjakan tugas/ 

PR baik dengan mengakses internet maupun tidak, baik dirumah punya 

fasilitas internet atau tidak maupun yang punya laptop atau tidak punya.  Hal 

ini sesuai dengan pendapat H.J Gino dkk (2000 : 118) bahwa motivasi dalam 

belajar dipengaruhi oleh unsure-unsur antara lain cita-cita/aspirasi siswa, 

kemampuan siswa,kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa (fasilitas belajar, 

lingkungan phisik, lingkungan psikis), unsure-unsur dinamis belajar, upaya 

guru dalam membelajarkan siswa. 

d). Meningkatnya kualitas belajar siswa/ada progress. 

Hadirnya multimedia di SMPN 1 Boyolali telah mampu meningkatkan 

kualitas belajar bagi siswa yaitu antara lain siswa mudah mengingat/menerima 

materi serta mudah memahami contoh materi yang sulit dipahami karena  

sifatnya abstrak  yaitu tentang mikroorganisme (bakteri, sel , dll yang sejenis), 

siswa sulit menguraikan materi ini maka akan lebih mudah dimengerti dan 

dipahami siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arief S Sadiman (1994 : 05)  bahwa : 

beberapa objek, makhluk hidup dan gerakan-gerakan terlalu kecil untuk 

diamati dengan mata telanjang  misalnya bakteri, protozoa dan 

sebagainya. Kaca pembesar sebagai salah satu bentuk media pendidikan 

bisa memperbesar dan memperjelas objek-objek tadi/ ditampilkan 

dengan powerpoint. 

 

Selain itu Arief S Sadiman juga memperkuat (1994:06)  bahwa: 

Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar , konkrit dan realitas 

. Sering kali sesuatu yang diterangkan oleh guru diterima sebagai 

konsepsi yang berbeda oleh siswa yang berbeda pula. Penggunaan 
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media-media seperti ;gambar, film,objek,model,grafik dan sebagainya 

bisa memberikan konsep dasar yang benar. 

  

e). Ada peningkatan prestasi belajar. 

 Multimedia sebagai peralatan modern telah membawa manfaat salah 

satunya adalah prestasi belajar siswa di SMPN 1 Boyolali meningkat 

dibandingkan sebelum menggunakan multimedia. Peningkatan prestasi ini 

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Pembelajaran  yang 

semula tradisional  beralih ke yang modern sudah tentu diharapkan memiliki 

kualitas yang lebih dan ini terbukti di SMPN 1 Boyolali sejak adanya inovasi 

multimedia sebagai teknologi  pembelajaran prestasi mengalami peningkatan. 

Hal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat Sri Anitah (2008 : 61) :  

Tujuan penggunaan multimedia dalam pendidikan dan pelatihan adalah 

melibatkan pebelajar dalam pengalaman multisensorik untuk 

meningkatkan kegiatan belajar.  Pada masa lalu, pengalaman yang paling 

dominant adalah kata-kata tertulis dan lisan melalui buku teks dan 

ceramah. Saat ini dimanfaatkannya multimedia dan berbagai sumber 

informasi serta metode pembelajaran , pencapaian hasil pembelajaran 

diharapkan lebih meningkat. 

  

Jelas pendapat Sri Anitah tersebut menunjukkan realita yang ada di 

lapangan.  Di SMPN 1 Boyolai bahwa multimedia telah terbukti mampu 

meningkatkan prestasi belajar. Hal ini terlihat pada rata-rata hasil prestasi 

siswa 2 tahun terakhir menggunakan multimedia yaitu pada nilai ujian 

nasional mengalami kenaikan prestasi dari tahun pelajaran 2007/2008 dan 
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tahun pelajaran 2008/2009, yang terdiri mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. 

Rata-Rata Nilai Ujian Nasional  

SMPN 1 Boyolali tahun 2007/2008 dan 2008/2009 

Tahun Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Inggris 

Matematika IPA 

2007/2008 8,03 8,10 8,40 7,94 

2008/2009 8,50 8,14 9,38 8,71 

 

Sedangkan rata-rata nilai ujian nasional 2 tahun terakhir sebelum 

menggunakan multimedia/tradisional yaitu tahun 2005/2006 dan 2006/2007 

yang terdiri 3 mata pelajaran sebagai berikut; 

Rata-rata Nilai Ujian Nasional 

SMPN 1Boyolali tahun 2005/2006 dan 2006/2007 

Tahun Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika 

2005/2006 9,09 9,10 9,32 

2006/2007 9,11 8,52 9,06 

 

Apabila kita lihat tabel diatas prestasi belajar sebelum menggunakan 

multimedia ada dua mata pelajaran yang mengalami penurunan akan tetapi setelah 

menggunakan multimedia semua pelajarn ada peningkatan nilai /prestasi yang 

berarti. Catatan selengkapnya ada pada lampiran 18. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan         

 
1. Pemanfaatan laboratorium multimedia dalam program RSBI di SMPN 1 

Boyolali dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Semua guru di SMPN 1 Boyolali telah memanfaatkan laboratorium 

multimedia dalam setiap proses pembelajaran. 

b. Keberhasilan pemanfaatan laboratorium multimedia di SMPN 1 Boyolali 

ditentukan  oleh faktor  kemampuan guru, kemampuan siswa dan 

dukungan  lingkungan. 

c. Fasilitas internet dan lab. komputer di SMPN 1 Boyolali mampu 

membantu mengatasi kendala pemanfaatan laboratorium multimedia 

dalam pembelajaran.  

2. Kendala yang dihadapi oleh SMPN 1 Boyolali dalam pemanfaatan laboratorium 

multimedia dalam program RSBI terdiri : 

a. Kendala adaptasi teknologi 

b. Kendala etos kerja. 

c. Kendala lingkungan. 

Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxii

a.Cara mengatasi kendala adaptasi teknologi : 

1) Khusus bagi guru-guru usia diatas 50 tahun dibantu/didampingi  oleh 

teman sejawat dalam pemanfaatan multimedia. 

2) Diberikannya workshop IHT baik guru usia kurang dari 50 tahun dan 

usia lebih 50 tahun. 

b. Cara mengatasi kendala pemanfaatan multimedia yang berupa etos kerja 

adalah:  

1) Memberikan pelatihan /workshop kepada semua guru tentang 

pemanfaatan laboratorium multimedia dengan mendatangkan lembaga 

dari pihak luar yang sudah tersertifikasi (widyatama) memberikan 

IHT. 

2) Mengirimkan seorang guru untuk penataran kemudian guru tsb 

menyampaikan ilmunya kepada teman-temannya. 

3) Dijadikannya guru TIK sebagai guru pendamping yang mengajari 

teman-teman apabila ada kesulitan. 

4) Adanya bantuan teman sejawat apabila dirasa diperlukan bagi guru 

yang belum terampil. 

c. Cara mengatasi kendala pemanfaatan multimedia yang berupa lingkungan 

keluarga /orangtua yang kurang mendukung dapat disimpulkan sebagai 

berikut:. 

1).Diberikannya keringanan biaya pada mereka dengan syarat mampu 

menunjukkan bukti fisik ketidakpunyaannya. 
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2). Adanya fasilitas komputer sehingga semua siswa ada kesempatan dan 

diberi kesempatan yang sama sehingga mampu membantu siswa 

dalam memanfaatkan multimedia. 

3.  Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan laboratorium multimedia dalam 

program RSBI di SMPN 1 Boyolali dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a.. Pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien (Berkualitas). 

b. Mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif (membuat suasana 

belajar menarik, menyenangkan, mampu membangkitkan motivasi siswa 

belajar, melibatkan siswa/ strategi CBSA (Studet Centered Learning)). 

c. Meningkatkan kualitas belajar siswa( Siswa mudah mengingat/menerima 

materi). 

d. Ada progress hasil belajar siswa. 

e. Memudahkan penilaian  

f. Adanya peningkatan prestasi belajar dibanding dengan tahun-tahun lalu 

sewaktu belum menggunakan multimedia. 

 

B. Implikasi 

 

Hasil penelitian yang dilakukan di SMPN 1 Boyolali membawa 

implikasi antara lain sebagai berikut : 

1. Semula hanya pelajaran yang diwajibkan saja yang menggunakan multimedia 

(IPA, Matematika, Bahasa Inggris) tetapi sekarang semua mata pelajaran 

wajib menggunakan multimedia sehingga semua guru memanfaatkan 
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multimedia secara maksimal tidak setengah-setengah.  Hal ini akan menjadi 

tantangan tersendiri bagi guru-guru sehingga mampu membawa dampak 

positif dalam peningkatan sumber daya manusia yang merupakan tantangan 

bagi RSBI dimana selain adanya tuntutan managemen juga adanya tuntutan 

SDM yang berkualitas dan teknologi yang modern.  

2.  Adanya workshop multimedia bagi guru-guru bila diterapkan dalam 

pembelajaran sehari-hari/pembiasaan maka akan membawa dampak adanya 

peningkatan keterampilan dalam memanfaatkan multimedia. 

3. Pemanfaatan multimedia di SMPN 1 Boyolali mempengaruhi kualitas 

pembelajaran sehingga membawa reaksi atau dampak positif bagi siswa dalam 

belajarnya(ada progress) yang akan mampu mendorong semangat belajar yang 

memungkinkan prestasi meningkat.  

 

C. SARAN 

 

Sebagai bagian akhir dari tesis ini, penulis menyampaikan saran yang 

sekiranya berguna, antara lain : 

1.  Keberhasilan pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran sangat di dukung 

oleh faktor kemampuan guru, kemampuan siswa dan lingkungan, untuk itu 

perlu adanya latihan kesadaran diri dalam pemanfaatan multimedia bagi guru, 

siswa dan lingkungan. Bagi guru  latihan kesadaran diri, akan tahu  pentingnya 

pembelajaran yang modern (menggunakan multimedia) mampu meningkatkan 

kualitas dalam mengajar sehingga guru harus belajar guna meningkatkan 
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keterampilan pemanfaatan multimedia . Bagi siswa dengan latihan kesadaran 

diri akan mampu meningkatkan kualitas belajar atau ada progress dalam 

belajar. Bagi lingkungan/orang tua siswa dengan latihan kesadaran diri akan 

pentingnya belajar anak dengan multimedia maka diharapkan mampu dan mau 

memberikan dukungan secara material maupun non material yang mana 

mampu meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi. 

2. Selain workshop IHT, adanya bantuan teman sejawat/penularan keterampilan 

menggunakan multimedia diharapkan  mampu mengatasi kendala etos kerja 

guru terutama bagi guru usia di atas 50 tahun. Menyikapi hal tsb sebaiknya 

kepala sekolah mau dan mampu membina  menciptakan hubungan kerja yang 

baik di SMPN 1 Boyolali sehingga  permasalahan /kendala pemanfaatan 

multimedia yang berupa alih teknologi dan etos kerja dapat dengan cepat  

teratasi. 

3.  Kendala lingkungan /orang tua yang kurang mendukung pemanfaatan 

multimedia sebaiknya pihak-pihak SMPN 1 Boyolali yang berkopenten sering 

mengadakan sosialisasi rutin dengan mengundang orang tua siswa untuk 

diberi pengarahan yang bersifat mampu menciptakan dukungan belajar anak 

baik secara material maupun non material. 

4. Keberhasilan  pemanfaatan laboratorium multimedia di SMPN 1 Boyolali 

sebaiknya dipertahankan, dilanjutkan, dikembangkan dengan studi banding,  

hal tersebut diharapkan dapat cepat terealisasi cita-cita  menuju SBI. 
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