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1. Pendahuluan 

Teknologi komputer saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Banyak sisi kehidupan kita yang sangat tergantung dengan teknologi komputer. 
Proses pemanfaatan teknologi komputer saat ini dikenal dengan istilah 
komputerisasi. Komputer sendiri diartikan sebagai suatu perangkat elektronika 

yang bekerja secara otomatis, terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dengan  
prosedur tertentu, dapat mengingat (baik masukan, proses, maupun hasil) dan 

menampilkan hasil proses tersebut[1]. Komputer terbagi dalam dua komponen 
yaitu hardware dan software. Menurut Riyan() dalam Arifianto (2009), software 
merupakan sebuah perangkat operasi kerja untuk menjalankan komponen 

hardware.Sedangkan hardware merupakan bentuk fisik yang terlihat secara kasat 
mata, didalamnya meliputi berbagai komponen, salah satunya adalah dengan 

bentuk sirkuit digital [2].Hardware tersusun dari berbagai komponen yang dirakit 
secara detail dengan mempertimbangkan penggunaannya, misalkan daya listrik 
yang digunakan, keamanan penggunaan sampai dengan ketahanannya yang 

tertutupi oleh casing. 
Proses merakit komputer sendiri memerlukan berbagai teknik dan 

prosedurperakitan yang benar agar komponen-komponen yang digabungkan dapat 
membentuk komputer secara kesatuan yang utuh sehingga bisa digunakan dan 
berjalan dengan normal. Oleh sebagian orang, merakit komputer dianggap sebagai 

kegiatan yang rumit dan hanya dilakukan oleh teknisi komputer yang ahli 
dibidangnya. Pandangan ini sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena merakit 

komputer sangat modular artinya bahwa pemasangan dan pembuatan yang sesuai 
dengan tiap komponen menggunakan standardisasi yang sama [3].Skill merakit 
komputer sangat bermanfaat bagi pengguna komputer terutama untuk memastikan 

komputer yang digunakan tetap prima dan lebih efisien biaya karena bisa merawat 
komputer sendiri. 

Mengingat manfaat dari skill merakit komputer, maka perakitan komputer 
banyak dipelajari pada beberapa sekolah SMK yang salah satunya adalah di SMK 
N 1 Tengaran pada mata pelajaran perakitan komputer.Akan tetapi, berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan di SMK N 1 Tengaran, ditemukan adanya 
permasalahan dalam pelajaran perakitan komputer khususnya pada siswa 

perempuan. Dari kelas X RPL 1 yang memiliki 35 siswa(21 perempuan dan 14 
laki-laki), ditemukan bahwa semua siswa laki-laki dapat memenuhi KKM. 
Sedangkan hanya 14%, yaitu 3 siswa dari 21 siswa perempuan yang memenuhi 

KKM. Ditemukan ada beberapa permasalahan internal dan ekternal yang siswa 
perempuan alami dalam merakit komputer. Banyak dari siswa perempuan yang 

menyatakan bahwa mereka takut melakukan kesalahan dalam merakit komputer 
yang mengakibatkan  kerusakan. Guru mata pelajaran perakitan komputer juga 
menyatakan hal yang serupa. Tingginya kecemasan oleh siswa perempuan 

mengakibatkan selama proses perakitan siswa tersebut mengalami kegagalan 
dimulai dari proses awal sehingga timbul keraguan untuk melanjutkan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ramaiah (2003), bahwa jenis 
kelamin perempuan pada umumnya lebih rentan mengalami kecemasan 
dibandingkan dengan laki – laki. Perempuan dinilai lebih cemas, kurang sabar, 

dan mudah mengeluarkan air mata [4]. 
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Selain faktor internal terdapat permasalahan eksternal yang diungkapkan oleh 

siswa perempuan dalam pelaksanaan pembelajaran perakitan komputer di SMK N 
1 Tengaran, yaitu kurangnya waktu dalam merakit dan kurangnya sarana 
prasarana dikarenakan proses Trial and Eror (mencoba-coba) oleh siswa yang 

mengakibatkan beberapa komponen mengalami kerusakan dan kurangnya metode 
serta media yang digunakan oleh guru. Selama ini penggunaan metode ceramah 

yang digunakan dalam pembelajaran seringkali membuat siswa jenuh dan bosan. 
Sehingga tingkat pemahaman dan skill siswa menjadi kurang.Untuk mengatasi 
permasalahan diatas, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat digunakan 

sebagai salah satu solusi. Salah satu alternatif pembelajaran dengan menggunakan 
teknologi adalah penggunaan multimedia interaktif.Multimedia interaktif juga 

menyediakan peluang bagi pengajar untuk mengembangkan teknik pembelajaran 
sehingga menghasilkan hasil yang maksimal [5].Hal ini sejalan dengan penelitian 
Wikandari (2012) yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbantuan komputer 

interaktif lebih baik sebagai media dalam menyampaikan materi pembelajaran 
pada mata pelajaran TIK untuk hasil belajar siswa daripada dengan media 

pembelajaran buku ajar[6].Selain itu, Dwijaya (2014)menyatakan bahwa manfaat 
penggunaan multimedia interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 
belajar[7]. 

Salah satu multimedia interaktif yang sesuai dengan perkembangan teknologi 
dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah media simulator. Media 

simulator merupakan program yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan 
yang mirip dengan keadaan sesungguhnya (Depdiknas, 2005) [8].Terdapat 
beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan penggunaan media 

simulator.Yang pertama adalah penelitian Rianto (2013) yangmenunjukkan bahwa 
penggunaan media simulator dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran perakitan komputer[9].Selain itu,Supriyantoko (2014) menambahkan 
bahwa penggunaan media simulator selain dapat meningkatkan nilai yang 
merupakan aspek kognitif juga mendapatkan respon yang sangat baik dari siswa 

dalam pembelajaran menggunakan media simulator[10].Kedua penelitian diatas 
menunjukkan bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk melihat pengaruh media 

simulator pada siswa secara umum.Dilain pihak, diutemukan bahwa ternyata 
siswa perempuan mempunyai lebih banyak kendala dalam perakitan komputer. 
Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh media simulator pada siswa 

perempuan yang memiliki kendala lebih banyak dalam merakit komputer. Yang 
kedua, penelitian-penelitian sebelumnya hanya melihat hasil peningkatan siswa 

pada ranah kognitif, sedangkan dalam penelitian ini akan dilihat hasil peningkatan 
siswa perempuan dalam ranah psikomotorik, yaitu peningkatan keterampilan 
merakit komputer. 

Penelitian ini menggunakan media simulator untuk digunakan dalam materi 
pembelajaran perakitan komputer. Dengan adanya media simulator diharapkan 

siswa bisa lebih meningkatkanskill dalam merakit komputer karena media 
simulator dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktek dengan cara 
yang aman dan dapat dilakukan berulangsehingga keterampilan merakit komputer 

pada siswa perempuan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk: (1)mengetahui apakah media simulator  dapat digunakan untuk 
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meningkatkan skill siswa perempuan yang memiliki lebih banyak kendala dalam 

merakit, (2)mengetahui respon siswa perempuan terhadap penggunaan media 
simulator  dalam mempelajari perakitan komputer. 

 
2. Kajian Pustaka 

Media Simulator menurut Depdiknas (2005) adalah program yang berfungsi 

untuk menyimpulkan suatu peralatan, tetapi kerjanya agak lambat daripada 
keadaan yang sebenarnya[8].Simulator juga dapat diartikan sebagai simulasi atau 

objek fisik-benda nyata.Simulasi dalam Depdiknas (2005) adalah metode 
pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan 
keadaan sesungguhnya[8].Dalam penelitian ini, menggunakan batuan aplikasi 

media simulator Cisco-IT Essentials Virtual Desktopyang dibuat oleh perusahaan 
Cisco.Aplikasi ini mempunyai beberapa course untuk membantu proses belajar 

para siswa. Course dalam program ini terdiri dari 3 bagian secara berurutan dari 
Learn, Test, dan Explore.Dengan desain tampilan yang mempermudah dalam 
proses belajar sehingga tidak memerlukan hardware yang nyata untuk belajar 

merakit komputer sebelum merakit komputer yang sesungguhnya, karena media 
simulator ini dibuat dengan bentukvirtual desktop menampilkan hardware 

komputer hampir sama seperti aslinya [11].Manfaat dari media simulator dalam 
pembelajaran adalah keberhasilan media simulator dengan penggunaan beberapa 
keterampilan dan teknik dan praktekdapat meningkatkan keberhasilan dalam 

belajar.Selain itu menurut Wilkins (1990),  simulatorjuga dapat melibatkan anak 
untuk melakukan sesuatu, sehingga meningkatkan partisipasi anak secara 

aktif.Ketika siswa berperan aktif, mereka lebih memahami pelajaran. Sehingga 
mereka akanmeningkatkan ketrampilan (skill) yang diinginkan dalam pelajaran 
tersebut[12]. 

Ketrampilan (skill) menurut Dunnette(1976)pada hakikatnyaadalah kapasitas 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan 

pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang didapat[13].Keterampilan 
(skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah 
dan cermatyang membutuhkan kemampuan dasar (basic ability)[13].Terdapat 

beberapa macam kategori ketrampilan.Akan tetapi, kategori ketrampilan yang 
digunakan pada penelitian ini adalah kategori technical skill, yang terdapat pada 
ranah psikomotorik. Media simulator memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk praktek dengan cara yang aman dan dapat dilakukan berulang, sehingga 
keterampilan merakit komputer pada siswa perempuan dapat ditingkatkan. 

Sehingga hal ini dapat meningkatkan technical skill siswa perempuan.Ketrampilan 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketrampilan perakitan komputer. 

Perakitan Komputermerupakan serangkaian kegiatan untuk menyatukan 

bagian-bagian dalam sebuah komputer agar dapat digunakan sebagai sebuah 
komputer secara utuh. Adapun tahapan dalam perakitan komputer yang paparkan 

oleh Zaki(2007) terdiri dari: (1)tahapan Persiapan yang baik akan memudahkan 
dalam perakitan komputer serta menghindari permasalahan yang mungkin timbul. 
Hal yang terkait dalam persiapan meliputi.Penentuan konfigurasi komputer, 

persiapan kompunen dan perlengkapan dan pengamanan. (2)Tahapan proses pada 
perakitan komputer merupakan urutan proses pemasangan komponen untuk 
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dijadikan menjadi sebuah PC.(3)Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji 

dengan menjalankan program setup BIOS yang sesuai dengan interupsi pada 
tampilan BIOS. (4)Tahapan penanganan permasalahan yang umum terjadi dalam 
perakitan komputer terjadi pada konektor dan slot yang masih belum benar jika 

komponen itu baru.(5)Keamanan dan keselamatan kerja. Dalam melihat 
kemampuan siswa prempuan dipretest dan posttest, penelitian ini hanya mengacu 

pada tahapan perakitan[3]. Karena penelitian ini hanya difokuskan untuk 
mengukur kemapuan skill siswa perempuan dalam merakit komputer. 

Adapun untuk mengukur keberhasilan siswa perempuan dalam merakit 

komputer dapat dilihat melalui faktor antara lain adalah1) kelengkapan bahan dan 
peralatan yang diperlukan, 2)kesesuaian prosedur, 3) kelancaran tehnik, 

4)ketepatan waktu penyelesaian tugas, 5)kerapihan perakitan, 6)keamanan dan 
keselamatan kerja(RPP Perakitan Komputer K13, 2013). Pada penelitian ini akan 
melihat ketrampilan merakit komputer pada siswa perempuan. 

Siswa perempuan banyak permasalahan yang muncul dari siswa perempuan 
dalam hal perakitan komputer. Dalam penelitian ini juga siswa perempuan banyak 

mengeluh akan kecemasan yang di alaminya dalam mata pelajaran perakitan 
komputer tentunya pada hal praktik merakit komputer, sehingga tingkat skill 
merakit komputer dari siswa perempuan menjadi kurang. Permasalahan yang di 

kemukakan siswa perempuan dalam penelitian ini juga sejalan dengan pendapat 
para ahli di memaparkan kecemasan pada pria dan wanita, Myers (1983) 

mengatakan bahwa perempuan lebih cemas akan ketidakmampuannya dibanding 
dengan laki-laki.Laki-laki lebih aktif, eksploratif, sedangkan perempuan lebih 
sensitif [14]. Penelitian lain menunjukkan bahwa laki-laki lebih rileks dibanding 

perempuan.Selain sifat cemas yang dimiliki oleh perempuan terdapat sifat positif 
yang dimiliki olehperempuan dengan karakteristik telaten, teliti, selalu ingin tahu, 

dan daya ingat yang baik[15]. 
Dengan tingginya permasalahan kecemasan yang di alami siswa 

perempuan.Maka dalam penelitan ini mengarah pada siswa perempuan untuk bisa 

mengurangi tingkat kecemasan yang selama ini di alami sehingga penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan skill siswa 

perempuan dalam merakit komputer yang dulu kurang menjadi lebih baik dengan 
perlakuan dalam penelitian ini. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

Quasi-Experimentaldengan dan desain Pretest-Posttest Nonequivalent Control 
Group Desaign[16] dengan subyek penelitian adalah siswa perempuan kelas X 
RPL 1. Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 1 Tengaran pada materi pelajaran 

perakitan komputer. Dalam penelitian ini terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok 
eksperimen (X RPL 1)dan kelompok kontrol (X RPL 3) dengan masing-masing 

berjumlah 35 siswa (21 perempuan dan 14 laki-laki).Teknik pengambilan data 
dilakukan dengan: (1)wawancara, kepada guru untuk mengetahui permasalahan 
pada mata pelajaran perakitan. (2) Angket, diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui apakah permasalahan yang ada sesuai dengan yang dialami oleh 
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siswa dan respon siswa setelah mendapatkan treatment. (3) Metode Tes, 

diberikan siswa untuk memperoleh data awal pretest dan posttest diberikan 
setelah perlakuan diberikan pada tiap kelasnya, untuk mengukur seberapa 
pengaruh perlakuan yang diberikan.(4) Dokumentasi, dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan seperti nilai dan lainnya. (5) 
Observasi, digunakan untuk mengamati langsung pengaruh perlakuan yang 

diberikan pada tiap kelas.Instrument tesyang digunakan telah divalidasi oleh 3 
orang ahli dibidang perakitan komputeruntuk mengukur skill dalam merakit 
komputer selama proses pelaksanaan pembelajaran. Ada indikator yang tidak 

dipakai yaitu indikator kerapihan perakitan dan keamanan dan keselamatan 
kerja,karena dari salah satu ahli pakar tersebut menyatakan kerapihan perakitan 

dan keamanan dan keselamatan kerja tidak perlu dilakukan karena pengaruh dari 
perakitan komputer tidak terlalu besar. 

Proses Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahapan yang meliputi yang 

pertama adalah tahap persiapan yang menyangkut konsultasi kepada pihak 
sekolah dan guru mata pelajaran untuk menentukan penelitian yang akan 

dilakukan, wawancara kepada guru untuk mengetahui keadaan pada mata 
pelajaran perakitan, angket yang akan diberikan kepada siswa untuk mengetahui 
pendapat siswa pada mata pelajaran perakitan, penyusunan perangkat 

pembelajaran, pembuatan instrumen penelitian, dan membuatn instrument 
tes.Kedua adalah tahap pelaksanaan, pada tahapan ini siswa diberikan pretest 

untuk mengukur tingkat kemampuan merakit pada kedua kelas. Setelah diberikan 
pretest maka hasil dari tes tersebut dipisahkan sesuai kategori, yang nilai rerata 
paling rendah maka dijadikan sebagai kelas eksperimen.Dalam 

pengkategoriannya tiap kelas diberikan perlakuan yang berbeda, pada kelas 
kontrol diberikan perlakuan dengan cara menerapkan model pembelajaran yang 

biasanya dipakai oleh guru yaitu model pembelajaran konvensional. Sedangkan 
kerlas eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan media simulator. 
Setelah diberikan perlakuan yang berbeda maka kedua kelas tersebut diberikan 

posttest merakit komputer untuk melihat hasil dari kedua perlakuan tersebut. 
Ketiga, tahap akhir yaitu mengolah data dan memberikan kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

4. Hasil Penelitian 

Sampel dari penelitian ini adalah siswa perempuan pada kelas X RPL 1 dan X 

RPL 3 dengan jumlah 35 siswa dengan masing laki-laki 14 dan yang perempuan 
21. Kedua kelas tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu memiliki rata-
rata yang seimbang pada praktik merakit mata pelajaran perakitan komputer  

sehingga merupakan kelas yang homogen (berkemampuan sama). Setelah 
dilakukan uji normalitas dan homogenitas nilai rerata dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dinyatakan normal dan homogen. 
Hasil dari pretestpada kedua kelas tersebut merupakan nilai awal dari kedua 

kelas sebelum diberi perlakuan. Data yang digunakan adalah nilai pretest yang 

didapat dari kelas X RPL 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X RPL 3 sebagai 
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kelas kontrol. Hasil perhitungan statistik deskriptif yang diperoleh sebagai 

berikut: 
 

 

Gambar 1.Perbandingan nilai rerata pretest siswa laki-laki dan perempuan 

Berdasarkan nilai rerata kelas eksperimen sebesar 71.43, sedangkan nilai 

rerata kelas kontrol sebesar 72.18.Pada rerata siswa perempuan, kelas eksperimen 
sebesar 64.36, sedangkan kelas kontrol sebesar 66.34.Data tersebut diuji 

normalitas dan homogenitas dan diketahui data tersebut teruji normal dan 
homogen. 

Hasil tesyang didapat pada siswa perempuan dilihat dari perbedaan nilai rata-

rata pretest dengan posttest-nya. Deskripsi mengenai perbedaan nilai rata-rata 
tersebut dirinci berdasarkan kelompok. 

 
Tabel.1  

Rerata siswa perempuan hasil tes praktik  

kelompok kontrol dan eksperimen 

Indikator 
Kontrol 

Peningkatan 
N-

Gain 
Keterangan 

Eksperimen 
Peningkatan 

N-
Gain 

Keterangan 

Pre Post Pre  Post 

1.Kelengkapan 

bahan dan 

peralatan  

71.1 72.6 1.5 0.05 RENDAH 67.9 80.7 12.8 0.40 SEDANG 

2.Kesesuaian 

prosedur 
65.6 69.3 3.7 0.11 RENDAH 64.4 77.4 13.0 0.36 SEDANG 

3.Kelancaran 

tehnik 
62.0 66.0 3.9 0.10 RENDAH 61.1 76.0 14.9 0.38 SEDANG 

4.Ketepatan 

waktu  
66.7 68.6 1.9 0.06 RENDAH 64.1 77.6 13.5 0.38 SEDANG 

Rerata 66.3 69.1 2.8 0.08 RENDAH 64.4 77.9 13.6 0.38 SEDANG 

KKM Tidak Tercapi     Tercapai     
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Berdasarkan hasil dari nilaiposttest siswa perempuan pada kedua kelas 

tersebut terdapat perbedaan dan peningkatan hasil nilai. Dapat diketahui kelas 
eksperimen mengalami peningkatan yang lebih tinggi sebesar 13,6 dengan 
keterangan sedang. Hasil Uji paired sampel t-testyang sudah dilakukan, dari 

korelasi tersebut menghasilkan 0.925 dengan probabilitas 0.00. Hal ini 
menyatakan bahwa p < 0.05 terdapat hubungan yang signifikan. Kemudian dari 

tabel paired sampel t-test, t-hitung 22.958 dengan probabilitas 0.000. Karena  p 
0.00 < 0.50, maka nilai rerata pretest dan posttest tidak sama atau berbeda.Dapat 
di artikan bahwa peningkatan nilai siswa perempuan kelas eksperimen mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Pada kelas eksperimen peningkatan yang 
paling tinggi yaitu indikator kelancaran tehnik sebesar 14,9. Kemudian ketepatan 

waktu sebesar 13,5, dan kesesuaian prosedure 13. Sedangkan nilai yang rendah 
terdapat pada indikator kelengkapan bahan dan peralatan sebesar 12,8. Hasil 
peningkatan tersebut diketahui bahwa kelas eksperimen telah mencapai KKM. 

Setelah akhir pembelajaran siswa diberikan kuiesioner respon pembelajaran 
media simulator pada kelas ekperimen. Berikut adalah hasil respon siswa terhadap 

media pembelajaran pada kelompok eksperimen : 
 

Tabel. 2 

 Kuisioner respon siswa terhadap media simulator 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S TS STT 

1 
Saya senang belajar perakitan komputer jika 
pembelajarannya menggunakan media simulator  

8 13 0 0 

2 Saya lebih mudah memahami perakitan komputer 
dengan media simulator  

9 10 2 0 

3 Saya tidak takut melakukan kesalahan jika berlatih 
menggunakan media simulator 

11 9 1 0 

4 Penggunaan media simulator membuat saya lebih aktif 
dalam pembelajaran 

7 14 0 0 

5 
Saya lebih cepat merakit komputer dari pada 
sebelumnya karena latihan menggunakan media 
simulator 

12 9 0 0 

6 Media simulator sangat membantu dalam latihan praktik 
merakit computer 

8 13 0 0 

7 Media simulator  lebih menarik dari pada pembelajaran 
yang guru berikan dengan metode ceramah 

8 13 0 0 

8 Penggunaan media simulator tidak membuat saya bosan 
dengan praktik merakit komputer 

10 11 0 0 

9 Penggunaan media simulator  memudahkan saya 
mengingat langkah-langkah merakit komputer 

8 12 1 0 

10 Penggunaan media simulatordapatmeningkatkan 
kemampuan skill saya dalam merakit 

11 10 0 0 

  Total 92 114 4 0 
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Terdapat 206 respon positif (sangat setuju dan setuju) diberikan oleh siswa 

perempuan. Sedangkan ada 4 respon negative yang disampaikan . Dengan kata 
lain, respon positif yang diberikan sebanyak 98% dari total 210 respon yang 
diberikan.  

Pada indikator pertanyaan siswa lebih cepat merakit daripada sebelumnya 
setelah menggunakan media simulator mendapatkan point sangat setuju paling 

banyak sebesar 12 responden.Pada peningkatan skill dan siswa tidak takut 
melakukan kesalahan perakitan mendapatkan point sangat setuju 11 
responden.Dari indikator pertanyaan tersbut dapat diketahui bahwa permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dijawab positif oleh siswa perempuan.Adapun terdapat 
respon negatif dengan jumlah 4 responden, masing-masing terdapat pada indikator 

pertanyaan siswa lebih mudah memahami perakitan, iswa tidak takut melakukan 
kesalahan perakitan dan penggunaan media simulator dapat membantu 
mempermudah mengingat langkah-langkah dalam perakitan. 

 

5. Diskusi Penelitian 

Peningkatan skillsiswa perempuandari penggunaan media simulator yang 
digunakan pada mata pelajaran perakitan komputer kelas X RPL 1 di SMK N 1 

Tengaran telah berjalan sesuai dengan rencana. Dari hasil yang diketahui 
terdapat peningkatan yang signifikan dari hasil tes tersebut karena penggunaan 

media simulator.Latihan yang bertahap dengan media simulator dapat 
membuahkan hasil dengan peningkatan skill siswa perempuan dalam merakit 
komputer menjadi lebih baik.Karena penggunaan media simulator dapat 

digunakan tanpa adanya batasan ruang dan waktu, sehingga siswa perempuan 
dapat berlatih sampai terbiasa dalam merakit komputer.Hal itu sejalan dengan 
Narsa (2006) [15]yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai karakteristik 

telaten, teliti, selalu ingin tahu, dan daya ingat yang baik.Pada hasil tes 
menunjukkan bahwa terdapat indikator dengan peningkatan hasil tertinggi yaitu 

pada indikator kelancaran tehnik. Adapun maksud dari kelancaran tehnik adalah 
cara bagaimanamenggunakan peralatan dan pemasangan komponen dengan baik, 
lancar tanpa ragu. Pada media simulator tersebut siswa diarahkan untuk merakit 

komputer yang sesuai dengan cara pemasangan komponen yang baik dan benar. 
Sehingga pada saat perakitan komputer siswa perempuan dapat dengan mudah 

memasang komponen komputer dengan baik dan benar. Selain itu pada hasil tes 
yang telah dilakukan terdapat peningkatan dengan hasil rendah yaitu pada 
indikator kelengkapan dan peralatan. Sebetulnya pada indikator ini adalah 

indikator yang paling mudah, karena indikator ini hanya menilai kelengkapan 
dan peralatan yang sudah diambil serta dibutuhkan untuk merakit komputer 

sesuai dengan spesifikasinya. Akan tetapi indikator ini menjadi indikator yang 
terendah, penyebab dari semua itu dikarenakan siswa perempuan tidak 
menyesuaikan dengan tipe spesifikasi komputer yang dirakit.Sehingga 

pemasangan komponen tidak sesuai dengan spesifikasi yang dirakit dan menjadi 
penghambat saat merakit.Dikarenakan dalam media simulatorCisco IT-Essentials 

Virtual Desktopyang dipakai tidak dijelaskan bagaimana membedakan tipe 
spesifikasi komponen komputer. Dan pada media simulator ada beberapa 
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komponen yang tidak dijelaskan seperti pemasangan kabel front panel dan 

baterai cmos pada motherboard.Alasan dari kekurangan tersebut adalah tempat 
dari kabel front panel maupun baterai cmos yang tidak modular atau berbeda 
tempat dari tiap merek motherboard atau tipenya. Tetapi dari keseluruhan bentuk 

maupun tempat dari simulator ini sangatlah modular atau standarisasi yang sama 
[11]. 

Dari rerata keseluruhan terdapat peningkatan yang signifikan baik laki-laki 
maupun perempuan. Hasil rerata posttest siswa perempuan menunjukkan 
peningkatan yang hampir menyamai dengan hasil rerata pretest laki-laki. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil peningkatan siswa perempuan dalam 
merakit komputer setelah menggunakan media simulator telah berhasil 

meningkatkan skill dalam merakit.Dengan hasil perubahan peningkatan nilai 
siswa perempuan menunjukkan bahwa keterampilan (skill) dalam merakit 
komputer meningkat. Hal ini sejalan dengan Wilkins (1990) yang menyatakan 

bahwa keberhasilan simulator dengan penggunaan beberapa keterampilan, 
keaktifan, teknik dan praktek, dapat meningkatkan keberhasilan dalam belajar 

[12]. 
Hasil respon siswa perempuan terhadap media simulator dalam perakitan 

komputer mendapatkan respon positif.Dari pertanyaan yang diajukan semua 

mengacu pada permasalahan penelitian ini yaitu tentang masalah ketakutan siswa, 
waktu dan peningkatan skill siswa perempuan dalam merakit. Diketahui bahwa 

kuisioner yang telah diberikan pada siswa perempuan mereka menyetujui bahwa 
penggunaan media simulator dapat membantu dalam permasalahan yang mereka 
alami.Pada indikator pertanyaan siswa lebih cepat merakit daripada sebelumnya 

setelah menggunakan media simulator mendapatkan point sangat setuju paling 
banyak sebesar 12 responden.Pada peningkatan skill dan siswa tidak takut 

melakukan kesalahan perakitan mendapatkan point sangat setuju 11 
responden.Dari indikator pertanyaan tersbut dapat diketahui bahwa permasalahan 
dalam penelitian ini mendapatkan respon positif terhadap penggunaan media 

simulator.Adapun terdapat respon negatif dengan jumlah 4 responden, masing-
masing terdapat pada indikator pertanyaan siswa lebih mudah memahami 

perakitan, siswa tidak takut melakukan kesalahan perakitan dan penggunaan 
media simulator dapat membantu mempermudah mengingat langkah-langkah 
dalam perakitan.Diketahui siswa perempuan juga lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran perakitan komputer ini karena siswa perempuan dapat berlatih 
menggunakan media simulator secara personal. Menurut Wilkins (1990), bahwa 

simulator dapat melibatkan anak untuk melakukan sesuatu, sehingga 
meningkatkan partisipasi anak secara aktifdan dapat meningkatkan keberhasilan 
dalam belajar[12].  

Berdasarkan proses yang telah berlangsung dan output yang sudah mencapai 
tujuan dapat dilihat bahwa siswa perempuan kelas X RPL 1(kelas 

eksperimen)diketahui telah meningkatkan skill merakit komputer dengan baik 
dengan berbantuan media simulator. Sehingga permasalahan internal dan 
eksternal siswa perempuan yang ada pada penelitian ini dapat teratasi dengan 

baik. Hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa, sangatlah bermanfaat untuk 
merakit komputer minimal milik siswa tersebut maupun membantu orang lain 
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atau dibidang pekerjaan. Siswa yakin dengan perlahan hasil ini bisa dimanfaatkan 

dan dirasakan oleh lingkungan sekitar. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan media simulator dapat 

membantu siswa perempuan dalam mengatasi permasalahan perakitan komputer 

dan meningkatkan skill merakit. Siswa juga memberikan tanggapan terhadap 
penggunaan media simulator pada mata pelajaran perakitan komputer lebih 

senang dan antusias menggunakan media simulator tersebut.Untuk 
menyempurnakan hasil dari penelitian ini dengan penggunaan media 
simulator,diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengarah pada progres hasil 

nilai siswa secara keseluruhan. 
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