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ABSTRAK 

Penelitian tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh kurangnya keaktifan atau 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran Sistem Operasi sehingga hasil belajar 

siswa belum maksimal. Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah 

tersebut yaitu dengan membuat media pembelajaran interaktif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajran interaktif pada siswa SMK Negeri 1 Pajangan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan 

angka-angka sebagai alat untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajran interaktif pada mata 

pelajaran Sistem Operasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 

teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan tes. Data diperoleh dari 21 sampel  

siswa yang diuji berdasarkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajran interaktif diperolehan nilai evaluasi ulangan 

harian (UH), Nilai Ulangan Tengah Semester (UTS), dan Nilai Ujian Akhir 

Semester (UAS), dari data yang dihasilkan kemudian dilakukan analisis data. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian 

statistik parametris dengan t-test. Hasil penelitian dengan analisis statistik uji-t 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajran interaktif pada mata 

pelajaran Sistem Operasi di SMK Negeri 1 Pajangan. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji t harga t hitung lebih kecil dari pada t table, ( -6.400 < 1.684) sehingga 

diterima. Nilai rata-rata sesudah menggunakan media interaktif lebih tinggi yaitu 

76.333 sedangkan  nilai rata-rata sebelum menggunakan media interaktif adalah 

68.666. Dapat dikatakan bahwa penggunaan media pembelajran inteaktif sangat 

membantu dalam peningkatan hasil belajar siswa secara sigifikan meningkat. 

Kata kunci: Media pembelajaran interaktif, Sistem Operasi, Hasil belajar. 
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