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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat berpengaruh 

terhadap berbagai bidang dalam kehidupan manusia, baik pada bidang ekonomi, 

politik, pertahanan bahkan dunia pendidikan. Teknologi dan Informasi bagi dunia 

pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat digunakan dalam 

proses pendidikan, contohnya dalam proses administrasi, pelaksanaan atau 

pembelajaran, maupun dalam proses evaluasi pendidikan. 

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bidang pendidikan menurut 

Salisbury (1996) yaitu ada lima teknologi yang berperan dalam perubahan 

pendidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, yaitu system 

thinking, system design, quality science, change management  dan instructional 

technology. Menurut Commission on Instructional Tehnology (1970), 

Instructional technology adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, 

melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari sistem belajar dan 

pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik, berdasarkan 

penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan 

kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk 

membuat pembelajaran yang lebih efektif. 

Bentuk nyata dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

bidang pendidikan dapat kita temukan dari penggunaan applikasi e-Learning, e-

Library, e-Books, Online Courses, Virtual Laboratory, Multimedia Interaktif dan 

berbagai applikasi lainnya. Multimedia interaktif merupakan paduan dari beberapa 

media seperti teks, gambar, grafik, suara, animasi dan video yang dikemas 

menjadi sebuah file digital yang digunakan untuk menyampaikan pesan ke publik 

yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan multimedia tersebut.  

Educational Games merupakan salah satu bentuk multimedia interaktif 

berbasis komputer yang digunakan pada proses pembelajaran. Educational Games 

dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran yang menyenangkan, dimana 

peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan 
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sehingga peserta didik dapat lebih memahami konsep, pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka peroleh dari permainan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat beberapa ahli tentang Educational Game diantaranya, Whitehall and 

Mcdonald (1993) dalam Rosemary, et al (2002) mengatakan bahwa permainan 

simulasi dapat meningkatkan ketekunan dalam mengerjakan tugas dan 

peningkatan kinerja belajar. Ricii, dkk (1996) dalam Rosemary, et al (2002) 

mengatakan intruksi/konten pembelajaran yang digabungkan dengan fitur 

permainan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang 

mengakibatkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap konten pembelajaran 

dan daya ingat yang lebih baik. 

Berbagai penelitian tentang educational games telah dilakukan antara 

sebagai berikut: 

 Druckman (1995) dalam Rosemary, dkk (2002) menyimpulkan bahwa 

permainan akan menjadi efektif dalam meningkatkan motivasi dan 

meningkatkan minat peserta didik pada materi pelajaran. 

 Jan G. Hogle dalam Considering Games as Cognitive Tools:In Search of 

Effective "Edutainment" menyimpulkan bahwa Educational Games dapat 

meningkatkan minat dan motivasi belajar serta peningkatan daya ingat dan 

kemampuan berfikir.  

 Ray Dawood (2006) dalam penelitiannya Using Instructional Games to 

Increase Student Learning and Enjoyment in a High School Government 

Class menyimpulkan bahwa bermain game dapat meningkatkan prestasi, 

kesenangan belajar peserta didik. 

 Sahar (2011) dalam Computer Games for Algorithm Learning 

menyimpulkan dengan permainan dapat memberikan keuntungan pada 

pemain keinginan untuk menang, senang berkompetisi, menghibur dan 

memotivasi peserta didik untuk mempelajari algoritma. 

Pendidikan nasional dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Namun untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut seringkali ditemukan 

kendala-kendala dalam pelaksaan proses pendidikan, seperti sarana dan prasana 

yang kurang memadai, faktor tenaga pendidik, faktor peserta didik dan masalah 

lainnya. Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan di SMK Negeri 

Puragabaya Bandung, ditemukan beberapa kendala dalam proses belajar mengajar 

yaitu kurangnya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran, kurang 

beragamnya media pembelajaran yang digunakan, kurangnya motivasi belajar 

siswa. 

Dari beberapa penelitian yang menyebutkan tentang penggunaan 

Educational Games dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa  dan 

kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penelitian, menunjukkan adanya 

peluang untuk mengembangkan sebuah educational games. 

Penggunaan multimedia interaktif berbasis educational game diharapkan 

dapat membantu peserta didik yang kurang termotivasi dengan pembelajaran 

konvensional. Tanpa adanya motivasi dalam diri peserta didik, maka proses 

pembelajaran tidak akan optimal, hal ini sesuai dengan pernyataan Direktorat 

Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2008:28) : “motivasi sangat 

penting dalam belajar karena motivasi dapat mendorong peserta didik 

mempersepsi informasi dalam bahan ajar”. 

Pengembangan multimedia interaktif berbasis Educational Game akan lebih 

optimal jika menggunakan teori-teori untuk meningkatkan motivasi. Dalam 

kegiatan pembelajaran, terdapat suatu strategi yang dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. Salah satu strategi tersebut adalah strategi pembelajaran 

ARCS (Attention, Relevan, Convidence, dan Satisfaction). 

Strategi pembelajaran ARCS merupakan suatu bentuk pendekatan pemecahan 

masalah untuk merancang aspek motivasi serta lingkungan belajar dalam 

mendorong dan mempertahankan motivasi peserta didik untuk belajar (Keller, 

1987). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk  mengembangkan sebuah 

multimedia interaktif berbasis educational game dengan menggunakan teori-teori 
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motivasi strategi pembelajaran ARCS. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Educational Game 

dengan  Menggunakan Strategi Pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, 

Convidence, Satisfaction)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

secara umum dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Cara Mengembangkan 

Mulitmedia Interaktif Berbasis Educational Games dengan Menggunakan 

Strategi Pembelajaran ARCS?”. 

Dari permasalahan umum diatas maka penulis dapat diuraikan kedalam 

beberapa masalah khusus sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengembangkan multimedia interaktif berbasis educational 

game dengan menggunakan strategi pembelajaran ARCS? 

2. Bagaimana tingkat motivasi belajar peserta didik terhadap penggunaan 

multimedia pembelajaran interaktif berbasis educational game dengan 

menggunakan strategi pembelajaran ARCS? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah “mengembangkan 

multimedia interaktif berbasis Educational Game dengan menggunakan strategi 

pembelajaran ARCS untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik”. 

Secara khusus, tujuan penelitian ini penulis uraikan secara berikut : 

1. Untuk mengetahui cara mengembangkan multimedia interaktif berbasis 

educational game dengan menggunakan strategi pembelajaran ARCS? 

2. Untuk mengetahui tingkat motivasi terhadap penggunaan multimedia 

pembelajaran interaktif berbasis educational game dengan menggunakan 

strategi pembelajaran ARCS. 

 

1.4. Manfaat Penelitiaan 

1. Bagi peserta didik 
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Penggunaan multimedia interaktif berbasis educational game dengan 

menggunakan strategi pembelajaran ARCS diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya. 

2. Bagi guru 

Sebagai solusi dalam merancang bahan ajar yang inovatif dan strategi 

pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

3. Bagi peneliti 

Mengetahui bagaimana cara mengembangkan multimedia interaktif berbasis 

educational game dengan menggunakan strategi pembelajaran ARCS yang 

nantinya dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan educational game 

berikutnya, serta memberikan gambaran tentang pengaruh  penggunaan 

multimedia pembelajaran interaktif berbasis educational game dengan 

menggunakan strategi pembelajaran ARCS terhadap motivasi belajar peserta 

didik. 

 

1.5. Definisi Operasional 

1. Multimedia interaktif adalah perpaduan antara berbagai media yang berupa 

teks, gambar, grafik, suara, animasi, video yang telah dikemas 

menjadi file digital (komputerisasi) dan digunakan untuk menyampaikan 

pesan kepada publik yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan multimedia tersebut. 

2. Educational game adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan 

pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran), menggunakan 

teknologi multimedia interaktif. 

3. Strategi Pembelajaran ARCS merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

menitik beratkan pengelolaan dan peningkatan motivasi belajar peserta didik 

melalui 4 komponen yaitu Attention (perhatian), Relevance (kesesuaian), 

Confidence (Keyakinan), dan Satisfaction (kepuasan) yang akhirnya mengarah 

pada peningkatan hasil belajar peserta didik. 

 


