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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Komputer adalah kumpulan elemen-elemen terkait untuk 

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan komputer, di mana 

komputer sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu manusia dalam 

melakukan pekerjaan sehari-hari dan pemenuhan akan transaksi pengolahan data 

menjadi informasi yang mampu berjalan secara cepat, cermat dan tepat. Menurut 

definisi, Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri 

dariperangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu 

(menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan 

menyediakan output dalam bentuk informasi). 

Sistem komputer juga merupakan salah satu mata diklat yang bersifat 

wajib pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan Teknik 

Informatika baik itu yang terkonsentrasi pada Teknik Komputer Jaringan, 

Rancangan Perangkat Lunak maupun Multimedia. Mata diklat ini dipelajari 

sebagai dasar untuk mempelajari Sistem Operasi Komputer dan Jaringan serta 

Pemrograman Dasar dalam bidang keahlian Teknik Informatika di SMK dan 

menjadi sangat penting karena bisa dikatakan sebagai dasar dari pengelolaan 

sistem komputer secara keseluruhan.SMK yang memiliki Bidang Keahlian 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dituntut untuk kreatif mengembangkan 

berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dunia teknologi 

informasi, di mana pembelajaran berlangsung dengan mengikuti dinamika 

perkembangan teknologi yang ada. 

Pada umumnya, penyampaian materi mengenai Sistem Komputer ini 

dibagi menjadi dua, yaitu teori dan praktik. Materi yang bersifat teori disampaikan 

melalui cara konvensional di mana guru berperan sebagai pusat pembelajaran dan 

pelibatan multimedia pada pembelajaran yang sifatnya teori ini dilakukan dengan 

menggunakan powerpoint slide show yang berisi materi, sedangkan pada kelas 

praktik siswa dituntut untuk bisa mengenali serta mengidentifikasi hardware
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(perangkat keras) secara langsung menggunakan media ajar berupa komponen 

hardware yang tersedia di laboratorium. 

Untuk mengetahui seberapa sulit mata diklat Sistem Komputer di mata 

siswa, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan melakukan penyebaran 

angket kepada 32 responden yang merupakan siswa SMK jurusan RPL di SMKN 

1 Pandeglang. Hasilnya, didapatkan kesimpulan bahwa 22 dari 32 responeden 

mengatakan Sistem Komputer adalah jaringan yang sulit. Dengan menggunakan 

skala 0-10, para siswa yang berlaku sebagai responden memberikan nilai rata-rata 

7 untuk merepresentasikan tingkat kesulitan pada mata diklat Sistem Komputer. 

Lebih rincinya, 28 dari 32 responden tersebut sepakat bahwa materi mengenai 

teori Arsitektur dan Organisasi Komputer serta Memori merupakan materi yang 

mereka anggap sulit dipahami konsepnya. Untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai kesulitan mata diklat tersebut, peneliti melakukan wawancara terbuka 

kepada  14 orang siswa yang menyatakan bahwa Sistem Komputer merupakan 

mata diklat yang sulit, di mana pada kegiatan wawancara tersebut membahas 

tentang sumber belajar yang mereka gunakan khususnya yang berbentuk 

multimedia. Para siswa mengeluh karena cara belajar konvensional di mana guru 

lebih banyak bertindak sebagai pusat pembelajaran sembari memadukannya 

dengan slides materi yang monoton dan metode ceramah membuat kegiatan 

pembelajaran di kelas jadi sangat membosankan. Hal itu juga diperparah dengan 

slides yang kurang menarik, disajikan dengan bahasa yang kompleks dan tidak 

efisien juga slides yang tidak terintegrasi dengan sumber-sumber belajar lainnya. 

Selain itu, para siswa merasa Sistem Komputer khususnya bagian 

Arsitektur dan Organisasi Komputer serta Memori ini merupakan mata diklat 

dengan materi yang cukup abstrak jika tidak disertai dengan visualisasi dari apa 

yang ada di materi. Tak hanya itu, para siswa juga merasa perlu adanya 

multimedia interaktif, karena dengan adanya multimedia yang interaktif 

diharapkan dapat membantu siswa memvisualisasikan teori-teori dari materi yang 

ada dan membuat mereka tidak merasa bosan dengan materi yang disampaikan. 

Berdasar pada fakta-fakta terlampir di atas, peneliti memilih Sistem komputer 

sebagai konten untuk menjadikan objek ini sebagai bahan penelitian. 
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Materi teori-teori dalam Sistem Komputer yang di sampaikan biasanya 

menggunakan slide yang tampilannya monoton dan materinya terlalu 

bertumpukan dalam satu slide. Hal ini menyebabkan siswa kurang bisa mengerti 

dan memahami konsep-konsep yang diberikan oleh guru, belum lagi metode 

pembelajaran konvensional yang meletakan guru sebagai pusat pembelajaran 

membuat siswa merasa sering tidak terperhatikan perkembangan kemampuan 

belajarnya. Dampaknya, ketika melanjutkan ke tingkat selanjutnya dan 

mendapatkan materi yang masih berhubungan dengan Sistem Komputer seperti 

Sistem Operasi dan Sistem Operasi Jaringan, siswa banyak mengalami kesulitan 

karena pemahaman dasar yang harusnya mereka dapatkan di mata pelajaran 

Sistem Komputer belum mereka dapatkan secara maksimal. Dalam materi 

Arsitektur dan Organisasi Komputer serta Memori ini siswa dituntut untuk 

memahami teori serta konsep-konsep dengan terlebih dulu memahami 

permasalahan yang ada untuk kemudian diidentifikasi informasi apa saja yang 

terdapat dalam masalah tersebut sehingga pada akhirnya siswa mampu untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan 

karakteristik metode pembelajaran discovery learning. Discovery learning 

memungkinkan siswa untuk menemukan konsep yang sudah ada secara mandiri 

dan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman belajarnya sendiri 

(Cahyo,2013).. 

Pengajaran konvensional dengan guru sebagai pusat pembelajaran tidak 

hanya dirasa menjenuhkan oleh para murid, namun lebih dari itu, kegiatan belajar 

di mana guru berperan sebagai pusat kegiatan tidak mampu untuk mengakomodir 

kemampuan, cara pemahaman serta gaya belajar siswa yang beragam 

(Yankusuma, 2011). Oleh karena itu, diperlukan diperlukan sebuah bahan ajar 

yang mampu mengatasi perbedaan kebutuhan, kepahaman dan cara belajar sisswa. 

Hal ini sesuai dengan karakteristik yang ada pada modul, di mana modul 

memang dipersiapkan agar siswa mampu belajar dengan lebih mandiri dan secara 

perlahan meninggalkan ketergantungannya pada guru. Dengan modul siswa dapat 

mencapai dan menyelesaikan bahan belajarnya dengan belajar secara individual. 

Peserta belajar tidak dapat melanjutkan ke suatu unit pelajaran berikutnya 

sebelum menyelesaikan secara tuntas materi belajarnya. Dengan modul siswa 
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dapat mengontrol kemampuan dan intensitas belajarnya. Modul dapat dipelajari di 

mana saja. Lama penggunaan sebuah modul tidak tentu, meskipun di dalam 

kemasan modul disebutkan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari materi 

tertentu. Akan tetapi keleluasaan siswa mengelola waktu tersebut sangat fleksibel, 

dapat beberapa menit dan dapat pula beberapa jam, dan dapat dilakukan secara 

tersendiri atau diberi variasi dengan metode lain (Abdullah, 2013). 

Namun kombinasi sumber belajar serta metode yang tepat saja belum 

cukup untuk mengakomodir kebutuhan siswa dalam mendapatkan proses 

pembelajaran yang layak. Eric Ashby (1927) (dalam Rusman, 2011) 

mengemukakan bahwa dunia pendidikan kini telah memasuki revolusi yang 

kelima yaitu ketika Teknologi Informasi dan Komunikasi dimanfaatkan sebagai 

media dalam kegiatan pembelajaran, khusunya teknologi komputer (Rusmana, 

2011). Jadi jelaslah interaktifitas menjadi salah satu point yang sangat penting 

dalam kegiatan pembelajaran di era sekarang. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) no 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 tentang standar proses: 

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. 

Pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat menumbuhkan semangat 

belajar dan memperkuat daya ingat siswa terhadap materi yang telah dipelajari 

dengan melibatkan siswa secara aktif didalamnya (Suyatno, 2009).  

Penggabungan metode belajar yang tepat dengan pemilihan media ajar yang 

sesuai akan menciptakan sebuah kondisi belajar yang menyenangkan bagi kelas 

(Hamalik, 2010). Dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputer 

siswa yang termasuk slow learner dapat mengulang beberapa kali bagian yang 

belum dipahaminya dan sebaliknya bagi siswa yang tergolong  fast learner 

mereka bisa mengerjakan pengayaan dan latihan-latihan soal yang disediakan 

dalam multimedia (Dahlan: 2011). 

Tak hanya itu, dalam mengembangkan sebuah produk berupa perangkat 

lunak, dalam hal ini multimedia pembelajaran, perlu adanya sebuah metode 

pengembangan yang bisa membuat pembangunan multimedia menjadi lebih 
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terstruktur dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan guru dan siswa sebagai 

pengguna. Hal ini sejalan dengan metode pengembangan extreme programming di  

mana kegiatan pengembangan dilakukan secara cepat dan effisien serta 

pengembangannya akan terus dilakukan hingga semua kebutuhan pengguna dapat 

terpenuhi sesuai dengan keinginan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan Modul Pembelajaran Interaktif yang 

layak dengan menggunakan metode Discovery Learning pada mata 

diklat Sistem Komputer ? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan Modul Pembelajaran 

Interaktif menggunakan Metode Discovery Learning ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penulisan 

Agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang dikaji, maka penelitian 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya ditujukan untuk pengembangan suatu produk dan 

menguji produk tersebut kepada ahli media, ahli materi, dan siswa 

SMK. 

2. Penelitian mengembangkan multimedia ini pada salah satu bab yaitu 

Arsitektur dan Organisasi Komputer dan Memori. 

3. Model multimedia yang akan dikembangakan adalah modul 

pembelajaran interaktif menggunakan metode extreme programming  

4. Ujicoba terbatas dilakukan pada siswa yang sudah pernah 

mendapatkan materi Arsitektur dan Organisasi Komputer sebelumnya. 

5. Hasil uji coba produk dilihat untuk mengetahui kelayakan dari 

multimedia. 

6. Parameter kelayakan meliputi aspek rekayasa perangkat lunak, aspek 

desain pembelajaran dan aspek komunikasi visual 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengembangkan Modul Pembelajaran Interaktif yang layak berbasis 

Discovery Learning pada Mata Diklat Sistem komputer di SMK 

2. Untuk mengetahui respon siswa sesudah menggunakan modul 

interaktif pembelajaran metode Discovery Learning pada Mata Diklat 

Sistem Komputer di SMK 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, 

guru, dan sekolah sebagai satu kesatuan wiyata mandala. 

1. Bagi siswa 

a. Modul pembelajaran interaktif ini diharapkan dapat membantu 

siswa memahami materi mata diklat Sistem Komputer 

b. Siswa lebih mudah memahami materi Arsitektur dan Organisasi 

Komputer serta Memori menggunakan langkah-langkah 

Discovery Learning 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang 

pemanfaatan  modul interaktif dan pembelajaran Discovery 

Learning sebagai model belajar yang efektif 

b. Memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam menerapkan model 

pembelajaran di dalam kelas 

 

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Diharapkan penelitian ini bisa jadi referensi bagi penelitian lain 

yang sejenis 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam menuliskan hasil penelitian dibutuhkan sistematika penulisan. 

Dalam sistematika penulisan ini, terdapat rincian tentang urutan penulisan pada 

setiap bab dan sub-bab yang ada dalam skripsi. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah,tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

Bab II Kajian Pustaka 

Berisi pengertian modul pembelajaran, multimedia, pembelajaran, 

multimedia pembelajaran interaktif, Modul Pembelajaran Interaktif, 

Metode Discovery Learning, Modul Pembelajaran Interaktif dan Metode 

Discovery Learning, Sistem Komputer dan Metode Extreme programming 

. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini menjabarkan secara spesifik mengenai metode penelitian, 

prosedur penelitian, sampel, instrumen penelitian, teknik analisa data, dan 

definisi operasional, 

 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas pengolahan data untuk menghasilkan temuan 

berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, 

tujuam penelitian dan pembahasan temuan. 

 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi. 

 


