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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang 

untuk menyiapkan siswanya mampu bekerja setelah lulus sekolah. SMK 

menurut pasal 15 UU No.20 Tahun 2003 mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, yang mengutamakan 

pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu (PP 

No.19 Tahun 2005). SMK diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja 

tingkat menengah (medium level worker) yang berperan dalam 

perkembangan industri, berkualitas dari segi keterampilan kerja dan 

diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.  

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) 

mengungkapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda antara 

15-29 tahun di Indonesia mencapai 5,3 juta orang atau sekitar 19,9%, yang 

tergolong cukup tinggi diantara negara di Asia Pasifik lainnya. Ironisnya, 

SMK sebagai lembaga yang mempersiapkan lulusan siap kerja justru 

menyumbangkan penggangguran paling tinggi diantara jenjang pendidikan 

lainnya. Pengangguran terbuka berdasarkan tingkt pendidikan menurut 

Badan Pusat Statistik tahun 2013 menunjukkan untuk lulusan SMK 

sebesar 11,19%, lulusan SMA 9,47%, lulusan SMP 7,6%, lulusan Diploma 

6,01%, lulusan Perguruan Tinggi 5,5%, dan lulusan SD 3,51% dari jumlah 

penganggur. 

Asian Development Bank (ADB) mengemukakan bahwa beberapa 

permasalahan pembelajaran di SMK, yang diantaranya adalah kurangnya / 

minimnya fasilitas (29% permasalahan pembelajaran SMK diakibatkan 

oleh hal ini), kurangnya kualitas mengajar (23% permasalahan 

pembelajaran SMK diakibatkan oleh hal ini). Kondisi tersebut disadari 

atau tidak, pastinya memberikan pengaruh terhadap penguasaan siswa 

dalam konsep dan keterampilan suatu mata pelajaran tertentu.  
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Dalam Permendiknas No.22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa 

tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

Dengan kata lain, agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta 

mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki 

stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan itu sendiri dibentuk melalui 

aktifitas-aktifitas mengetahui, memahami, menerapkan, mengeanalisis 

mengevaluasi dan mencipta.  

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan dibeberapa sekolah 

menengah kejuruan pada akhir tahun 2015 memberikan informasi 

mengenai penyampaian materi menggunakan slide masih dirasa kurang 

cukup dalam meningkatan pemahaman siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

angket survey lapangan yang diberikan kepada siswa dan hasilnya 

sebanyak 63% siswa masih kesulitan dalam mata pelajaran pemrograman 

web. Kendala yang dirasakan adalah sebanyak 29% materi sulit dipahami, 

11% materi sulit dimengerti, 14% kurang detail dalam pembahasan, serta 

pembelajaran yang kurang interaktif. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa perlunya penguatan dari segi pemahaman konsep pada mata 

pelajaran pemrograman web ini. 

Pemahaman konsep merupakan salah satu pemahaman yang 

penting karena tanpa pemahaman konsep akan sulit untuk 

mengimplementasikannya. Berdasarkan angket siswa, sebanyak 34% 

mengatakan  pemahaman materi merupakan kendala yang mereka rasakan. 

Syukran (2012) mengemukakan “Rendahnya pemahaman konsep 

disebabkan karena selama ini siswa hanya menghafal soal-soal sederhana 

tanpa dituntut untuk memberikan alasan atau penjelasan dari jawabannya 

dan kebanyakan dari siswa hanya mengenal kata-kata tanpa memahami 

artinya”. Dari permasalahan tersebut menyatakan bahwa pemahaman 

konsep masih kurang dalam suatu pembelajaran. Menurut Bloom (Parleni, 

2014:7) “Pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-
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pengertian seperti mampu mengungkap suatu materi yang disajikan 

kedalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan 

mampu mengaplikasikannya”.  

Untuk meningkatkan pemahaman konsep, diperlukan suatu model 

pembelajaran yang dapat menunjang permasalahan tersebut. Salah satu 

model yang dirasa tepat yaitu model pembelajaran Explicit Instruction. 

Model pembelajaran Explicit Instruction dapat membuat siswa memahami 

serta benar-benar mengetahui pengetahuan secara menyeluruh dan aktif 

dalam suatu pembelajaran. Pengertian Strategi Explicit Instruction 

dikatakan oleh Archer & Hughes (dalam Hidayatullah, 2014: 9), “Strategi 

Explicit Instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang 

khusus untuk menunjang proses belajar siswa. Strategi ini berkaitan 

dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, 

selangkah demi selangkah. Strategi ini sering dikenal dengan Model 

Pengajaran Langsung”. Penelitian tentang model explicit instruction 

pernah dilakukan oleh Qirana (2010) menyatakan bahwa pembelajaran 

dengan model explicit instruction cocok diterapkan pada pembelajaran 

praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Karena model ini 

bersifat prosedural, langkah demi langkah bertahap.  

Mengacu pada silabus mata pelajaran Pemrograman Web jurusan 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) di SMK dirasa memerlukan multimedia 

yang dapat mempermudah proses pembelajaran di kelas. Proses 

pembelajaran perlu memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Salah satu 

cara untuk mengajak siswa agar aktif dalam proses pembelajaran yaitu 

dengan multimedia interaktif berupa game. Menurut Waluyo  (2012:2), 

“Game interaktif akan lebih diminati anak karena mereka masih bisa 

bermain selain itu mereka juga bisa sambil belajar”. Tujuan dari game itu 

sendiri adalah sebagai media hiburan yang berbasis teknologi. Definisi 

dari game dikemukakan Henry,Samuel (2010) yang menyatakan “Game 

merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian anak, sedangkan 

sebagian orang tua menuding game sebagai penyebab  nilai anak turun, 
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anak tak mampu bersosialisasi, dan tindakan kekerasan yang dilakukan 

anak”.  

Ada berbagai jenis kategori game yang sering diminati oleh anak-

anak salah satunya yaitu kategori game adventure. Menurut Amory (dalam 

Amelia, 2016:15) artikel “Building an Educational Adventure Game: 

Theory, Design, and Lessons” dijelaskan bahwa : “Dua jenis permainan 

(simulasi dan petualangan) telah diusulkan sebagai alat pendidikan yang 

layak dan sesuai. Keterampilan yang dibutuhkan untuk bermain game 

petualangan meliputi logika, memori, visualisasi, dan pemecahan 

masalah”. Sedangkan, menurut Priyono (2010:11) artikel “Pengembangan 

Media Pembelajaran Edu-Game Adventure Pada Standar Kompetensi 

Menginstalasi PC di SMKN 1 Tuban” dipaparkan bahwa : “terdapat 

peningkatan hasil belajar yang lebih baik siswa yang menggunakan media 

pembelajaran Edu-Game Adventure (kelas TKJ) dibandingkan yang 

menggunakan media pembelajaran konvensional / ceramah (kelas 

Multimedia)”.   

Dengan adanya multimedia berbasis game adventure, yang banyak 

diminati oleh siswa-siswa SMK, dipadu dengan menggunakan model 

pembelajaran explicit instruction di dalamnya, pemahaman konsep pada 

mata pelajaran pemrograman web akan lebih mudah dicerna oleh siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang akan dilakukan 

berjudul “Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa SMK melalui 

Multimedia Game Adventure dengan Model  Explicit Instruction”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang seperti yang sudah dijelaskan di 

atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas pada proposal ini, 

yaitu:  

a. Bagaimana implementasi model explicit instruction dalam 

pengembangan multimedia pembelajaran berbasis game adventure 

pada mata pelajaran pemrograman web di SMK? 
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b. Bagaimana pengaruh multimedia berbasis game adventure dengan 

menggunakan model explicit instruction terhadap peningkatkan 

pemahaman konsep siswa SMK pada mata pelajaran pemrograman 

web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperkecil ruang lingkup permasalahan yang dikaji lebih lanjut. Berikut 

batasan masalah pada penelitian ini : 

a. Materi pada mata pelajaran  Pemrograman Web yang akan dibahas 

pada multimedia berbasis game ini adalah materi pokok Publikasi 

Aplikasi Web. Adapun materi-materinya adalah konsep domain 

dan hosting, prinsip pemilihan domain dan hosting, serta 

penggunaan aplikasi cPanel. 

b. Penelitian ini diperuntukan untuk siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK)  kelas XI jurusan Rekayasa Perangkat Lunak 

(RPL) yang sedang mempelajari mata pelajaran Pemrograman 

Web. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengimplementasi pengembangan multimedia berbasis game 

adventure pada mata pelajaran Pemrograman Web. 

b. Mengetahui bahwa multimedia pembelajaran berbasis game 

adventure dengan model explicit instruction dapat meningkatkan 

pemahaman konsep pada mata pelajaran Pemrograman Web. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa, agar dapat membantu siswa dalam belajar dan 

meningkatkan pemahaman materi pembelajaran dengan multimedia 

berbentuk game. 

b. Bagi guru, sebagai alat bantu untuk dalam proses pembelajaran 

dengan multimedia berbentuk game. 
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c. Bagi peneliti, sebagai wawasan dan pengalaman mengenai 

multimedia berbentuk game. 

1.6 Struktur Bab 

1  Bab 1 : Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah dari penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

2 Bab 2 : Kajian Pustaka 

Pada bab 2 menjelaskan mengenai teori dari judul penelitian yang 

diangkat pada bab 1. Berikut teori yang dijelaskan yaitu 

multimedia, game adventure, model explicit instruction, dan 

pemahaman konsep. 

3 Bab 3 : Metode Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan alur penelitian berdasarkan judul 

penelitian yang diangkat oleh peneliti mulai dari pendekatan 

penelitian yang digunakan, instrument penelitian, tahapana 

pengumpulan data dan langkah-langkah analisis. 

4 Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bagian ini menjelaskan temuan dari multimedia yang 

digunakan oleh peneliti hingga analisis hasil penggunaan 

multimedia yang telah dibuat oleh peneliti. 

5  Bab 5 : Simpulan 

Pada bagian ini memaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 


