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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Percepatan perkembangan zaman dari waktu ke waktu sangatlah 

pesat, terutama dalam hal teknologi, teknologi yang menjadi pondasi 

manusia untuk melakukan aktivitas, salah satu komponen teknologi yang 

fundamental adalah pemrograman (programming) ( Dianne P Bills & John 

A, 2004). Luasnya penggunaan pemrograman yang diterapkan dalam 

teknologi dan tingginya aspek teknologi dalam kegiatan manusia saat ini 

membuat programming penting untuk dipelajari. Urgensinya programming 

dalam kehidupan berteknologi dan dibutuhkannya sumber daya manusia 

yang produktif di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang harus diikuti 

oleh negara berkembang sehingga masuknya mata pelajaran programming 

dalam instansi pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengimbangi 

perkembangan zaman.   

Pemrograman kini telah menjadi salah satu mata pelajaran produktif 

pada instansi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Pemrograman Dasar 

adalah salah satu mata pelajararan yang di bebankan kepada siswa kelas X 

dan kelas XI. Mata pelajaran Pemrograman Dasar tergolong dalam Mata 

pelajaran produktif sehingga membutuhkan keterampilan praktik. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru pemrograman dasar salah satu 

SMK di Garut penulis menemukan bahwa memang salah satu masalah yang 

dihadapi oleh guru Pemrograman Dasar adalah pemahaman algoritma dan 

alokasi waktu dalam proses pembelajaran yang belum optimal. Algoritma 

merupakan konsep dasar dari pemrograman itu sendiri sehingga tenaga 

pendidik lebih sering memberikan siswa sebuah source code dan siswa 

disuruh untuk mempraktekan kode tersebut tanpa mengetahui konsep dasar 

dari source code tersebut. Hal ini didukung oleh hasil wawancara terhadap 

beberapa siswa yang mengatakan bahwa mereka sulit memahami source 
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code yang diberikan oleh guru meskipun materi tersebut telah disampaikan 

oleh guru dengan metode ceramah. Sulitnya memahami Bahasa komputer 

dengan 

terbatasnya waktu yang tersedia sebagian diakibatkan oleh proses 

pembelajaran difokuskan kepada kajian teoritis di kelas sehingga ada 

praktiknya siswa kurang dapat mengimplementasi pemahaman teori yang 

ditampilkan dikelas. Sebaliknya jika siswa diberikan sejumlah source code 

tanpa memahami teorinya pemikiran siswa akan kaku terhadap masalah 

yang diberikan yang dimana masalah-masalah pada dunia nyata jauh lebih 

kompleks. Dengan begitu perlu adanya metode pembelajaran yang tepat 

sehingga terjadi kesinambungan antara pemahaman konsep dengan 

kemampuan praktik siswa.  

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksikan 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pelajaran. Penggunaan Metode pembelajaran menggunakan 

ceramah kurang efektif khususnya untuk Mata Pelajaran praktis seperti 

Pemrograman Dasar. Karena siswa cenderung pasif dalam berpikir tanpa 

melibatkan pertanyaan pertanyaan yang mungkin muncul spontan dalam 

benak siswa. Ada beberapa metode modern yang bisa digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa  Creative Problem Solving (CPS) 

(Afifah, 2011) disamping komunikasi dua arah CPS juga memiliki keluaran 

untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam solusi yang 

dibutuhkan juga dalam Mata Pelajaran Pemrograman Dasar yang pada 

akhirnya siswa dituntut untuk bisa memecahkan masalah dengan 

menggunakan Pemrograman. Dari terbentuknya pola pikir untuk 

memecahkan masalah tersebut diharapkan siswa bisa mengerti dan paham 

betul mengenai konsep dasar pemrograman khususnya percabangan dan 

perulangan.  



10 

 

Rofi Muslim Alfarid, 2016 

PENERAPAN GAMIFIKASI PADA MEDIA DENGAN MODEL CREATIVE PROBLEM SOLVING UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN PADA SISWA SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Dalam tahapan CPS terdapat tahap klarifikasi masalah dan tahap 

pengambilan informasi khususnya pada Mata pelajaran Pemrograman Dasar 

yang dituntut untuk mengerti dan paham alur alur algoritma maka 

dibutuhkanlah sebuah visualisasi dari konsep dasar pemrograman khususnya 

perulangan dan percabangan dengan menggunakan bantuan teknologi 

berupa multimedia, visualisasi dari pemrograman dasar bisa lebih nyata dan 

media memberikan suatu pemerataan pemahamana visual tentang 

pemrograman dasar sama dengan siswa lainnya  

Salah satu masalah yang dihadapi dari suatu multimedia adalah 

kemenarikan dari media itu sendiri. Multimedia dalam bidang pendidikan 

memang sudah banyak seperti power point, video dan lain lain namun daya 

ketertarikan dari media perlu ditingkatkan guna untuk mencegah siswa 

merasa jenuh pada saat pembelajaran. Beberapa usaha dilakukan untuk 

mengembangkan dan mengintegrasikan permainan ke dalam kurikulum 

pembelajaran, studi-studi yang telah dilakukan banyak menunjukkan bukti 

bahwa pembelajaran berbasis permainan dapat dilakukan secara efektif 

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan ( K. M. Kapp and J. Coné, 2012). 

Gamifikasi pada media merupakan pencangkokan elemen elemen dalam 

game ke multimedia tujuan memilih elemen game adalah pada dasarnya 

anak remaja atau bahkan semua kalangan menyukai game sehingga 

membuat pengguan dari media tidak merasa jenuh (Glover, 2013). 

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, maka dilaksanakanlah 

penelitian yang berjudul “PENERAPAN GAMIFIKASI PADA 

MULTIMEDIA DENGAN MODEL CREATIVE PROBLEM SOLVING 

UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN PADA SISWA SMK”  

B. Rumusan Masalah  

Merujuk kepada latar belakang yang telah dipaparkan dengan adanya 

masalah masalah pada proses pembelajaran Pemrograman dasar yaitu 

susahnya memahami bahasa pemrograman dan sulitnya memecahkan 

masalah masalah yang terjadi di kehidupa sehari-hari dengan menggunakan 
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multimedia dan game maka siswa bisa lebih memahami dan berpikir kreatif 

dengan visual dari multimedia dan alur alur dari sebuah game. Maka 

rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Bagaimana model pembelajaran CPS diimplementasikan dalam 

pengembangan media untuk meningkatkan pemahaman siswa 

SMK? 

b. Bagaimana peningkatan pemahaman siswa yang dalam 

pembelajarannya menggunakan multimedia pembelajaran 

gamifikasi? 

c. Bagaimana tanggapan siswa terhadap multimedia pembelajaran 

gamifikasi? 

d. Bagaimana pengaruh multimedia terhadap peningkatan 

pemahaman? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Materi yang diangkat dalam penelitian ini adalah pokok 

Pemrograman Dasar yang submaterinya adalah percabangan dan 

perulangan  

b. Penelitian ini diperuntukan untuk siswa SMK yang sudah 

pernah atau sedang belajar pemrograman dasar 

c. Peningkatan Pemahaman pada siswa oleh penerapan gamifikasi 

adalah secara keseluruhan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan maka tujuan 

pengkajian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Mengetahui bagaimana Implementasi model pembelajaran CPS 

dalam pengembangan media pada mata Pelajaran Pemrograman 

Dasar 

b. Mengetahui peningkatan pemahaman siswa setelah 

pembelajarannya menggunakan multimedia gamifikasi 

c. Mengetahui tanggapan siswa pada multimedia  

d. Mengetahui pengaruh dari multimedia terhadap peningkatan 

pemahaman siswa 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap orang yang melakuan kegiatan pasti mempunyai tujuan 

tertentu sehingga kegiatan yang dilakukan mengundang manfaat, 

baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain. Berkaitan dengan 

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

maupun praktis untuk beberapa pihak antara lain sebagai berikut: 

a. Peneliti  

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai wahana untuk 

mengetahui minat dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

Pemrograman Dasar dengan menggunakan metode 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

b. Guru  

Dapat terinspirasi dalam mengembangkan multimedia 

pembelajaran yang sudah ada dan dapat memanfaatkannya 

untuk membantu pembelajaran di kelas, sehingga motivasi 

belajar mahasiswa dapat meningkat.  

c. Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa 

dalam setiap bidang pelajaran di sekolah, serta hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran Pemrograman Dasar 
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F. Definisi Operasional 

1. Model pembelajaran Creative Problem Solving adalah model 

pemecahan masalah yang merupakan model yang efektif dan 

memberikan pengaruh positif untuk menigkatkan indikator- 

indikator motivasi dan hasil belajar siswa, antara lain indikator 

Attention (perhatian), Relevance (Relevansi), Confidence 

(percaya diri), Satisfaction (Rasa yakin) mengajarkan siswa 

untuk belajar melalui pemecahan masalah. 

2. Multimedia pembelajaran adalah yang berperan sebagai alat 

yang digunakan peneliti dalam menjalankan proses 

pembelajaran yang telah disesuaikan dengan metode 

pembelajaran yang digunakan. 

3. Elemen gamifikasi dalam media yaitu: 

a. Story  

Dalam media ini terdapat alur cerita dari karakter yang akan 

digerakan oleh user  

b. Point 

Pada tahapan dalam media khususnya materi perulangan 

tiap kali karakter yang digunakan oleh pengguna 

membentur bintang maka karakter tersebut akan 

mendapatkan poin 

c. Reward 

Tiap kali karakter telah membereskan satu tahap materi 

maka akan disuguhkan sebuah video materi   

d. Challenge 

Pada materi percabangan karakter harus mencari dahulu 

karkter snowman untuk dihancurkan lebih dahulu sebelum 

dia sampai pada iglo.  

 

4.  Aspek Pemahaman  

a) Translasi  
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kemampuan dalam memahami suatu gagasan yang 

dinyatakan dengan cara lain dari pernyataan asal yang 

dikenal sebelumnya 

b) Interpretasi 

kemampuan untuk memehami bahan atau ide yang 

direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lain 

 

c) Ekstrapolasi 

kemampuan untuk meramalkan kecenderungan yang ada 

menurut data tertentu dengan mengutarakan konsekwensi 

dan implikasi yang sejalan dengan kondisi yang 

digambarkan 

G. Struktur Organisasi Skripsi  

Struktur organisasi penulisan tugas akhir ini disusun untuk 

memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan, 

struktur penuliasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini mengurakan tentang latar belakang permasalahan, 

merumuskan initi permasalahan, menentukan tujuan dan manfaat 

penelitian kemudian diikuti oleh pembatasan masalah, definisi 

operasional dan Struktur Organisasi Skripsi 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori teori yang relevan dengan 

kajian penelitian dan hal hal lainnya yang mendukung penelitian 

serta berguna dalam merancang gamifikasi multimedia dengan 

mengadopsi tahapan-tahapan pada pembelajaran CPS  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
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Bab ini menjabar tentang teknis pelaksanaan penelitian mulai 

dari desain penelitian alat dan bahan penelitian dan metode 

pengembangan perangkat lunak. Dalam bab ini juga dijelaskan 

instrumen yang diperlukan dalam penelitian disertai dengan teknik 

pengumpulan dan analisis data yang digunakan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan 

analisa dalam pembuatan skripsi ini dan bagaimana proses analisa 

tersebut. Pembahasan yang dijelaskan berkaitan dengan teori-teori 

yang dibahas pada bab II. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dar uraian proses pembangunan 

multimedia interaktif berbasis game serta saran saran guna 

pengembangan multimedia interaktif berbasis game ini di masa 

yang akan datang  

  

 


