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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi internet telah berkembang sejak lama dan terus berkembang 

dengan cepat hingga saat ini. Saat ini word wide web (web) telah berkembang 

menjadi tempat utama dalam informasi dan komunikasi (Weinrech, Obendorf, 

Herder, & Mayer, 2008) 

Kemajuan dan perkembangan teknologi internet memiliki dampak yang 

sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam 

bidang pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah saat ini 

merupakan hal yang wajar. (Surjono & Maltby, 2003) mengatakan World Wide 

Web menjadi lingkungan yang kuat untuk mendistribusikan informasi dan banyak 

lembaga pendidikan yang menggunakannya untuk mengirim ilmu pengetahuan 

kepada stakeholder. Kemajuan ini memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan 

oleh para guru dan siswa dalam pembelajaran.  

Para siswa dapat memanfaatkan teknologi internet untuk mencari informasi 

apapun yang berkaitan dengan pembelajaran, mencari pengetahuan terbaru, dan 

berbagi ide yang dimiliki dengan siswa lainnya. Banyaknya informasi yang 

disediakan diluar sana dapat dimanfaatkan siswa untuk cepat berkembang dengan 

cara bereksplorasi secara mandiri.  

Para pengajar dapat memanfaatkan teknologi internet untuk berbagi ilmu 

kepada siswa dan siapapun dengan cara menulis sebuah konten pada website atau 

blog, mengisi kelas dengan pembelajaran jarak jauh, memberikan tanggapan 

dengan cepat terhadap siswa, serta membuat media ajar berbasis web agar dapat 

diakses oleh siapapun. 

Hal ini membuat banyaknya website khusus pembelajaran berkembang cukup 

banyak sebagai bentuk pemanfaatan dari peluang yang ada. Akan tetapi website 

pembelajaran yang ada saat ini lebih banyak bersifat turorial dan linear. 
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Mengingat sifat website yang bersifat nonlinear, dapat diakses dimana saja dan 

memberikan kebebasan pengguna untuk bereksplorasi maka hal ini dapat 

dimanfaatkan dalam membuat media pembelajaran berbasis web. Metode 

pembelajaran yang cocok untuk media pembelajaran berbasis web dengan 

kelebihan yang telah diajabarkan adalah metode inkuiri dimana siswa bebas 

bereksplorasi secara mandiri dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang 

diberikan. 

(Hebrank, 2000) Inkuiri telah didefenisiskan dalam banyak konteks, dan 

secara umum merujuk kepada seni dan cara menanyakan suatu hal yang dapat 

diakses, dapat dijawab secara keseluruhan atau sebagian dan membimbing kepada 

eksplorasi dan hasil yang bermanfaat  

Memanfaatkan teknologi internet dengan membiarkan siswa mengeksplor 

banyaknya informasi yang disediakan secara mandiri dapat dilihat sebagai 

pemanfaatan bagi perkembangan pembelajaran akan tetapi hal ini juga 

menimbulkan suatu permasalahan. Menurut (Shneiderman, 2005) Website 

memberikan banyak sekali informasi untuk beragam populasi tiap pengguna 

Teknologi internet tidak memberikan batasan dalam pemberian informasi. 

Informasi yang ada disajikan kepada siapa saja yang memiliki akses terhadapnya. 

Tidak melihat usia, jenjang pendidikan, atau gender. 

Hal ini memberikan luapan informasi terhadap siswa sebab tidak semua 

informasi yang ada di internet sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Sedangkan ketika siswa belajar informasi yang mereka 

butuhkan tidak sembarangan mereka harus menyesuaikan dengan jenjang 

pendidikan yang sedang ditempuh sesuai dengan kurikulum sekolah yang berlaku.  

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 5 orang siswa 

di sekolah yang bersangkutan. mengatakan bahwa siswa kebingungan jika tidak 

diberikan batasan mengenai hal apa saja yang harus mereka cari. Dan ketika harus 

mencari informasi sendiri tanpa ada yang memberikan kejelasan apakah temuan 

yang didapat oleh siswa benar atau salah, hal itu membuat siswa ragu ragu dengan 

apa yang didapatnya. Siswa akan merasa tenang jika ada pihak berwenang yang 

dapat dipercaya untuk memberikan jawaban yang sebenarnya guna menguatkan 
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pemahaman siswa. (Douglas & Chiu, 2009) juga mengatakan Siswa merasa 

kurang nyaman tanpa adanya pihak yang dapat memberikan jawaban yang 

sebenarnya dari pertanyaan yang diberikan. 

Sehingga jika melihat peluang yang ditawarkan maka penggunaan metode 

inkuiri tepat sekali diterapkan pada teknologi internet seperti saat ini. Akan tetapi 

ada beberapa masalah yang mengikuti, oleh karenanya penambahan bimbingan 

terhadap siswa ketika bereksplorasi dirasa perlu agar siswa tetap berada di jalur 

yang benar ketika melakukan eksplorasi secara mandiri. Bimbingan ini berbentuk 

pembatasan materi, pemilihan informasi, dan pembenaran teori yang didapat oleh 

siswa. Untuk itu metode yang tepat dengan perkembangan internet saat ini adalah 

metode inkuiri terbimbing dimana siswa tetap dapat bereksplorasi memanfaatkan 

teknologi internet dan informasi yang tersedia dan tetap sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan 

Menurut (Gulo, 2002) menytakan Metode Guided Inquiry berarti suatu 

kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki suatu permasalahan secara sistematis, logis, analitis, sehingga dengan 

bimbingan dari guru mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

penuh percaya diri. 

Menurut (Maswan & Umar, 2006) mengatakan bahwa inkuiri terbimbing 

memiliki potensi menjadi pembelajaran yang efektif dalam lingkungan berbasis 

web. 

Inkuiri terbimbing merupakan bagian dari inkuiri yang melibatkan siswa 

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru atau yang diberikan oleh komputer. 

Siswa melakukan penyelidikan sedangkan guru membimbing mereka kearah yang 

benar. Model inkuiri terbimbing masih memegang peranan guru dalam memilih 

topik/bahasan, pertanyaan dan menyediakan materi 

Oleh karena itu untuk memanfaatkan peluang sekaligus mencari solusi dari 

masalah yang telah dijabarkan maka siswa dapat dibekali dengan sebuah media 

yang menerapkan metode inkuiri terbimbing didalamnya. Media yang dibuat 

haruslah mampu menarik siswa agar terus menerus digunakan sehingga mereka 

dapat belajar secara mandiri namun tetap dalam batasan tertentu. Sehingga media 
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pembelajaran yang dibuat nantinya harus memiliki nilai satisfaction yang tinggi 

dari penilaian siswa. Semakin puas siswa dengan media pembelajaran berbasis 

web yang dibuat maka siswa akan terus menerus menggunakan media tersebut 

secara berulang. Dengan adanya keinginan untuk terus menerus menggunakan 

media pembelajaran secara berulang maka kemandirian siswa dapat ditingkatkan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Lee, 2009) yang melihat user continuance 

intention toward e learning. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa “The results 

demonstrate that satisfaction has the most significant effect on users’ continuance 

intention, followed by perceived usefulness, attitude, concentration, subjective 

norm, and perceived behavior control as significant but weaker predictors” 

Mata pelajaran yang akan diangkat pada penelitian ini adalah mata pelajaran 

basis data pada materi sintak SQL. Sintak SQL merupakan pelajaran yang 

menuntut siwa untuk aktif dan lebih bereksplorasi secara mandiri agar dapat 

memahami dan lebih terbiasa dengan format dan fungsinya. Karenanya siswa 

harus memiliki motivasi yang tinggi agar memiliki keinginan belajar secara 

mandiri. Dalam belajar secara mandiri motivasi siswa perlu untuk dihidupkan 

diawal pembelajaran, sesuai dengan metode inkuiri terbimbing tahap satu yaitu 

orientasi. Tahapan ini meminta guru atau komputer dalam kasus ini untuk 

memberikan motivasi untuk berkreatifitas, menciptakan minat pengetahuan 

sebelumnya dan pengenalan terhadap tujuan pembelajaran. 

Untuk menghidupkan motivasi belajar pada siswa, multimedia pembelajaran 

berbasis web ini memasukkan unsur gamification di dalamnya seperti user, 

challenge/task, point, levels, ranking of user. Gamification Menurut (Marczewski, 

2013) “gamification is the use of methapors, game elements and ideas in a context 

different from that of the games in order to increase motivation and commitment, 

and to influence user behavior” 

Gamification dapat diartikan sebagai penggunaan dari cara berfikir dan 

elemen pada game pada aktifitas diluar game itu sendiri. Penggunaan ini akan 

mempengaruhi motivasi dan pembelajaran baik secara formal dan nonformal. 
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 Sehingga mata pelajaran basis data materi sintak SQL cocok dipelajari 

dengan metode inkuiri terbimbing berbasis web dimana pembelajaran berbasis 

dengan unsur gamification untuk memotivasi siswa agar belajar secara mandiri.  

Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana tanggapan siswa sebagai 

penilaian yang diberikan terhadap multimedia pembelajaran berbasis web dengan 

metode inkuiri terbimbing apakah media yang dibuat sudah layak untuk 

digunakan atau masih perlu perbaikan. Dan kemudian melihat korelasi antara 

kelulusan siswa dengan nilai respon penilaian siswa terhadap media sebagai 

bentuk validasi bahwa media yang dibuat memang memiliki dampak terhadap 

pembelajaran siswa pada materi sintak SQL. Serta melihat apakah media yang 

dibuat akan terus menerus digunakan oleh siswa sebagai bentuk peningkatan 

kemandirian belajar siswa ataukah tidak 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk mengangkat 

judul “Penerapan Metode Inkuiri Terbimbing Dengan Gamification Pada Mata 

Pelajaran Basis Data di Smk” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang, maka penjabaran rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana metode inkuiri terbimbing diimplementasikan dalam 

multimedia pembelajaran berbasis web dengan unsur gamification untuk 

materi sintak SQL pada mata pelajaran Basis Data? 

2. Bagaimana kepuasan siswa terhadap multimedia pembelajaran berbasis 

web dengan metode inkuiri terbimbing? 

3. Bagaimana hubungan antara kepuasan siswa dan kelulusan siswa setelah 

menggunakan multimedia pembelajaran? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 
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1. Materi pembelajaran yang diambil dalam multimedia pembelajaran ini 

adalah mata pelajaran Basis Data materi SQL. Materi diambil dari sumber 

ajar terbuka lainnya. 

2. Fokus penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan metode 

inkuiri terbimbing pada multimedia pembelajaran berbasis web. 

3. Melihat bagaimana respon kepuasan siswa terhadap multimedia 

pembelajaran berbasis web dengan inkuiri terbimbing sebagai bentuk 

penilaian siswa terhadap media pembelajaran serta hubungannya dengan 

kelulusan nilai siswa. 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Mengimplementasikan metode pembelajaran inkuiri terbimbing kedalam 

multimedia pembelajaran berbasis web dengan unsur gamification 

2. Mengetahui respon kepuasan siswa setelah menggunakan multimedia 

pembelajaran ini untuk menilai media pembelajaran yang telah dibangun 

dan peningkatan kemandirian belajar siswa. 

3. Mengetahui korelasi kelulusan siswa terhadap kepuasan siswa  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Guru 

 Mendapatkan sebuah multimedia pembelajaran berbasis web dengan 

metode inkuiri yang dapat menjadi perpanjangan tangan guru untuk 

mengajar siswa di dalam ataupun luar kelas. 

 Mengetahui respon penilaian siswa terhadap multimedia pembelajaran 

berbasis web dengan metode inkuiri terbimbing 

2. Siswa 
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Dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan dari multimedia 

pembelajaran berbasis web. 

3. Peneliti 

 Mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan metode inkuiri 

terbimbing pada multimedia pembelajaran berbasis web 

 Mengetahui respon penialaian dari siswa terhadap media dan 

hubungan antara penilaian siswa dengan kelulusan 

4. Peneliti Lain  

Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. Defenisi Operasional 

1. Multimedia 

Didalam media pembelajaran berbasis web dengan metode inkuiri terbimbing 

ini multimedia yang dimaksud adalah adanya teks, gambar, dan video. Video 

terdapat pada materi ajar yang dapat diakses oleh siswa nantinya. Pada setiap 

halaman media terdapat gambar yang sesuai dengan kebutuhan, seperti gambar 

logo dan gambar kelas. Dan tentunya terdapat teks yang akan memberikan 

kejelasan kepada siswa. Ada lebih dari dua media sehingga termasuk dalam 

kategori multimedia. 

Multimedia adalah kombinasi paling sedikit dua media input atau output dri 

data, di mana media tersebut dapat berupa audio (suara, musik) animasi, video, 

teks, grafik, dan gambar (Turban, 2002) Multimedia dianggap sebagai media 

pembelajaran yang menarik berdasarkan upaya yang menyentuh berbagai panca 

indra : penglihatan, pendengaran dan sentuhan (Munir, 2013) 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh penguna. 

Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 
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pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah: multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dll.  

 

2. Pembelajaran Berbasis Web 

Media pembelajaran ini berbasis web sebab memanfaatkan teknologi internet 

di dalamnya. Dibangun dengan menggunakan PHP dan HTML, serta dijalankan 

pada halaman browser. Dalam media ini siswa dapat meangakses situs web (untuk 

saat ini hanya local) kemudian melakukan kegiatan pembelajaran di dalamnya, 

menjawab pertanyaan yang disediakan, melakukan pembelian, dan dapat 

bereksplorasi pada sumber ajar. 

Web-based learning adalah pengajaran dan pembelajaran yang didukung oleh 

penggunaan teknologi internet, baik sebagai alat maupun sumber informasi. 

(Munir, 2013) yang menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis web adalah 

sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

dengan antarmuka web. 

3. Inkuiri Terbimbing 

Media ini mengimplemenatasikan inkuiri terbimbing berdasarkan tahapan 

pada metode pembelajaran inkuiri terbimbing. Tahapan pelaksanaan pembelajaran 

inkuiri terbimbing menurut David M. Hanson (Hanson, 2000): 

1. Orientasi 

Mempersiapkan siswa untuk belajar, memberikan motivasi untuk 

berkreatifitas, menciptakan minat pengetahuan sebelumnya dan pengenalan 

terhadap tujuan pembelajaran. Pada tahap ini media pembelajaran berbasis 

web menampilkan tujuan dari pembelajaran. Kemudian menampilkan 

pertanyaan yang harus diselesaikan oleh siswa. Pemberian motivasi dilakukan 

dengan memasukkan unsur gamification di dalamnya. 

 

2. Eksplorasi 
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Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk mengadakan observasi, 

mengumpulkan data, menguji dan menganalisa data. Disini media 

pembelajaran berbasis web telah menyediakan tempat siswa untuk 

bereksplorasi berupa sumber ajar yang dapat diakses oleh siswa.  

 

3. Pembentukan Konsep 

Sebagai hasil eksplorasi konsep ditemukan, dikenalkan dan dibentuk. 

Pemahaman konseptual dikembangkan oleh keterlibatan siswa dalam 

penemuan bukan penyampaian informasi melalui naskah atau ceramah. Tahap 

ini adalah ketika siswa bereksplorasi dan mencoba menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan. 

 

4. Aplikasi 

Aplikasi melibatkan penggunaan pengetahuan baru dalam latihan, masalah 

dan situasi penelitian lain. Latihan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membentuk kepercayaan diri pada situasi yang sederhana dan konteks 

yang akrab. Disini siswa akan dihadapkan dengan beberapa latihan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan baru yang telah didapatkannya tadi. 

 

5. Penutupan 

Setiap kegiatan diakhiri dengan membuat validasi terhadap hasil yang mereka 

dapatkan, refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari dan menilai 

penampilan mereka. Validasi bida diperoleh dengan melaporkan hasil kepada 

teman atau guru untuk mendapatkan pandangan merkea mengenai isi dan 

kualitas hasil. Pada tahapan ini guru dapat menjelaskan rangkuman 

keseluruhan pembelajaran di depan kelas serta meluruskan jawaban siswa 

yang melenceng. Setelah siswa selesai menyelesaikan setiap pertanyaan, 

media akan menampilkan pembenaran teorinya. 

 


