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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan teknologi saat ini sangat dirasakan kebutuhan dan pentingnya 

penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang diharapkan. Pengaruh teknologi dalam bidang pendidikan telah 

memasuki berbagai aspek pembelajaran, pengajaran, dan penelitian (Yusuf, 2005). 

Steve Kennewell Swansea Metropolitan,UK, melaporkan bahwa menganalisa 

dampak TI terhadap aktifitas dan pembelajaran, tampak potensi teknologi baru dalam 

meningkatkan pembelajaran dalam sistem aktifitas pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang menjadi indikator 

kemajuan dalam perkembangan suatu bangsa. Akan tetapi pada kenyataanya 

pendidikan di Indonesia hingga saat ini sedang dalam kondisi kritis. Hal ini 

didasarkan atas kajian hasil survey yang dilakukan The Political an Economic Risk 

Consultancy (PERC) tahun 2001 yang menyimpulkan bahwa sistem pendidikan 

Indonesia berada pada peringkat terakhir dari 12 negara. Hal ini menunjukkan bahwa 

mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal pendidikan 

merupakan sumber kemajuan bangsa dan faktor penentu daya saing bangsa (Munir, 

2008).  

Salah satu indikasi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia terlihat dari 

rata-rata hasil belajar yang masih rendah (Sudrajat, 2009). Oleh karena itu, prestasi 

belajar dilihat dari hasil belajar dan hasil belajar tercermin dari pemahaman terhadap 

suatu materi. Akibatnya, banyak peserta didik yang tidak menguasai materi. Dampak 

dari rendahnya pemahaman, salah satunya yakni mempengaruhi rendahnya prestasi 

belajar, karena pemahaman merupakan tahap awal untuk memiliki kemampuan lebih 

tinggi lainnya seperti kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir logis 

dan kemampuan lainnya (Muliani, 2013). Salah satu cara untuk meningkatkan 

pemahaman materi salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yaitu pembelajaran 

berbasis komputer menggunakan multimedia. 
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Multimedia merupakan media yang memanfaatkan media komputer yang 

menggabungkan beberapa media lain seperti audio dan visual dalam penyajiannya. 

Seperti yang diungkapkan Hofstteter (2001) bahwa multimedia merupakan 

pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggambungkan teks, grafik, suara, 

animasi, dan video dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan 

pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi.  

Multimedia mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh 

media lain. Keistimewaan tersebut adalah multimedia menyediakan proses interaktif 

dan memberikan kemudahan umpan balik, memberikan kebebasan kepada pelajar 

dalam menentukan topik proses pembelajaran dan memberikan kontrol yang 

sistematis dalam proses pembelajaran (Munir, 2010:235). Selain itu hasil dari 

penelitian Center for Applied Research in Educational Technology (CARET) 

mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat 

berpengaruh pada prestasi akademik siswa, mengembangkan kemampuan berpikir 

dan pemecahan masalah, meningkatkan motivasi siswa, dan ketertarikan siswa dalam 

belajar, dan sebagainya (Roblyer, 2009:14). Pada penelitian  Irmanda (2013:74) 

multimedia interaktif mampu membantu metode pembelajaran untuk peningkatan 

kemampuan pemahaman dan berfikir kritis siswa.  

Seperti yang diungkapkan oleh para ahli sebelumnya, ada beberapa model – 

model multimedia pembelajaran menurut Hannafin dan Peck (1998:139-158) 

diantaranya adalah model tutorial, model Game, model drill and practice, model 

simulasi, dan model hybrid. 

Game merupakan salah satu model multimedia yang dianggap menarik 

dalam penyampaian materi pelajaran. Menurut Kempt dan Dayton (dalam Argo 

Suseno, 2010) manfaat game sebagai media pembelajaran agar proses pembelajaran 

lebih menarik dan kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Sedangkan menurut 

Kimpraswil (dalam As’adi Muhammad. 2009. Hlm 2006) mengatakan bahwa definisi 

game adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat bermanfaat bagi 

peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam melaksanakan 

tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik. Dengan menggunakan game 

siswa akan secara aktif melihat dan melakukan pembelajaran. Sehingga dengan 
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multimedia berbentuk game diharapkan siswa lebih aktif sehingga tujuan 

pembelajaran yang direncanakan terlaksana dengan maksimal dan mendapatkan hasil 

yang baik.  

Terdapat berbagai macam jenis-jenis game, game yang akan dibuat oleh 

peneliti adalah Adventure Game (petualangan). Game ini bersifat petualangan dimana 

pemain mengendalikan sebuah tokoh yang mengikuti suatu alur cerita dan 

menghadapi berbagai tantangan dan teka-teki. Game dirancang dengan bertipe 

levelling, dimana kekuatan game terletak pada tingkat kesulitan yang berbeda tiap 

level.  

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa multimedia merupakan media 

yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini dan sangat berpotensi untuk 

meningkatkan pemahaman belajar siswa. Selain itu penggunaan multimedia dengan 

berbentuk Adventure Game dalam pembelajaran dapat menimbulkan ketertarikan, 

pemahaman materi lebih dalam, dan membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Hal 

ini menunjukkan adanya peluang untuk merancang dan membangun multimedia 

berbentuk Adventure Game untuk pembelajaran.  

Susilana et al. (2006:106) yang mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran 

terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan, yaitu tujuan pembelajaran, 

bahan pembelajaran, strategi, metode atau model pembelajaran, media pembelajaran, 

dan evaluasi pembelajaran. Salah satunya adalah model Problem Based Learning 

(PBL). 

Problem Based Learning (PBL) adalah suatu pendekatan pembelajaran 

dengan membuat konfrontasi kepada pebelajar dengan masalah-masalah praktis atau 

pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah dan memiliki konteks dengan 

dunia nyata (Tan, 2003; Wee & Kek, 2002:12). Pengertian PBL menurut Dutch 

(dalam Amir, 2009:27) adalah metode instruksional yang menantang peserta didik 

untuk belajar bekerjasama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang 

nyata. Masalah digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan, kemampuan 

analisis, dan inisiatif siswa terhadap materi pelajaran. Kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model PBL dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

ajar (Amir, 2009:27). 
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Boud & Feletti (dalam Gallagher, 1995) menyatakan bahwa informasi yang 

diterima siswa akan lebih lama diingat jika siswa belajar melalui pemecahan masalah 

yang sesuai dengan masalah yang dialami pada kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian Yudi, Naswan, dan Made Teguh (2013) menyatakan bahwa multimedia 

pembelajaran berbasis masalah efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati (2011) menyatakan bahwa 

pembelajaran PBL berbasis multimedia berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan penguasaan konsep siswa. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

untuk merancang dan membangun multimedia berbentuk adventure game yang 

dirancang sesuai konsep model Problem Based Learning (PBL). Untuk dapat 

menggunakan sebuah multimedia interaktif berbentuk Adventure Game tentunya 

diperlukan materi untuk memberi ketertarikan siswa dalam belajar. Peneliti memilih 

SMK 2 Bandung sebagai lokasi penelitian. Hal ini berdasarkan pembagian angket 

wawancara kepada siswa dan guru, pembelajaran disekolah ini belum memanfaatkan 

fasilitas yang ada secara optimal. Seperti kurangnya penggunaan media pembelajaran 

berbasis teknologi. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sistem bilangan 

(desimal, biner, oktal, hexadecimal) dan gerbang dasar (AND, OR, NOT, NAND, 

EXOR) yang terdapat mata pelajaran Sistem Komputer di SMK, karena menurut 

siswa di sekolah tersebut bahwa pembelajaran materi itu terdapat kendala kondisi 

guru yang masih menggunakan metode konvesional dan kurang memanfaatkan media 

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul
 
 “Rancang Bangun Multimedia berbentuk Adventure Game dengan Model 

Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa SMK pada 

Mata Pelajaran Sistem Komputer” 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan memperkirakan masalah yang muncul, maka penulis membuat 

rumusan masalah dalam perancangan dan pembuatan game ini adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membangun multimedia berbentuk Adventure Game 

dengan model Problem Based Learning (PBL) untuk mata pelajaran Sistem 

Komputer di SMK ?  

2. Apakah tingkat pemahaman siswa dalam multimedia berbentuk Adventure Games 

pada mata pelajaran Sistem Komputer meningkat? 

3. Bagaimana penilaian siswa terhadap multimedia berbentuk Adventure Game 

dengan model Problem Based Learning (PBL)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam pengkajian materi ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana merancang dan membangun multimedia berbasis 

Adventure Games dengan model Problem Based Learning (PBL) untuk mata 

pelajaran Sistem Komputer di SMK. 

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam multimedia pembelajaran 

berbentuk Adventure Games pada mata pelajaran Sistem Komputer meningkat. 

3. Untuk mengetahui penilaian siswa terhadap multimedia berbentuk Adventure 

Game dengan model Problem Based Learning (PBL). 

 

D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak meluas, maka 

masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi. Adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah  : 

1. Materi Sistem Komputer yang dibahas dalam multimedia interaktif berbentuk 

game adalah sistem bilangan (desimal, biner, oktal, hexadecimal) dan gerbang 

dasar (AND, OR, NOT, NAND, EXOR) di kelas X semester ganjil. 

2. Fokus penelitian akan dikhususkan pada perancangan dan pembuatan media dan 

uji yang dilakukan bersifat terbatas.  
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3. Teknologi perangkat lunak yang digunakan adalah Unity 5 (2D) dengan resolusi 

layar multimedia sebesar 800 x 600. 

4. Penelitian meningkatkan pemahaman hanya pada aspek kognitif (C1 – C3). 

5. Program diujikan pada siswa kelas X SMKN 2 Bandung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Pengkajian materi ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan dan 

mensosialisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menumpuh pendidikan di 

perguruan tinggi. 

2. Bagi Guru 

Dengan adanya multimedia ini guru dapat menggunakannya sebagai alat bantu 

yang mampu medukung peningkatan ketuntasan belajar pada mata pelajaran  

Sistem Komputer. 

3. Bagi Peserta Didik 

Memberikan alternatif media pembelajaran yang menarik dan variatif sehingga 

peserta didik dapat lebih merasa tertarik dan bersemangat untuk belajar dalam 

khususnya mata pelajaran Sistem Komputer. 

4. Bagi Dunia Pendidikan 

Sebagai alternatif model pembelajaran untuk pembelajaran mandiri bagi peserta 

didik sehinga pembelajaran dapat berjalan secara kreatif menyenangkan dan 

inovatif. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan 

teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi)  dengan 

menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 

2. Game adalah sebuah sistem dimana permain terlibat dalam konflik buatan, disini 

permain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan 
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rekayasa atau buatan, dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk 

membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. 

3. Model Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah, baik masalah 

fiktif yang dirancang oleh guru untuk melatih siswa maupun masalah yang nyata 

dalam kehidupan siswa 

4. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa 

yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat 

memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan dengan hal-hal 

lain 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I Pendahuluan 

 Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi 

skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka berisi hal-hal yang mendukung dan berkaitan dengan 

penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

 Metode penelitian menjelaskan langkah-langkah yang mendukung dan 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Hasil penelitian dan pembahasan terdiri pengolahan data untuk menghasilkan 

temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan, penelitian, dan pembahasan 

temuan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

  Kesimpulan dan saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil 

analisis temuan penelitian.  


