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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menghantarkan manusia 

menuju era modernisasi. Teknologi seringkali disebut sebagai konsekuensi dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa, meskipun terkadang kegiatan 

manusia justru mendahului kedua ranah tersebut. Perkembangan teknologi dan 

ilmu pengetahuan menyebabkan adanya perubahan dalam setiap aspek kehidupan 

manusia.  Salah satu cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut 

adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 

dunia pendidikan. Dunia pendidikan memiliki peranan strategis dalam upaya 

menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Dunia 

pendidikan harus bisa berjalan beriringan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar SDM yang dihasilkan unggul, berkualitas serta 

mampu bersaing dengan negara lain.  

Berdasarkan data Education For All (EFA) Global Monitoring Report 

2011 : The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan 

oleh UNESCO, indeks pembangunan pendidikan atau Education Development 

Index (EDI) sebesar 0,934. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 

127 negara di dunia. Selanjutnya berdasarkan laporan terbaru Program 

Pembangunan PBB tahun 2013  (USAID, 2013), Indonesia menempati posisi 121 

dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629. 

Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu 

Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (18), sedangkan IPM di kawasan Asia 

Pasifik adalah 0,683. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia 

(2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki 

urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Masih menurut survei dari 

lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai 

pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Berdasarkan beberapa hasil survei di 

atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum memuaskan 
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dan pendidikan di Indonesia perlu diinovasi agar dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia.  

Rusman dkk. (2012, hlm. 7) mengemukakan bahwa permasalahan utama 

yang terjadi dalam pendidikan berkaitan dengan kualitas pembelajaran. 

Pembelajaran adalah hal yang utama didalam sebuah pendidikan. Jika 

pembelajaran yang berlangsung baik, maka kualitas pendidikan juga akan baik 

dan sebaliknya. Saat dilakukan studi pendahuluan di beberapa SMK di Cimahi 

peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan praktik 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Sistem Komputer.  

Sistem Komputer merupakan salah satu mata pelajaran yang bersifat wajib 

pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sistem Komputer menjadi mata 

pelajaran yang dipelajari oleh siswa kelas X dan XI yang memiliki jurusan Teknik 

Informatika baik itu pada siswa yang terkonsentrasi pada Rekayasa Perangkat 

Lunak, Teknik Komputer Jaringan maupun Multimedia.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan cara mewawancarai 

guru mata pelajaran sistem komputer didapatkan informasi bahwa permasalahan 

yang terdapat pada mata pelajaran sistem komputer sangat kompleks. 

Permasalahan itu meliputi :  

1. Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi Organisasi 

Prosesor, Register dan Siklus Instruksi  yang disampikan sehingga 

hasil belajar mayoritas siswa dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), dari jumlah keseluruhan siswa di kelas hanya 53 % yang 

nilainya lebih besar atau sama dengan 2,8.   

2. Materi yang bersifat teori disampaikan dengan cara konvensional. 

Pada saat pembelajaran berlangsung guru berperan sebagai pusat 

pembelajaran (Teacher Centred Learning). 

3. Multimedia pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi. Selama 

pembelajaran berlangsung guru menggunakan alat bantu berupa  

powerpoint saja.  
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4. Materi pembelajaran sistem komputer berkaitan satu sama lain. Untuk 

memahami sub materi selanjutnya, siswa harus terlebih dahulu 

memahami sub materi pada pertemuan sebelumnya. Sub materi 

sebelumnya menjadi pra syarat untuk memahami sub materi pada 

pertemuan selanjutnya. Siswa belum mampu mengaitkan satu materi 

dengan materi yang lainnya. Hal ini menyebabkan guru harus 

mengulang materi sebelumnya ketika akan mengajarkan materi yang 

baru.  

Permasalahan yang didapat dari hasil wawancara ini dikuatkan dengan 

pendapat siswa. Dari 40 angket yang disebarkan, sebagian besar siswa 

menyatakan bahwa materi pada mata pelajaran sistem komputer sulit dipahami. 

Materi sistem komputer dirasa sulit karena sebagian besar materi pembelajaran 

bersifat abstrak. Siswa mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan materi 

yang disampaikan oleh guru seperti pada materi Organisasi Prosesor, Register dan 

Siklus Instruksi serta materi Mode Format Pengalamatan. Berdasarkan masalah 

tersebut, siswa merasakan perlu adanya multimedia pembelajaran yang bisa 

memvisualisikan teori-teori materi pada mata pelajaran sistem komputer. Selain 

itu, siswa juga mengeluhkan bahwa penerapan kurikulum 2013 memberatkan 

siswa.  

Rusman dkk. (2012, hlm. 41) mengatakan bahwa  

untuk mewujudkan suatu pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang 

harus diperhatikan, yaitu tujuan, bahan/materi, strategi, media dan evaluasi 

pembelajaran. Antar komponen memiliki fungsi tersendiri namun saling 

berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pembelajaran merupakan 

hasil  integrasi dari kelima komponen tersebut agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama 

komponen komponen yang ada didalamnya tidak lengkap. Salah satu dari 

komponen tersebut adalah model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran 

menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Pada permasalahan diatas dibutuhkan 

model pembelajaran yang cenderung bisa mengatasi masalah pengorganisasian 

materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya. 
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Agar siswa dapat memahami konsep yang lebih baik dan efisien maka diperlukan 

perencanaan yang sistematis dari guru yang memuat bagaimana mengelola proses 

pembelajaran agar bermakna bagi siswa. Salah satu alternatif yang dapat 

digunakan adalah model pembelajaran advance organizer yang dikembangkan 

oleh Ausubel. Advance organizer adalah suatu rencana pembelajaran yang 

digunakan untuk menguatkan struktur kongnitif siswa ketika mempelajari konsep- 

konsep atau informasi yang baru dan bagaimana sebaiknya pengetahuan itu 

disusun serta dipahami dengan benar.  

Pada proses pembelajaran dengan menggunakan Advance Organizer siswa 

akan diarahkan untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

telah ada dan menciptakan suatu dasar untuk pembelajaran bermakna. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Iskandarwassid dan Sunendar (2008, hlm. 20) 

bahwa “setiap pengetahuan mempunyai struktur konsep tertentu yang membentuk 

kerangka dari sistem pemprosesan informasi yang dikembangkan dalam 

pengetahuan (ilmu) itu. Bisa dikatakan Advance Organizer adalah membuat 

rancangan konsep atau prinsip yang umum, tetapi komperehensif dalam aktivitas 

belajar yang sudah terduga”. Ausubel mendeksripsikan advance organizer  

sebagai  materi pengenalan yang disajikan pertama kali dalam tugas pembelajaran.  

 

Strategi pengorganisasian pembelajaran yang baik menurut Ausubel harus 

memenuhi prinsip progressive differentiation dan integrative reconciliation. 

Kedua macam prinsip ini diperkirakan bisa memperkuat struktur kognitif siswa. 

Prinsip yang pertama bertujuan untuk untuk menuntun pengelolaan materi dalam 

bidang-bidang mata pelajaran sehingga konsep materi menjadi bagian yang stabil 

dalam struktur kognitif siswa. Prinsip progressive differentiation berarti gagasan-

gagasan yang sangat umum dari suatu pesan pembelajaran yang disajikan pertama 

kali kemudian secara bertahap dirinci dan dispesifikasi, sedangkan prinsip yang 

kedua bearti bahwa gagasan baru seharusnya  dikaitkan dengan pengetahuan yang 

sudah ada sebelumnya. Makna dari suatu pembelajaran dapat muncul dari materi 

baru hanya bila materi itu terikat dengan struktur kognitif dari pembelajaran 

sebelumnya.  
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Pembelajaran menggunakan advance organizer dapat membuat belajar 

bersifat hafalan menjadi bermakna dengan cara menjelaskan hubungan konsep 

baru dengan konsep relevan yang ada dalam struktur kognitif siswa, agar siswa 

dapat memahami konsep lebih efektif dan efisien. Untuk memahami konsep agar 

efektif dan efisien diperlukan perencanaan pembelajaran sistematis agar proses 

pembelajaran menjadi bermakna. Jadi proses belajar tidak sekedar menghafal 

konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, namun berusaha menghubungkan konsep-

konsep itu untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang 

dipelajari akan dipahami secara baik dan mudah diingat. 

Mengemas strategi, model dan materi pembelajaran dalam bentuk 

multimedia pembelajaran yang interaktif   merupakan salah satu cara yang 

diharapkan efektif untuk memperbaiki kualitas kegiatan pembelajaran. Daryanto 

(2013, hlm. 54) mengemukakan bahwa  

Multimedia pembelajaran memiliki format yang dapat dikategorikan ke 

dalam lima kelompok sebagai berikut: tutorial, drill and practice, simulasi, 

eksperimen, dan games. Model Games, merupakan salah satu bentuk 

model dalam pembelajaran berbasis komputer, yang didesain untuk 

membangkitkan kegembiraan pada siswa sehingga dapat meningkatkan 

kemungkinan tersimpannya lebih lama konsep, pengetahuan ataupun 

keterampilan yang diharapkan dapat mereka peroleh dari games tersebut. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Virvou (2005) game yang terdapat pada 

pembelajaran bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, karena 

didalam game tersebut siswa terlibat sebagai pemain. Hal ini mampu memotivasi 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Di sisi lain bermain game merupakan 

aktivitas yang tidak asing lagi bagi sebagian besar siswa SMA sederajat. Bahkan 

tidak sedikit siswa SMA sederajat yang menjadikan bermain game merupakan 

hobi mereka. Hal ini didasarkan pada ungkapan Simpson dan Clem (2008, hlm. 3) 

yang menyatakan bahwa “… 92% of children ages 2-17 play video and computer 

games.” Hal serupa dikatakan de Castell & Jensen (dalam Annetta, 2008, 

hlm.230), bahwa “The game playing population falls between the ages of 10–34, 

with the majority of the population between 14–19”. Menurut pendapat 

Tedjasaputro (dalam Sudono, 2000, hlm. 15) menyatakan bahwa belajar dengan 

bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, 
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mempraktekkan, dan mendapatkan bermacam-macam konsep serta pengertian 

yang tak terhitung banyaknya. Game pada pembelajaran bisa dimanfaatkan untuk 

menarik minat motivasi belajar siswa. Seperti yang diungkapkan Munir (2012, 

hlm. 10), yang menjelaskan bahwa “game dapat digunakan sebagai alat bantu 

belajar untuk suatu mata pelajaran yang sulit dipahami”. Dari beberapa kutipan 

diatas dapat disimpulkan bahwa game sangat efektif digunakan untuk 

menyampaikan teori-teori atau materi dalam pembelajaran karena bisa menarik 

minat motivasi belajar siswa. Multimedia pembelajaran dengan model game juga 

memiliki potensi yang sangat besar untuk memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran.  

Game terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah game petualangan 

(adventure game). Kelebihan dari adventure game adalah alur ceritanya yang 

membuat pemain menjadi penasaran untuk terus memainkannya sampai selesai 

dan tanpa dia sadari dia sedang mengikuti alur dari pembelajaran itu sendiri. 

Dalam penelitian penulis menyisipkan aspek game pada multimedia pembelajaran 

ini, agar siswa lebih menggemari dan dengan mudah dapat menyerap melalui 

game yang diberikan.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian untuk menjawab 

permasalahan tentang pemahaman siswa  pada mata pelajaran sistem operasi 

dengan judul “Implementasi Multimedia  Pembelajaran Adventure Game 

dengan Model Pembelajaran Adventure Game Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Kognitif Siswa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang dan membangun multimedia pembelajaran 

adventure game dengan model pembelajaran advance organizer pada mata 

pelajaran sistem komputer? 

2. Apakah penggunaan multimedia pembelajaran adventure game dengan 

model pembelajaran advance organizer pada mata pelajaran sistem 

komputer dapat meningkatkan pemahaman siswa? 
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3. Bagaimana respon siswa terhadap multimedia pembelajaran adventure 

game dengan model pembelajaran advance organizer pada mata pelajaran 

sistem komputer? 

 

 

 

C. Batasan Masalah 

1. Materi yang dipilih dalam penelitian adalah Organisasi Prosesor, Register 

dan Siklus Instruksi. 

2. Multimedia pembelajaran ini bekerja secara Offline. 

3. Hasil belajar siswa akan diukur dengan Tes Hasil Belajar (Achievement 

Test) yang didasarkan pada taksonomi Bloom yakni, dengan karakterikstik 

soal C1 (Pengetahuan), C2 (Pemahaman) dan C3 (Penerapan). 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana rancang bangun multimedia pembelajaran 

adventure game dengan model pembelajaran advance organizer pada mata 

pelajaran sistem komputer. 

2. Untuk mengetahui apakah dengan penggunaan multimedia pembelajaran 

adventure game dengan model pembelajaran advance organizer dapat 

meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran sistem komputer. 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap multimedia pembelajaran 

adventure game  dengan model pembelajaran advance organizer pada 

mata pelajaran sistem komputer. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapat pengalaman dalam proses pembuatan multimedia 

berbasis adventure game menggunakan model advance organizer pada 

materi Organisasi Prosesor, Register dan Siklus Instruksi. 

2. Bagi Peserta Didik 

Dengan adanya multimedia berbasis adventure game menggunakan model 

adveance organizer ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

pada materi Organisasi Prosesor, Register dan Siklus Instruksi  



8 
 

Vera Safitri, 2016 
IMPLEMENTASI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN ADVENTURE GAME DENGAN MODEL 
PEMBELAJARAN ADVANCE ORGANIZER UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KOGNITIF 

SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3. Bagi Guru 

Dengan adanya multimedia berbasis adventure game ini guru dapat 

menggunakannya sebagai alat bantu yang mampu mendukung agar siswa 

aktif dalam pembelajaran dan mampu meningkatkan pemahaman siswa 

pada materi Organisasi Prosesor, Register dan Siklus Instruksi. 

 

F. Definisi Operasional 

Beberapa Definisi dari beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam  

penelitian ini: 

a. Multimedia 

Multimedia merupakan kombinasi multimedia yang terdiri dari teks, 

gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi dan lain – lain yang 

digunakan dalam pembelajaran yang dapat dioperasikan oleh pengguna 

menggunakan komputer. 

b. Adventure Game 

Adventure game adalah permainan sederhana yang menuntut pemain 

untuk berpetualang untuk menyelesaikan sebuah misi. 

c. Model Pembelajaran Advance Organizer 

Model Pembelajaran Advance Organizer adalah salah satu model 

pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat struktur kognitif siswa 

ketika mempelajari konsep- konsep atau informasi yang baru dan 

bagaimana sebaiknya pengetahuan itu disusun serta dipahami dengan 

benar. 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam sistematika penulisan ini, terdapat rincian tentang urutan penulisan pada 

setiap bab dan sub-bab yang ada dalam skripsi. 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi. 

Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, 
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rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II berisi teori yang melandasi penulisan skripsi ini. Teori yang dibahas 

tentang perancangan dan pembangunan multimedia pembelajaran adventure game 

dengan model pembelajaran advance organizer. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, desain 

penelitian, populasi dan sampel yang digunakan. Dalam bab ini juga dijelaskan 

instrument yang diperlukan dalam penelitian disertai dengan teknik pengumpulan 

dan analisis data yang digunakan.  

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan 

temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, pembahasan atau analisis temuan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengenai kesimpulan dan saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan 

peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti dan juga rekomendasi untuk 

pembaca atau peneliti selanjutnya. 
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