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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dengan berkembang pesat teknologi dewasa ini tidak bisa di pungkiri 

bahwa peran multimedia berkembang sangat pesat di berbagai lini termasuk 

dalam bidang pendidikan, bidang militer, bidang kepolisian, dan bidang-bidang 

lain. Namun penggunaan multimedia pembelajaran dalam bidang pendidikan 

sendiri masih sangat minim, dan tidak sedikit guru-guru dalam bidang 

pendidikan masih mengajar secara konvensional yang tidak efektif untuk 

materi mata pelajaran tersebut. 

Salah satu model pembelajaran yaitu Giving Question and Getting Answer 

(GQGA) bisa di jadikan acuan dalam mengembangkan multimedia. Dimana 

GQGA ini bisa digunakan sebagai format penyajian multimedia, saat 

multimedia sudah di pelajari oleh masing-masing siswa dan sampai pada 

evaluasi. Karena pengaturan evaluasi oleh guru maka sebelum evaluasi di 

mulai siswa bisa bertanya kepada guru dan semua yang ada di kelas melalui 

salah satu feature membuat pertanyaan yang ada pada multimedia tersebut. 

Model pembelajaran GQGA yang memliki 8 langkah pembelajaran (Zaini, 

2007:71) merupakan implementasi dari strategi pembelajaran kontrukstivistik 

yang menempatkan siswa sebagai subyek dalam pembelajaran. Artinya siswa 

mampu merenkontruksi pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya sebagai 

fasilitator saja. Model GQGA ditemukan oleh Spancer Kagan, orang 

berkebangsaan Swiss pada tahun 1963.  Model ini dikembangkan untuk 

melatih siswa memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab 

pertanyaan, karena pada dasarnya metode tersebut merupakan modifikasi dari 

metode tanya jawab yang merupakan kolaborasi dengan menggunakan 

potongan-potongan kertas sebagai medianya (Fitriantoro, 2010).  
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Proses mengkonstruksi pikiran ini dapat terlihat dari pertanyaan yang 

diajukan maupun dari jawaban atau konsep yang dijelaskan siswa. Setelah 

materi terkonstruk dalam ranah kognitif siswa, selain memberi kesempatan 

bertanya dan menjawab atau menjelaskan pengetahuannya, tipe ini akan 

meningkatkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapatnya dan 

memberikan sikap saling menghargai antar siswa. Proses yang dilaksanakan 

dalam pembelajaran mampu melibatkan banyak indikator keaktifan dalam 

proses belajar. Diantaranya melihat, berbicara, mendengar, menulis, aktiitas 

mental serta emosional. Pelibatan indikator tersebut akan membuat siswa 

semakin aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka mampu menangkap 

materi dengan lebih baik yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman 

konsep tentang materi yang di ajarkan. 

Berdasarkan penelitian Sovocom Company dari amerika (Warsita, 

2008:125), ditemukan adanya hubungan antara jenis media dengan daya ingat 

manusia untuk menyerap dan menyimpan pesan, jenis media dapat merangsang 

kemampuan otak dalam mengolah pesan. Misalnya: kemampuan pesan yang di 

sampaikan  melalui tulisan sebesar 10 %, pesan audio 10%, Visual 30%, audio 

visual 50% dan apabila di tambah dengan melakukan maka akan mencapai 

80%.  

Dalam pemahaman konsep berkaitan dengan daya ingat, dimana para ahli 

telah sepakat bahwa media pembelajaran dapat mempertinggi tingkat 

pemahaman siswa. Menurut Harjanto (2008:243) ada dua alasan mengapa 

media pembelajaran bisa bermanfaat dalam proses belajar siswa. Alasan yang 

pertama adalah sebagai berikut: 

1. Bahan pengajaran akan lebih jelas maksudnya, sehingga dapat lebih di 

pahami dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran 

dengan lebih baik. 

2. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak hanya komunikatif satu arah 

dari guru sehingga siswa tidak bosan. 
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3. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, 

melakukan dan mendemonstrasikan. 

4. pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menambah 

motivasi belajar. 

 Untuk alasan kedua mengapa penggunaan media pembelajaran dapat 

mempertinggi tingkat pemahaman, karena berkenaan dengan taraf berpikir 

siswa. Dimana taraf  berfikir manusia mengikuti tahap perkembangan yang di 

mulai dari berpikir kongkret menuju abstrak, dan dimulai dari berpikir 

sederhana menuju keberfikiran kompleks. Penggunaan media pembelajaran 

juga erat kaitanya dengan tahap berfikir tersebut sebab melaui media 

pembelajaran hal-hal yang abstrak dapat di kongkretkan dan hal-hal kompleks 

bisa di sederhanakan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut sudah jelas bahwa salah satu peran media 

pembelajaran adalah sebagai media pembantu atau penunjang dalam proses 

pembelajaran, maka penelelitian yang akan dilaksanakan adalah: Penerapan 

Model Pembelajaran Giving Question And Getting Answer (GQGA) 

Berbantuan Multimedia Pembelajaran Untuk Meningkatkan Pemahaman 

Konsep Pada Mata Pelajaran Konsep Teknologi Jaringan. Diharapkan dengan 

multimedia pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

mempelajari jaringan dasar sehingga tujuan pembelajaran dan pemahaman 

siswa tentang jaringan dasar dapat meningkat. 

Konsep teknologi jaringan sendiri merupakan pondasi dasar dalam proses 

pembelajaran jaringan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk 

Kejuruan Teknik Komputer Jaringan, karena konsep teknologi jaringan ini 

akan selalu di gunakan dalam mata pelajaran produktif pada tingkat yang lebih 

tinggi. 
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Maka dari itu peningkatan pemahaman tentang konsep teknologi jaringan 

sangat penting, bukan hanya untuk mengikuti mata pelajaran lanjutanya saja 

namun karena SMK berbasis dunia kerja pemahaman tentang konsep teknologi 

jaringan sendiri menjadi sangat penting mengingat alat yang di butuhkan tidak 

murah dan pembangunan suatu jaringan memakan waktu yang cukup lama 

dalam perancanganya. 

B.  RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep peserta didik setelah di 

terapkan multimedia konsep jaringan komputer dengan model 

pembelajaran Giving Question Getting Answer (GQGA)? 

b. Bagaimana respon peserta didik terhadap multimedia konsep jaringan 

komputer dengan mengunakan model pembelajaran Giving Question 

Getting Answer (GQGA)? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang di kaji, maka penelitian 

dibatasi ke dalam: 

a. Materi yang dijadikan bahan ajar adalah materi Jaringan Dasar SMK 

Program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). 

b. Alat perancangan dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah 

XAMPP, notepad ++, Adobe Flash CS5, PHP, CSS, Action Script 3.0, dan 

Database MySQL. 

c. Hasil belajar siswa akan diukur berdasarkan pada taksonomi Bloom, yakni 

dengan karakteristik soal pemahaman. 

d. Hasil akhir penelitian ini adalah melihat pengaruh multimedia berbantuan 

terhadap peningkatan pemahaman siswa. 

 

 

 



5 
 

Fajar Bayu Aji, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GIVING QUESTION GETTING ANSWER BERBANTUAN 
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PADA MATA 
PELAJARAN KONSEP TEKNOLOGI JARINGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

D. TUJUAN PERNELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman konsep peserta 

didik dalam mata pelajaran konsep jaringan komputer dengan berbantuan 

multimedia pembelajaran. 

b. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman siswa tentang materi konsep 

teknologi jaringan antara yang menggunakan multimedia pembelajaran 

dengan GQGA dan yang tanpa mengunakan multimedia pembelajaran 

GQGA. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi peneliti 

Memperoleh keterampilan dalam merancang dan mengembangkan 

bahan ajar dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif tentang 

konsep jaringan komputer. 

b. Bagi pendidik 

Mendapatkan kemudahan dalam menjelaskan materi konsep 

jaringan komputer. Karena dengan multi media pembelajaran konsep 

jaringan komputer ini membuat pendidik lebih menarik dalam 

menjelaskan konsep jaringan komputer. 

c. Bagi peserta didik. 

Peserta didik mudah memahami materi serta mendapatkan 

pemahaman konsep materi yang mendalam mengenai konsep teknologi 

jaringan. 

d. Bagi dunia pendidikan 

Dengan mengimbangi kemajuan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, pendidikan di indonesia menjadi lebih modern 

dan siap bersaing dengan seluruh dunia yang telah menerapkan teknologi 

dalam pendidikan. 
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F. DEFINISI OPERASIONAL 

a. Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Multimedia interaktif merupakan gabungan dari berbagai media 

teks, gambar, video, suara dan animasi dalam satu program berbasis 

komputer yang dapat memfasilitasi komunikasi interaktif yang terjadi 

antar pengguna. 

b. Giving Question Getting Answer (GQGA) 

Giving Question Getting Answer merupakan salah satu model 

pembelajaran yang mengabungkan metode Tanya jawab dan ceramah 

dengan kertas sebagai medianya. 

c. Pemahaman 

Pemahaman diartikan sebagai kondisi ketika siswa di hadapkan 

pada suatu permasalahan tertentu. Siswa di harapkan dapat memahami dan 

mengerti ide utama permasalahan dan dapat memanfaatkan ide-ide yang 

terkandung dalam permasalahan tersebut agar bisa menemukan solusi dari 

permasalahan tersebut dan dapat menginterpretasikan dalam lisan maupun 

tulisan. 

 


