
 

Rita Septianingsih, 2017 
RANCANG BANGUN GAMIFIKASI PEMBELAJARAN PADA MODEL DISCOVERY LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PADA MATA PELAJARAN PEMROGRAMAN DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap individu 

dalam kehidupannya. Salah satu proses dari pendidikan adalah kegiatan 

belajar mengajar. Surya (1981, hlm. 32) mengemukakan bahwa “belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan”.  

Kegiatan belajar mengajar tidak akan terlepas dari komponen 

pembelajaran di dalamnya, karena hal ini juga menentukan keberhasilan 

belajar siswa. Maka dari itu, guru harus memperhatikan beberapa komponen 

dalam pembelajaran. Rusman, dkk. (2012, hlm. 41) mengungkapkan bahwa 

“komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, bahan 

atau materi, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran”. Seiring dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tuntutan untuk 

peningkatan mutu dan kualitas pendidikan pun semakin besar. Diantara 

komponen tersebut di atas, salah satu komponen pembelajaran yang dapat 

dikembangkan saat ini adalah media pembelajaran dengan memanfatkan 

teknologi. 

Hamalik (1986, hlm. 15) mengemukakan bahwa “pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa”. 

Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman dan 

memudahkan penafsiran data.  
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“Ada berbagai macam jenis media pembelajaran, diantaranya media 

visual, audio, dan multimedia” (Gintings, 2008, hlm. 140). Multimedia 

merupakan media yang memanfatkan media komputer yang mampu 

menggabungkan beberapa media lain seperti audio dan visual dalam 

penyajiannya. Seperti yang diungkapkan Vaughan (2014, hlm. 4) bahwa 

“multimedia is any combination of text, graphic art, sound, animation, and 

video delivered to you by computer or other electronic means”. 

Media pembelajaran yang dipilih juga perlu memperhatikan 

karakteristik dari siswa. Game mempunyai sifat menyenangkan yang membuat 

siswa yang berada pada usia remaja menyukainya dan masih sering 

memainkannya. Belajar dengan menggunakan game membuat siswa akan 

secara aktif melihat dan melakukan pembelajaran dibandingkan mendengar 

atau membaca, seperti pendapat Batson & Feinberg (2005, hlm. 42) bahwa 

“when student are using games to learn, they are actively seeing and doing, 

rather than listening and reading”. Sifat menyenangkan yang ditawarkan 

dalam sebuah game menjadi alasan mengapa belajar melalui sebuah game 

banyak diminati siswa. Akan tetapi, membuat dan mengintegrasikan game 

dalam kurikulum pembelajaran merupakan investasi yang mahal dan 

membutuhkan waktu yang lama. Salah satu solusi yang dapat digunakan 

adalah menerapkan mekanik game seperti point, badge, leaderboard ke dalam 

sistem pembelajaran, yang disebut dengan gamifikasi.  

Gamifikasi pembelajaran dapat menjadi alternatif pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Seperti dalam penelitian yang 

dilakukan Wijaya (2016) bahwa “hasil dari penelitian terlihat nilai rata-rata 

pretest ke posttest pada kelas eksperimen mencapai peningkatan pemahaman 

sebesar 46% dan pada kelas kontrol sebesar 35%. Dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran STAD berbantu media gamification dapat meningkatkan 

pemahaman pembelajaran siswa”. 

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis, dalam mata 

pelajaran pemrograman dasar menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diterapkan dalam penyampaian materi 

masih sebatas dengan menggunakan slide presentasi, hal ini dirasa masih 
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kurang optimal dalam meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, tingkat 

pemahaman siswa yang berbeda-beda tentunya membutuhkan perhatian 

khusus. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengoptimalan dalam 

penggunaan media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa untuk 

belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

Pemrograman dasar merupakan mata pelajaran yang mempelajari 

dasar-dasar pemrograman, untuk itu siswa dituntut dapat memahami konsep-

konsep algoritma dan mampu mengimplementasikannya dalam sebuah 

program. Maka proses pembelajaran dalam pemrograman dasar dapat 

memanfaatkan perkembangan teknologi ke dalam media pembelajarannya 

dengan menggunakan gamifikasi pembelajaran. 

Dalam melaksanakan pembelajaran, guru juga memerlukan sebuah 

pendekatan, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah 

disebutkan bahwa “pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan saintifik atau pendekatan keilmuan yang cocok dengan model-

model pembelajaran seperti discovery learning, project-based learning, 

problem-based learning, inquiry learning” (2014, hlm. 4). 

Dalam penelitian ini, discovery learning digunakan sebagai model 

pembelajaran yang dapat mempengaruhi pengetahuan dengan cara melibatkan 

siswa untuk dapat menemukan konsep yang sedang dipelajarinya, dengan 

begitu hasil yang diperoleh tidak mudah dilupakan oleh siswa. Discovery 

learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran 

yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk 

finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. 

Dari beberapa penelitian, penggunaan model discovery learning dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman. Salah satunya yaitu hasil 

penelitian Ibrahim (2013, hlm. 62) bahwa “terdapat peningkatan pemahaman 

konsep siswa setelah diterapkan model pembelajaran penemuan (discovery 

learning). Peningkatan pemahaman konsepnya berada pada kategori sedang 

dengan rata-rata gain yang dinormalisasi sebesar 0,608”. 
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Penelitian lainnya juga menyebutkan hal yang sama terkait 

penggunaan model discovery learning untuk meningkatkan pemahaman. Hal 

ini diungkapkan oleh Istiana (2015, hlm. 72) bahwa “… penerapan model 

discovery learning dapat meningkatkan prestasi belajar (aspek kognitif 

63,00% pada siklus I meningkat menjadi 81,00% pada siklus II) …”. 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan tersebut, maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun 

Gamifikasi Pembelajaran pada Model Discovery Learning untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep pada Mata Pelajaran Pemrograman 

Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan beberapa masalah yang muncul untuk dijadikan rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancangan gamifikasi pembelajaran pada model discovery 

learning pada mata pelajaran pemrograman dasar? 

2. Apakah gamifikasi pembelajaran pada model discovery learning dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran 

pemrograman dasar? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap gamifikasi pembelajaran pada model 

discovery learning pada mata pelajaran pemrograman dasar? 

 

C. Batasan Masalah 

Demi memfokuskan penelitian agar permasalahan yang dikaji tidak 

meluas, maka perlu adanya batasan-batasan untuk pembahasan masalah yang 

diteliti. Berikut batasan masalah pada penelitian ini: 

1. Materi pada mata pelajaran pemrograman dasar yang akan dibahas dalam 

gamifikasi pembelajaran ini mengenai algoritma perulangan. 

2. Peningkatan pemahaman dilihat dari perbandingan antara nilai pretest 

siswa sebelum menggunakan gamifikasi pembelajaran dan nilai posttest 
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yang didapat setelah menggunakan gamifikasi pembelajaran dengan 

menghitung nilai gain yang dinormalisasi. 

3. Penelitian akan dikhususkan pada perancangan dan pembuatan media 

gamifikasi serta uji coba yang dilakukan bersifat terbatas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan gamifikasi pembelajaran pada model discovery learning 

pada mata pelajaran pemrograman dasar. 

2. Membuktikan bahwa gamifikasi pembelajaran pada model discovery 

learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata 

pelajaran pemrograman dasar. 

3. Mengetahui respon siswa terhadap gamifikasi pembelajaran pada model 

discovery learning pada mata pelajaran pemrograman dasar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat, diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan mengenai model pembelajaran khususnya 

model discovery learning dan untuk mengembangkan media berupa 

gamifikasi pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

Dapat digunakan sebagai alat bantu belajar untuk menambah 

pemahamannya dan lebih termotivasi dalam mempelajari materi pelajaran. 

3. Bagi Guru 

Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang lebih menarik, 

inovatif, dan variatif serta memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

kepada siswa. 
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F. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan awal dari penelitian yang memaparkan permasalahan 

yang ada melalui latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta dilengkapi dengan struktur organisasi 

skripsi. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab II berisi teori-teori yang melandasi penelitian yang dilakukan. 

Teori yang dibahas di dalamnya berasal dari para ahli mengenai hal-hal yang 

terkait dalam penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian, serta dijelaskan prosedur dari penelitiannya. Selain itu juga terdapat 

instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian, menjelaskan populasi dan 

sampel yang digunakan dalam penelitian, serta terdapat teknik analisis untuk 

data-data yang didapatkan. 

 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan temuan 

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

 

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi yang ditujukan kepada para 

pengguna hasil penelitian yang bersangkutan dan dapat menjadi bahan 

perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 


