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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah cara dimana suatu bangsa menciptakan generasi 

penerusnya. Dapat dikatakan bahwa kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari 

kualitas pendidikan dalam negara tersebut. Pendidikan sangat erat kaitannya 

dengan proses pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri menurut Sudjana (2004: 

28) adalah upaya sistematik yang sengaja diciptakan agar terciptanya interaksi 

antara pendidik (sumber belajar) dan peserta didik (warga belajar) dalam 

melaksanakan kegiatan edukatif. Adapun pembelajaran itu sendiri menurut 

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1 

ayat 20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional adalah “proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

 Pembelajaran dapat terjadi dimana saja bagi setiap individu, baik itu di 

lingkungan keluarga, di tengah kehidupan bermasyarakat maupun di bangku 

pendidikan formal yaitu sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan salah satu tingkatan satuan pendidikan dengan fokus utama untuk 

mempersiapkan lulusannya untuk langsung terjun dalam bidang pekerjaan 

tertentu.  

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini menciptakan kebutuhan 

para ahli yang dapat bekerja di dunia industri digital.  Oleh karena itu SMK 

membuka berbagai jurusan yang menawarkan kesempatan para peserta didik 

untuk mempelajari berbagai kompetensi yang berkaitan dengan teknologi 

informasi. Adapun jurusan – jurusan tersebut antara lain jurusan Rekayasa 

Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia dan Animasi. 

Komunikasi Data merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat pada 

SMK dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Mata pelajaran 

Komunikasi Data sendiri merupakan mata pelajaran dimana peserta didik 

mempelajari proses pengiriman dan penerimaan informasi oleh dua perangkat 

keras atau lebih yang terhubung dalam sebuah jaringan. 
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Pada penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mewawancarai guru mata pelajaran Komunikasi Data di salah satu SMK yang 

berada di Bandung, salah satu materi yang sulit dipahami oleh para peserta 

didik adalah materi pada bab Standar Komunikasi. Huda (2016) pun 

menyatakan pada penelitiannya bahwa sekitar 55% peserta didik sulit 

memahami materi Komunikasi Data dikarenakan materi ajar masih dirasa 

abstrak oleh para peserta didik.  

Salah satu faktor yang menjadikan kendala dalam pembelajaran kelas 

Komunikasi Data adalah kurangnya sumber belajar berupa buku pegangan 

yang tersedia untuk para peserta didik saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Peneliti mewawancarai guru dari tiga SMK di kota Bandung 

yang memiliki jurusan Teknik Komputer dan Jaringan mengatakan bahwa 

pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik memang tidak 

dibekali dengan sumber belajar buku pegangan. Peneliti pun tidak dapat 

menemukan modul digital yang ditujukan untuk mata pelajaran Komunikasi 

Data pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada laman 

bse.kemendikbud.go.id (per tanggal 20 Desember 2016) yang merupakan 

website Program Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang diprakarsai oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 

Media pembelajaran merupakan bagian dari komponen pembelajaran yang 

memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Media 

pembelajaran itu sendiri menurut Miarso (2005) adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan perhatian dari peserta didik sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang terkendali dan memiliki tujuan pembelajaran 

yang jelas. Susilana dan Riyana (2011: 10) pun berpendapat bahwa media 

pembelajaran dapat mempercepat proses belajar dikarenakan peserta didik 

dapat lebih cepat dalam memahami tujuan dan bahan ajar. Dapat peneliti 

simpulkan, media pembelajaran merupakan suatu hal yang esensial yang dapat 

membantu meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat mengisi 

kekosongan kurangnya sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa. 
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Dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini, tentu saja 

sudah menjadi hal yang lumrah untuk memanfaatkan teknologi informasi 

dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi 

dalam pendidikan. Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pendidikan adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk 

menghadirkan media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran 

berbasis digital pun mengambil berbagai macam bentuk, seperti: video 

animasi, simulasi digital, slide presentasi maupun multimedia interaktif. Satu 

yang menjadi ketertarikan dalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti 

adalah multimedia interaktif. 

Multimedia dimana pengguna memiliki kontrol atas apa dan kapan 

elemen-elemen dalam multimedia itu akan dikirimkan atau ditampilkan 

merupakan pengertian multimedia interaktif menurut Binanto (2010: 2). 

Multimedia interaktif sebagai media pembelajaran akan menawarkan 

hubungan dua arah diantara peserta didik dan media pembelajaran. Dimana 

Lindstorm (dalam Munir, 2012 : 111) mengemukakan bahwa orang akan 

mengingat sekitar 20% dari sesuatu yang orang tersebut lihat, 40% dari 

sesuatu yang orang tersebut lihat dan dengar, serta 75% dari sesuatu yang 

orang tersebut lihat, dengar dan lakukan. Sehingga peneliti mengambil 

kesimpulan dimana multimedia interaktif sebagai media pembelajaran akan 

sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dibandingkan 

dengan slide persentasi dimana peserta didik hanya melihat materi ajar yang 

ditampilkan di depan kelas. 

Untuk meningkatkan minat peserta didik, multimedia interaktif dapat 

dikemas menjadi bentuk yang lain, salah satu nya adalah game. Game disini 

diartikan sebagai video game dimana game tersebut dimainkan dalam sebuah 

perangkat elektronik. Hal tersebut akan menjadikan multimedia interaktif 

tersebut menjadi sebuah serious game dimana tujuannya adalah hanya untuk 

edukasi semata, tidak seperti pada video game pada umumnya yang memiliki 

fokus tujuan sebagai produk hiburan.  

Khine (2011: 112) mengemukakan bahwa penggunaan bahwa penggunaan 

video game untuk pembelajaran menimbulkan dampak positif dimana peserta 
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didik dapat mengingat bahan ajar lebih lama ketika mereka belajar dari sebuah 

kesalahan dalam bermain game. Dalam sebuah game, melakukan kesalahan 

memiliki resiko yang jauh lebih kecil dibandingkan melakukan dalam 

kesalahan di ruangan kelas dunia nyata. Sehingga hal tersebut menjadikan 

peserta didik yang memainkan sebuah multimedia berbasis game dapat 

bertahan lebih lama disaat dia melakukan kesalahan dibandingkan saat 

melakukan kesalahan di dunia nyata yang menyebabkan berkurangnya minat 

dan rasa percaya diri pada peserta didik. Dari kesimpulan-kesimpulan diatas 

lah peneliti memiliki harapan bahwa multimedia interaktif berbasis game 

dapat menjawab dan menjadi solusi pada permasalahan yang terdapat pada 

pembelajaran kelas Komunikasi Data 

Adapun dalam perwujudannya, game yang ditujukan untuk kepentingan 

edukasi memerlukan mekanisme gameplay agar dapat berinteraksi dengan 

peserta didik. Jenis mekanisme gameplay tersebut dikenal pula dengan istilah 

genre. Genre yang menjadi ketertarikan peneliti adalah Sidescrolling 

platformer.  

Alasan peneliti memilih genre tersebut untuk diterapkan pada suatu 

multimedia interaktif berbasis game adalah dikarenakan Sidescrolling 

platformer merupakan salah satu genre tertua video games yang masih popular 

di dunia industri game saat ini. Contoh dari game popular yang menggunakan 

genre 2D Sidescrolling platformer adalah Super Mario Bros (Nintendo, 1985), 

Rayman (Ubisoft, 1995), Sonic Rush (Sega, 2005) dan Ori and The Blind 

Forest (Microsoft Game Studios, 2015).  

Alasan kedua dari peniliti adalah dimana dalam pengembangan game 

dengan genre Sidescrolling Platformer, waktu dan sumber daya yang 

dibutuhkan dalam pengembangannya pun relatif lebih sedikit dibandingkan 

dengan  waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan genre 

game modern dengan grafis tiga dimensi dan gameplay yang lebih kompleks.  

Dalam penelitiannya, Fanfarelli & Vie (2015 : 25) mengemukakan bahwa 

penggunaan genre Sidescrolling Platformer dapat menjangkau seluruh 

kalangan bahkan hingga ke kalangan yang tidak pernah bermain games pun 

tidak mengalami kesulitan dalam memainkan game bergenre 2D Sidescrolling 



5 
 

Fahmi Salfiyari, 2017 
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS SIDE SCROLLING PLATFORMER GAME 
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL LEARNING CYCLE 5E UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
PADA MATA PELAJARAN KOMUNIKASI DATA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Platformer. Hal ini lah yang menjadikan salah satu pertimbangan peneliti 

dalam pemilihan genre game yang akan diadopsi. 

Konsep mekanik permainan belum cukup untuk membuat sebuah 

multimedia interaktif berbasis game dapat memastikan mencapai hasil yang 

diinginkan dari sebuah pembelajaran. Perlu adanya suatu konsep dalam 

multimedia tersebut yang berkaitan dengan konsep pembelajaran itu sendiri. 

Oleh karena itu, penulis menghadirkan model pembelajaran Learning Cycle 5e 

(Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, and Evaluation) untuk 

dipadukan dalam multimedia interaktif berbasis game. Dalam hal ini, Model 

Learning Cycle 5E berperan sebagai kontrol pedagogik atas multimedia yang 

akan dikembangkan. 

Model Learning Cycle 5E adalah suatu model pembelajaran yang 

menggunakan konsep pembelajaran konstruktivisme. Bybee dan Landes 

(dalam Campbell , 2006 : 34) berpendapat bahwa model Learning Cycle 5E 

dapat membuat peserta didik merasa tertantang dan membuat sebuah 

konstruksi dan cara pikir yang baru berdasarkan pengalaman yang ia dapat 

untuk memahami sebuah objek dan fenomena (yang dalam hal ini dapat kita 

kaitkan dengan materi ajar yang akan disajikan dalam multimedia).  

Piyayodilokchai dkk. (2013) menerapkan model Learning Cycle 5E dalam 

penerapan multimedia berbasis instruksi pada pembelajaran Structured Query 

Language (SQL). Penerapan model tersebut dalam multimedia yang 

dikembangkan Piyayodilokchai dkk. menghasilkan kesimpulan bahwa murid 

yang menggunakan multimedia tersebut memiliki kemampuan lebih tinggi 

dalam mengaplikasikan query SQL ke dalam database dibandingkan dengan 

murid yang tidak menggunakan multimedia tersebut. 

Sementara Sugiman (2014) dalam penelitiannya, menerapkan model 

Learning Cycle 5E dengan pendekatan quantum teaching berbantuan 

multimedia dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Penelitiannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan model 

Learning Cycle 5E dengan pendekatan quantum teaching berbantuan 

multimedia secara efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa yang 

menggunakan multimedia memiliki peningkatan rerata nilai test yaitu nilai 
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pretest sebesar 31.50 dan posttest sebesar 73.28. Terlihat terdapat peningkatan 

dengan indeks gain sebesar 0.57. 

Putri (2016) dalam penelitiannya, turut menerapkan model Learning Cycle 

5E dalam sebuah multimedia untuk meningkatkan pemahaman siswa pada 

mata pelajaran jaringan dasar. Dalam penelitiannya tersebebut, penggunaan 

multimedia dengan model Learning Cycle 5E dapat meningkatkan 

pemahaman yang diukur dari rerata nilai evaluasi yang semula memiliki nilai 

54.40 meningkat menjadi 68.80 dengan indeks gain sebesar 0.32.  

Oleh karena itu, melihat dari hasil beberapa penelitian serupa yang 

mengimplementasikan model Learning Cycle 5E pada sebuah multimedia 

peneliti pun tertarik untuk menerapkan model Learning Cycle 5E pada 

multimedia yang akan peneliti kembangkan pada penelitian ini. 

Sehingga, dengan melihat beberapa permasalahan yang telah dijabarkan, 

peneliti akhirnya terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Side Scrolling Platformer 

Game Dengan Menggunakan Model Learning Cycle 5E untuk 

Meningkatkan Pemahaman Pada Mata Pelajaran Komunikasi Data ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah di jabarkan, diperoleh beberapa 

rumusan permasalah sebagai berikut: 

a. Apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan multimedia interaktif 

berbasis Side Scrolling Platfromer Game dengan menggunakan Model 

Learning Cycle 5E untuk mata pelajaran komunikasi data? 

b. Bagaimanakah mengembangkan multimedia interaktif berbasis Side 

Scrolling Platfromer Game dengan menggunakan Model Learning Cycle 

5E untuk mata pelajaran komunikasi data? 

c. Apakah terdapat peningkatan pemahaman setelah siswa menggunakan 

multimedia interaktif berbasis Side Scrolling Platformer Game dengan 

menggunakan Model Learning Cycle 5E untuk mata pelajaran komunikasi 

data? 
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d. Bagaimanakah tanggapan siswa setelah menggunakan multimedia 

interaktif berbasis Side Scrolling Platformer Game dengan menggunakan 

Model Learning Cycle 5E untuk mata pelajaran komunikasi data? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini antara lain: 

a. Partisipan yang berpartisipasi dalam penggunaan multimedia adalah siswa 

kelas XI SMK yang berada pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 

(TKJ). 

b. Materi ajar yang terdapat pada multimedia adalah materi yang terdapat 

pada KD 3.2 dan 4.2 (Standar Komunikasi) pada mata pelajaran 

Komunikasi Data. 

c. Istilah “game’ yang terdapat pada penelitian ini mengacu kepada video 

game elektronik 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:  

a. Mengetahui apa sajakah yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

multimedia interaktif berbasis side scrolling platfromer game dengan 

menggunakan model learning cycle 5e untuk mata pelajaran komunikasi 

data. 

b. Menghasilkan multimedia interaktif berbasis side scrolling platfromer 

game dengan menggunakan model learning cycle 5e untuk mata pelajaran 

komunikasi data. 

c. Mengetahui peningkatan pemahaman pemahaman siswa setelah 

menggunakan multimedia interaktif side scrolling platfromer game 

dengan menggunakan model learning cycle 5e untuk mata pelajaran 

komunikasi data. 

d. Mengetahui respon siswa setelah mengunakan multimedia interaktif 

berbasis side scrolling platfromer game dengan menggunakan model 

learning cycle 5e untuk mata pelajaran komunikasi data. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Guru, membantu guru dalam menyampaikan materi ajar dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Bagi Siswa, sebagai salah satu alternatif sumber belajar bagi siswa dan 

juga membantu siswa dalam memahami materi standar komunikasi. 

c. Bagi Peneliti, membantu peneliti dalam memahami alur pengembangan 

suatu multimedia berbasis game. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab I, dijelaskan latar belakang permasalahan dari penelitian, 

rumusan serta batasan masalah dari penelitian, tujuan dari penelitian, serta 

manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

b. Bab II Landasan Teori 

Pada Bab II, dibahas berbagai konsep serta landasan teoritis yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

c. Bab III Metodologi Penelitian  

Bab III membahas rencana yang akan dilakukan selama penelitian, seperti 

metode penelitian, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, analisis 

data serta teknik pengolahan data yang akan dipakai. 

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada Bab IV, dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

e. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam Bab V, peneliti menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan serta memberikan saran dan rekomendasi untuk 

penelitian yang akan datang. 

 


