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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persoalan pendidikan sudah jadi kebutuhan khusus yang harus dipenuhi untuk 

kelangsungan hidup suatu masyarakat saat ini. Hal ini dibuktikan dengan angka 

partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan SM / SMK / MA / Paket C yang terus 

meningkat setiap tahunnya yang diambil dari badan pusat stastistik seperti tabel 1.1 

dibawah ini:  

Tabel 1. 1 Survey partisipasi pendiuduk pada tingkat pendidikan 

SM/SMK/MA/Paket C 

Negara 
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM / SMK / MA / Paket C 

2013 2014 2015 2016 

Indonesia 66.61 74.26 78.02 80.89 

Sumber : https://www.bps.go.id/ 

Berdasarkan data Education For All Global Monitoring Report 2012 yang 

dikeluarkan UNESCO, pendidikan indonesia berada di peringkat-64 untuk 

pendidikan di seluruh dunia dari 120 negara. Berdasarkan Undang-undang sistem 

Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 15 menyebutkan bahwa salah satu 

jenis pendidikan yang diselenggarakan di indonesia adalah pendidikan kejuruan. 

Definisi pendidikan kejuruan menurut Undang-undang sistem Pendidikan Nasional 

No 20 tahun 2003 pasal 18 adalah salah satu bentuk sekolah menengah atas 

dibidang kejuruan yang mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja dalam 

bidang tertentu. 

Jurusan Teknik Komputer dan Informatika pada salah satu SMK di bandung 

memiliki konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan. Pada Konsentrasi ini, 

Jaringan Dasar dijadikan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada peserta 

didik. Setelah dilakukan survey dengan 20 responden, didapatkan hasil bahwa 50% 
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siswa berpendapat bahwa mata pelajaran jaringan dasar merupakan mata pelajaran 

yang kurang menarik dibanding dengan mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran 

jaringan dasar menjadi kurang menarik di kalangan SMK diperkuat oleh pendapat 

85% siswa bahwa mata pelajaran jaringan dasar tidak mudah dipahami. Menurut  

60% siswa kendala yang dialami pada mata pelajaran jadingan dasar terletak pada 

materi pelajaran jika dibandingkan dengan metode dan media pembelajaran. 

Berdasarkan survey yang dilakukan, sebanyak 58% siswa menyebutkan bahwa 

materi Model OSI adalah materi yang paling sulit dipahami oleh siswa 

dibandingkan materi lainnya pada jaringan dasar.  

Melalui angket, guru mata pelajaran Jaringan Dasar juga mengkonfirmasi hal 

tersebut, banyak peserta didik yang kebingungan dan sulit memahami materi Model 

OSI pada pembelajaran. Padahal, selain praktikum, guru dan peserta didik juga 

menggunakan buku sebagai sarana belajar. Guru mata pelajaran jaringan dasar 

mengungkapkan bahwa diperlukan media pembelajaran interaktif untuk membantu 

proses pembelajaran pada materi Model OSI. Hal ini juga di kuatkan oleh hasil 

survey siswa SMK bahwa 85% dari 20 responden mengungkapkan bahwa dengan 

mutimedia motivasi belajar mereka dapat meningkat. 

Teknologi multimedia merupakan salah satu alat yang dapat menunjang 

sebagai sarana pendidikan. Vaughan (2004), mengatakan bahwa, “teknologi 

multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer baik perangkat keras 

maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik lainnya untuk menyampaikan 

suatu informasi yang interaktif”. Berkenaan dengan teknologi multimedia yang 

begitu erat dengan pendidikan, multimedia juga bisa di gunakan untuk 

membangkitkan minat siswa dalam belajar. Dalam Jurnal hasil penelitiannya 

Keefektifan Pembelajaran Berbantuan Multimedia Menggunakan Metode Inkuiri 

Terbimbing untuk Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswa, Wahyudin (2010) 

mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, pemahaman siswa meningkat 

dari 60% siswa yang dinyatakan tidak paham pada siklus I menjadi 5% siswa yang 

dinyatakan tidak paham pada siklus II, hasil analisis tanggapan siswa, rata - rata 

sebelum tindakan siswa sebelum tindakan sebesar 72,90%. Setelah tindakan, nilai 
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rata-rata tanggapan siswa meningkat menjadi 76,81%. Hal ini membuktikan bahwa 

secara keseluruhan nilai yang diperoleh untuk setiap indikator dalam angket 

mengalami peningkatan. Jadi, penerapan metode pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan berbantuan multimedia dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa. 

pembelajaran berbantuan multimedia termasuk cara efektif untuk meningkatkan 

minat belajar dan pemahaman siswa, dibuktikan dengan adanya peningkatan rata 

rata hasil belajar dan pemahaman siswa. Multimedia pembelajaran menjadi saluran 

komunikasi antara konten pembelajaran sebagai sumber dengan siswa sebagai 

penerima (Mulyadi, 2010). Guru disini berfungsi sebagai penentu dalam 

menanamkan konsep kepada siswa, sehingga penguasaan guru terhadap materi 

pelajaran, kemampuan dalam memilih dan menggunakan model dan teknik 

pembelajaran serta kemampuan guru dalam menetapkan media pembelajaran 

sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran selain adanya potensi dan 

kemampuan dari siswa. Seperti yang di lansir Munir (2013) mengatakan bahwa, 

“Manfaat multimedia dalam bidang pendidikan, multimedia dapat menyampaikan 

bahan ajar secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena 

didukung oleh berbagai aspek seperi suara/audio, video, animasi, teks, dan grafik”. 

Salah satu cara pembelajaran menggunakan multimedia adalah dengan 

Computer Assisted Instruction (CAI) yang menurut Surjono (1995, hal. 95-106) 

didalamnya dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah drill and practice, 

tutorial, simulation, problem solving, instructional game / educational game. CAI 

merupakan sebuah pembelajaran dimana komputer menjadi media pendukung 

dalam penyampaian materinya. CAI dapat membungkus suatu bentuk pembelajaran 

yang berbeda dengan memanfaatkan fasilitas komputer yang tersedia. Dengan 

menggunakan media komputer, siswa dapat mempelajari suatu bahan dengan cara-

cara baru yang lebih interaktif. Komputer dapat menjadi alat bantu untuk meraih 

sasaran-sasaran pendidikan yang telah ditetapkan oleh orang tua, pendidik dan 

pemerintah. .  

Instructutional game atau educational game, adalah program permainan yang 

dirancang dengan tujuan untuk menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran 



4 
 

 
Pritha Paramesthi Angelina, 2017 
IMPLEMENTASI MODEL DIRECT INSTRUCTION PADA MULTIMEDIA COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION 
(CAI) TIPE INSTRUCTIONAL GAMES UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA SMK PADA MATERI 
MODEL OSI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

dan juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan jalan 

menyediakan lingkungan belajar yang menantang sekaligus menyenangkan 

(Roblyer, 2006, hal. 93). Seperti yang dikatakan oleh Pooja (2011, hal. 171)bahwa 

“Games are the best used to teach through analogy and to engage the learner more 

deeply in process of learning”. Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh  

Mulyadi (2010), Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif CAI tipe 

instructional games yang telah dikembangkan dinilai sangat baik dan layak 

digunakan dengan rata - rata presentase kelayakan 81.03% oleh ahli media dan 

91.90% oleh ahli materi, siswa memberikan penilaian sangat baik terhadap 

multimedia tipe instructional games dengan presentase penilaian sebesar 85.156% 

dan terdapat peningkatan sebesar 6.016% dari hasil angket motivasi belajar siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan multimedia tipe instructional games. Hal ini 

membuktikan bahwa penggunaan multimedia tipe instructional games dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Capper and Copple (1985) dalam  Cotton 

(1991) mengungkapkan bahwa “CAI users sometimes learn as much as 40 percent 

faster than those receiving traditional, teacher-directed instruction”. 

Untuk membuat multimedia yang dapat menunjang proses belajar yang 

terstruktur dengan baik dibutuhhkan model pembelajaran, salah satunya adalah 

Direct Instruction (Trianto, 2013, hal. 41). Seperti yang dikatakan oleh Krashen 

dalam jurnal Hernandez (2017, hal. 44) bahwa “direct or explicit instruction is 

hypnotized to result in conscious learning, not subconcious acquisition”. 

Sedangkan Direct Instruction atau pembelajaran langsung menurut Kardi (1997) 

dalam Trianto (2013, hal. 41) adalah salah satu model pembelajaran yang berbentuk 

ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik, dan kerja kelompok.  Jika umumnya 

siswa belajar dengan bahan ajar buku dan mengerjakan latihan dari lembar kerja 

siswa, pada multimedia Direct Instruction disajikan dengan tampilan yang berbeda 

sehingga menarik dan berbeda. Hal ini juga dikuatkan dengan jurnal penelitian yang 

dilakukan oleh Elistina (2016, hal. 148) yang menjelaskan bahwa dengan naiknya 

nilai ketuntasan siswa dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

langsung (Direct Instruction) dapat meningkatkan hasil belajar siswa.   
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Pada umumnya pembelajaran melibatkan dua pihak yaitu antara guru dan 

siswa. Guru dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Menurut Mayer and Moreno dalam Rudolph (2017, hal. 2) 

menyatakan bahwa “meaningful learning as a deep understanding of the material”. 

Dilanjutkan dengan pernyataan Templeman-Kluit dalam Rudolph (2017, hal. 2) 

bahwa “learners emerge themselves in meaningful learning when they are able to 

make a connection between information in the visual and the verbal processing 

channels of working memory”. Sedangkan menurut Sudjana (2004, hal. 28) 

pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja 

untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu 

antara guru dan siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan  

Standar Nasional Pendidikan pada Peraturan Pemerintah No. 19 ayat 1 yang 

menerangkan bahwa “proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.  

Pemahaman menurut Sadiman (1946, hal. 109) adalah suatu kemampuan 

seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan 

sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. 

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan 

sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Usman (2002, hal. 35)  

melibatkan pemahaman sebagai bagian dari domain kognitif hasil belajar. Ia 

menjelaskan bahwa pemahaman mengacu kepada kemampuan memahami makna 

materi yang mencakup kegiatan mental atau otak. Pemahaman sangat penting bagi 

peserta didik karena untuk memahami konsep yang baru, dibutuhkan prasyarat 

pemahaman konsep sebelumnya. Proses pembelajaran yang efektif adalah salah 

satu cara untuk meningkatkan pemahaman peserta didik agar tujuan pembelajaran 

dapat tersampaikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mencoba untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Model Direct Instruction pada 
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Multimedia Computer Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games 

untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK pada materi Model OSI”. 

Diharapkan dengan multimedia pembelajaran berbasis game ini dapat membantu 

dan memotivasi siswa dalam memahami mata pelajaran jaringan dasar sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tersampaikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis buat, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana mengimplementasikan model Direct Instruction pada 

multimedia Computer Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games 

ke dalam materi model OSI? 

2. Bagaimana mengukur penilaian siswa terhadap model Direct Instruction 

pada multimedia Computer Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional 

Games pada materi Model OSI? 

3. Bagaimana membuktikan model Direct Instruction pada multimedia 

Computer Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games berpengaruh 

terhadap peningkatan pemahaman siswa SMK pada materi Model OSI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan : 

1. Mengimplementasikan model Direct Instruction pada multimedia 

Computer Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games ke dalam 

materi model OSI. 

2. Mengukur penilaian siswa terhadap model Direct Instruction pada 

multimedia Computer Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games 

pada materi Model OSI. 
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3. Membuktikan pengaruh model Direct Instruction pada multimedia 

Computer Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games terhadap 

peningkatan pemahaman siswa SMK pada materi Model OSI. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian terfokus dan tidak melebar maka peneliti membatasi masalah 

dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Mata pelajaran yang akan dibahas dalam multimedia ini adalah Jaringan 

Dasar dengan materi Model OSI untuk kelas XI di SMK. 

2. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan multimedia 

pembelajaran ini adalah metode kuantitatif. 

3. Model pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan 

multimedia pada penelitian ini adalah model pengajaran langsung (Direct 

Instruction) 

4. Model untuk mengembangkan multimedia yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Computer Assisted Instruction (CAI). 

5. Teknologi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat multimedia 

pembelajaran adalah Construct 2. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini ditujukan kepada: 

1. Peneliti 

Dengan penelitian ini, peneliti mendapat pengetahuan bagaimana proses 

merancang, membuat dan mengimplementasikan model Direct Instruction 

pada multimedia Computer Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional 

Games untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK pada materi Model 

OSI dan ilmu yang di dapat dari penelitian ini dapat menjadi tambahan 

pengetahuan dan informasi untuk kemajuan peneliti dimasa yang akan 

datang. 

2. Guru 
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Dengan penelitian model Direct Instruction pada multimedia Computer 

Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games untuk meningkatkan 

pemahaman siswa SMK pada materi Model OSI diharapkan dapat 

bermanfaat dan menginspirasi serta membantu guru agar  mengembangkan 

multimedia pembelajaran lainnya untuk meningkatkan pemahaman siswa 

dimasa yang akan datang.   

3. Siswa 

Dengan penelitian model Direct Instruction pada multimedia Computer 

Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games untuk meningkatkan 

pemahaman siswa SMK pada materi Model OSI diharapkan siswa 

mendapatkan sumber dan tempat belajar baru sehingga siswa lebih tertarik 

untuk belajar jaringan Dasar. 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Gambaran keseluruhan tentang isi dari keseluruhan skripsi dapat dilihat dari 

Struktur Organisasi Skripsi sebagai Berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini merupakan bagian awal skripsi yang mengemukakan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

2.  BAB II Kajian Pustaka 

Bab ini berisi tentang teori – teori relevan yang mendukung dalam penelitian 

seperti teori implementasi, Model Direct Instruction, multimedia, Computer 

Assisted Instruction (CAI) tipe Instructional Games, Game, Pemahaman, 

dan Materi Model OSI.  

3. BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian serta 

tahapan penelitian seperti prosedur penelitian, desain penelitian, metode 

pengembangan multimedia, lokasi dan subjek penelitian, instrumen 

penelitian, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV Temuan dan Pembahasan 
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Bab ini berisi hasil temuan penelitian sesuai dengan tahap penelitian yaitu 

kajian induktif, identifikasi masalah dan kebutuhan, metode pengembangan 

multimedia dan pembahasan. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh selama penelitian dan 

juga saran sebagai bentuk masukan penulis terhadap hasil temuan 

penelitian. 


