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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi. 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut Ismail (2016) pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik tentunya diperlukan peran 

seorang guru. Menurut Khairunnisa (2017) guru sebagai pelaku utama dalam 

penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam proses belajar mengajar, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi 

murid-murid untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat 

segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak. 

Pendidik adalah orang yang mengajar dan membantu siswa dalam memecahkan 

masalah pendidikannya. Sedangkan menurut kajian Islam, menurut Imam al-Ghazali 

guru/pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, 

menyempurnakan, segala potensi yang ada pada peserta didik. Serta membersihkan 

hati peserta didik agar bisa dekat dan berhubungan dengan Allah SWT. 

Mengingat peranannya yang begitu penting, maka guru dituntut untuk 

memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya 

sebagai pendidik. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, seperti yang di ungkapkan oleh Brand dalam 

Educational Leadership menyatakan bahwa hampir semua usaha reformasi 
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pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan metode pembelajaran, semua 

bergantung kepada guru. 

Suyono dan Hariyanto (2012) menyatakan bahwa : 

Pada gilirannya tentu saja para guru akan menjadi semakin menyadari bahwa 

model, metode, dan strategi pembelajaran yang konvensional tidak akan 

cukup membantu siswa. Guru sendiri dituntut inovatif, adaptif, dan kreatif 

serta mampu membawa suasana pembelajaran yang menyenangkan kedalam 

kelas dan lingkungan pembelajaran, dimana terjadi interaksi belajar mengajar 

yang intensif dan berlangsung dari banyak arah (multiways and joyful 

learning). 

Menurut Giannakos, dkk (2016) pembelajaran konvensional adalah 

pendekatan pengajaran umum di dalam kelas. Metode pembelajaran konvensional 

seringkali membuat siswa tidak memiliki peranan dalam sebuah pembelajaran dan 

biasanya menjadikan siswa terisolasi yang nantinya membuat siswa tidak termotivasi 

dalam belajar. Bligh (dalam Gainnakos, dkk, 2016) menjelaskan bahwa metode 

pembelajaran konvensional adalah "eksposisi terus menerus oleh guru"; Dalam 

pengajaran konvensional, aktivitas siswa dibatasi untuk mencatat dan mengajukan 

pertanyaan kepada guru.  

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagdo 

(2010), ia menyatakan bahwa dengan penerapan metode konvensional peningkatan 

hasil belajar siswa dari tahun ke tahun menunjukan kurang signifikan. 

Djaramah (dalam Amerudin, 2013) menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran tidak menutup kemungkinan siswa mengalami masalah-masalah dalam 

belajar. Kesulitan belajar merupakan salah satu masalah yang dihadapi siswa dalam 

proses pembelajaran. Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan di mana siswa tidak 

dapat belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan 

tertentu dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak dapat mencapai hasil belajar 

yang diharapkan. Untuk itu diperlukan sebuah model pembelajaran yang dapat 

menunjang kesuksesan siswa dalam proses pembelajaran. 

Giannakos, dkk (2016) menuturkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, 

metode pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru telah beralih dengan 
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menerapkan praktik pembelajaran yang lebih aktif sehingga membuat kondisi di 

dalam kelas lebih baik dan meningkatkan pemahaman siswa. 

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang efektif dalam proses belajar mengajar di kelas karena pada 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) ini memadukan ketiga unsur 

yaitu Teams (Tim), Games (Permainan), dan Tournament (Turnamen) sehingga peran 

siswa menjadi lebih aktif. 

Diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mugas 

(2014) menunjukan bahwa implementasi model pembelajaran TGT berbantuan 

powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada ranah kognitif, siklus I 

diperoleh nilai rata-rata 74 dengan ketuntasan klasikal sebesar 71,4 %, pada siklus II 

nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 78,3 dengan ketuntasan klasikal sebesar 

78,6% dan pada siklus III nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 83,9 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 96,4%. 

Dalam hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fajri (2011) menunjukan 

bahwa implementasi model pembelajaran TGT pada hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran kewirausahaan adalah meningkat secara signifikan yang di mulai dari 

pra siklus atau pra tindakan ke siklus I nilai rata – rata kelas naik 24,95 % dengan 

keterangan pada pra siklus 52,34 setelah melaksanakan siklus I menjadi 64,5.. Dari 

siklus I ke siklus II hasil belajar rata-rata kelas meningkat sebesar 23,61%. Semula 

pada siklus I hasil belajar siswa memiliki rata-rata kelas 64,46, setelah mendapat 

tindakan siklus II meningkat menjadi 78,47. 

Ali (2009) menjelaskan bahwa selain model pembelajaran, hal penting dalam 

proses pembelajaran yaitu dengan adanya media pembelajaran. Kedua aspek ini 

saling berkaitan, karena pemilihan salah satu model pembelajaran tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. 

Mahnun (2012) menyatakan bahwa penggunaan media dalam pengajaran di 

kelas merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat 

dipahami mengingat proses belajar yang dialami siswa tertumpu pada berbagai 

kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk bekal hidup di masa sekarang dan masa 
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akan datang. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah bagaimana menciptakan 

situasi belajar yang memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar pada diri 

siswa dengan menggerakkan segala sumber belajar dan cara belajar yang efektif dan 

efisien. Dalam hal ini, media pengajaran merupakan salah satu pendukung yang 

efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. 

Menurut PP No 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 yang tercantum dalam Munir 

(2012) bahwa pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara 

interatif, inspiraitf, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif yang tentunya tidak lepas dari kemandirian, minat dan perkembangan 

pedagogik. Oleh karena itu, diperlukan perangkat lunak aplikasi pendidikan dengan 

bantuan komputer berbasis multimedia yang lebih komunikatif dan interaktif. 

Munir (2009) dalam bukunya yang berjudul “Kurikulum Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi” menyatakan bahwa teknologi mulai diterapkan dalam 

pendidikan karena adanya pandangan bahwa science diyakini dapat meningkatkan 

kualitas hidup manusia. Berbagai macam produk teknologi dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran dan menunjukkan bahwa kehadiran produk Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) merupakan suatu keniscayaan dalam pendidikan, khususnya dalam 

pembelajaran di masa sekarang dan masa mendatang. 

Rusman, dkk (dalam Kamilah, 2016) berpendapat bahwa peranan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran yaitu membantu siswa dalam belajar 

dan dapat memperkaya kemampuan mengajar guru. Oleh karena itu, Teknologi 

Informasi dan Komunikasi perlu diintegrasikan di dalam proses pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran.  

U.S. Departement of Education (2017) menyatakan bahwa ada lima cara 

teknologi yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran, baik dalam 

pembelajaran formal maupun dalam situasi informal, diantaranya adalah : 1) bahwa 

teknologi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan. Dengan 

mengetahui tujuan pembelajaran, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang 

memungkinkan siswa di kelas memilih cara belajar mereka, seperti menulis esai, 

memproduksi media, membangun situs web, berkolaborasi dengan para ahli di 
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seluruh dunia dalam pengumpulan data dan dinilai melalui rubik umum untuk 

menunjukan pembelajaran mereka. Pengalaman belajar yang memungkinkan 

teknologi seperti itu bisa lebih menarik dan relevan bagi peserta didik; 2)  teknologi 

dapat membantu mengatur pembelajaran seputar tantangan dunia nyata dan 

pembelajaran berbasis proyel – menggunakan beragam perangkat digital dan sumber 

daya untuk menunjukkan kompetensi dengan konsep dan kontek yang lebih 

kompleks; 3) teknologi dapat membantu pembelajaran bergerak lebih maju 

dibandingkan pembelajaran di dalam kelas dengan memanfaatkan kesempatan belajar 

yang tersedia di museum, perpustakaan, dan lingkungan luar lainnya; 4) teknologi 

dapat membantu siswa mengejar hasrat dan minat pribadi. Seorang siswa yang belajar 

bahasa Spanyol untuk membaca karya Gabriel García Márquez dalam bahasa aslinya 

dan seorang siswa yang mengumpulkan data dan menciptakan visualisasi pola angin 

di Teluk San Francisco untuk mengantisipasi perjalanan pelayaran adalah 

keterampilan belajar yang menarik bagi mereka. . Kemampuan untuk mempelajari 

topik minat pribadi ini mengajarkan siswa untuk mempraktekkan eksplorasi yang 

dapat membantu menanamkan pola pikir pembelajaran seumur hidup; 5) akses 

teknologi saat pemerataan dapat membantu menutup kesenjangan dan membuat 

peluang pembelajaran transformatif tersedia bagi semua peserta didik. Seorang 

pelajar yang memiliki keterbatasan fisik dan ingin melanjutkan pendidikan menjadi 

mungkin dengan memanfaatkan program online untuk mendapatkan sertifikasi baru 

dan dapat mencapai tujuan ini terlepas dari lokasinya. 

Dalam penelitian lain, Ali (2009) menyatakan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berbantuan teknologi seperti komputer mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap daya tarik siswa untuk mempelajari kompetensi yang diajarkan. 

Penggunaan media pembelajaran dapat menghemat waktu persiapan mengajar, 

meningkatkan motivasi belajar, dan mengurangi kesalahpahaman siswa terhadap 

penjelasan yang diberikan guru. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Kamilah (2016) 

tentang Pemrograman Dasar di salah satu SMK Negeri di Bandung menunjukkan 

bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diterapkan 
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yakni berupa penyampaian materi menggunakan metode konvensional masih dirasa 

kurang cukup dalam meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

angket survey lapangan yang diberikan kepada siswa dan hasilnya adalah sebanyak 

48% siswa masih kesulitan dengan mata pelajaran tersebut. Kendala yang 

dirasakannya adalah sebanyak 17% materi yang sulit dipahami, 18% penggunaan 

model pembelajaran yang monoton, 5% media pembelajaran yang telah digunakan 

kurang menarik dan sisanya lain-lain. Padahal menurutnya sebanyak 75% siswa 

merasa tertarik untuk mempelajari Pemrograman Dasar. 

Peneliti juga telah melakukan survey kepada siswa di SMK Sangkuriang 1 

Cimahi mengenai pembelajaran konvensional di kelas dan hasilnya menunjukan 

bahwa sebanyak 70% siswa merasa kurang mengerti dalam proses pembelajaran dan 

sebanyak 30% menganggap pembelajaran konvensional masih cukup baik. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Munir (2012) yang memaparkan bahwa 

model pembelajaran yang menggunakan alat bantu konvensional seperti papan tulis, 

white board, buku – buku, diktat belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Oleh 

karena itu, dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan sebagai alternatif solusinya 

adalah mengoptimalkan peran media pembelajaran dengan memanfaatkan produk 

dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 Salah satu teknologi yang saat ini memiliki tren positif untuk digunakan 

dalam pembelajaran diantaranya adalah media berbasis web.  Menurut Al 

Muhtadi (2013) online classroom atau ruang kelas online telah digunakan di seluruh 

dunia dan menciptakan global classroom atau ruang kelas global. Hal ini dapat 

membantu meingkatkan jumlah peserta didik di negara-negara berkembang dan 

negara-negara dunia ketiga untuk mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan. 

Meskipun jumlah siswa yang terdaftar di sekolah-sekolah ini masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan yang ada di Amerika, namun terdapat peningkatan secara 

teratur. Faktanya, di Rusia telah mengalami peningkatan pendaftaran siswa sebesar 

230% pada periode Januari 2013. 

Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang dihadapi kelas online di 

negara lain. Salah satu masalah terbesar adalah kenyataan bahwa sebagian besar kelas 
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masih menggunakan bahasa Inggris. Meskipun ada beberapa yang mungkin berbicara 

bahasa Inggris, tapi tidak semua siswa dapat berbahasa Inggris. Hal ini dapat 

membuat siswa tertentu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, 

ada banyak ruang kelas online yang bekerja dengan penerjemah dan secara perlahan 

menerjemahkan kursus mereka sehingga bisa digunakan oleh orang-orang di seluruh 

dunia. 

Dalam pernyataan lain, Rusman (2011) mengemukakan bahwa pembelajaran 

berbasis web merupakan suatu pembelajaran yang bisa diakses melalui jaringan 

internet. Pembelajaran berbasis web yang popular dengan sebutan web-based traning 

(WBT) atau kadang juga disebut web based education (WBE) dapat didefinisikan 

sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses 

pendidikan. Yang ditawarkan dalam pembelajaran berbasis web adalah kecepatan dan 

tidak terbatasnya pada ruang dan waktu untuk mengakses informasi. Kegiatan belajar 

dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta didik kapan saja dan dimana. Selama 

komputer saling terhubung dengan jaringan internet akan memberikan kemudahan 

bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi. 

Diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jas, dkk (2012) 

yang menjelaskan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa dengan bantuan 

penggunaan media pembelajaran berbasis website dilihat dari nilai tes akhir 

pemahaman konsep adalah 66,67%. Ini berarti secara umum, nilai akhir tes 

pemahaman konsep siswa dengan penggunaan media pembelajaran berbasis website 

sudah mencapai KKM.  

Munir (2009) menyatakan bahwa kontribusi TIK (e-learning, e-edukasi, e-

manajemen dan video konfrensi) memungkinkan jangkauan yang semakin mudah  ke 

berbagai tempat di penjuru dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemajuan 

teknologi informasi dapat menghantarkan dunia maya menjadi nyata berada di 

hadapan kita. Dengan hanya termenung di depan komputer pada tempat yang sepi nan 

sempit, namun dalam kesepian dan kesempitan tersebut kita dapat membuka 

cakrawala dunia yang sangat luas (a universe exists behind the computer screen). 

Dunia tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, dari kejauhan yang beribu-ribu kilo 
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jauhnya kita bisa mengungkapkan perkataan, menyampaikan senyuman dan dapat 

menghulurkan sentuhan lewat tombol-tombol yang ada dalam komputer (we can chat 

without speaking, smile without grinning; hug without touching). Dengan demikian 

maka segala aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, hiburan, pemasaran, 

promosi dan surat menyurat akan lebih mudah dan cepat. Kini telah lahir dunia cyber 

dalam segala aspek kehidupan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian yang  

dilakukan adalah “Multimedia Pembelajaran  Berbasis Web dengan Model 

Teams Games Tournament (TGT) dan Perngaruhnya Terhadap Hasil Belajar 

Siswa”. 

 

1.2. Batasan Masalah 

Agar fokus dari penelitian ini jelas , peneliti membatasi ruang lingkup 

permasalahan pada penelitian, yaitu: 

1. Materi yang terdapat pada media pembelajaran difokuskan pada bab dasar 

percabangan di mata pelajaran pemrograman dasar, yang dipelajari siswa SMK 

kelas X jurusan RPL semester ganjil Kurikulum 2013. 

2. Pengembangan media pembelajaran  dikhususkan dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa, terutama dalam domain kognitif. 

3. Instrumen soal dikembangkan dalam bentuk tes online tipe objektif pada media 

pembelajaran. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun media pembelajaran berbasis web yang 

terpolakan model Teams Games Tournament (TGT)? 

2. Bagaimana pengaruh media pembelajaran berbasis web yang terpolakan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar siswa? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan analisis terhadap perancangan dan pembangunan media 

pembelajaran berbasis web yang terpolakan model Teams Games Tournament 

(TGT). 

2. Untuk menganalisis pengaruh terhadap hasil belajar siswa setelah dilakukannya 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis web dengan model 

Teams Games Tournament (TGT). 

3. Untuk menganalisis bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran yang 

dikembangkan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian   ini  diharapkan  dapat   memberi   manfaat  baik   yang   bersifat 

teoritis  dan  praktis.  Secara teoritis,  model  Teams  Games  Tournament (TGT) 

dengan  media pembelajaran berbasis web  mampu  meningkatkan  kualitas  

pembelajaran  sehingga dapat  menjadi  pendukung  teori  untuk  kegiatan  penelitian-

penelitian  selanjutnya yang  berkaitan  dengan  pembelajaran  Pemrograman Dasar.  

Selebihnya  menambah  hasanah  bagi dunia pendidikan. 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi guru  

Implementasi model Teams  Games  Tournament (TGT) dengan media 

pembelajaran berbasis web di SMK diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

serta mengubah paradigma pembelajaran dari teacher centered (berpusat pada guru) 

menjadi student centered (berpusat pada siswa) dan mendorong guru agar dapat 

mengadakan modifikasi dan  inovasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dengan 

metode yang bervariasi.  
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2. Bagi siswa  

Melalui penerapan model Teams  Games  Tournament (TGT) dengan media 

pembelajaran berbasis web maka diharapkan motivasi dan antusiasme siswa dapat 

meningkat, serta melalui kompetisi akan menumbuhakan peran aktif siswa dalam 

pembelajan dan kerjasama dalam kelompok sehingga kegiatan pembelajaran akan 

terasa menyenangkan bagi siswa.  

3. Bagi sekolah atau lembaga  

Penerapan model Teams  Games  Tournament (TGT) dengan media 

pembelajaran berbasis web menjadikan sekolah atau lembaga yang lebih inovatif dan 

meningkatkan mutu dan kualitas pengajaran di sekolah atau lembaga. 

 

1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

Penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan 

pengambilan judul penelitian yang di ambil oleh peneliti, rumusan masalah yang akan 

di kembangkan oleh peneliti ada 3 yakni : 

1) Perancangan multimedia berbasis web 

2) Peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukannya treatment dengan media 

berbasis web terpolakan model Teams Games Tournament (TGT) 

3) Respon siswa terhadap media yang dikembangkan oleh peneliti 

Batasan masalah yang diambil peneliti ada tiga serta tujuan dari penelitian ini 

adalah menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi berbagai teori yang mendukung dan mendasari penulisan 

penelitian skripsi. Teori- teori yang dibahas terkait dengan perancangan dan 
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pembuatan multimedia pembelajaran berbasis web dengan menggunakan model 

Teams Games Tournament (TGT). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjabarkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian 

dan tahapan perancangan desain penelitian yang dipakai. Terdapat lima tahapan 

utama dalam penelitian, yakni tahap pra proses, tahap analisis dan desain, tahap 

pengembangan, tahap implementasi, dan tahap penilaian. Kemudian dijabarkan juga 

mengenai instrumen apa saja yang diperlukan disertai dengan teknik analisis data 

yang digunakan. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan hasil temuan berdasarkan desain penelitian yang telah 

dikembangkan dan di terapkan pada multimedia pembelajaran berbasis web 

terpolakan model Teams Games Tournamet (TGT). Studi literatur dan studi lapangan 

termasuk ke dalam tahapan pra proses di mana selanjutnya ada tahapan analisis dan 

desain yang di dalamnya berisi hasil-hasil validasi dan angket yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh peneliti.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dibuat serta rekomendasi untuk 

pengembangan sistem yang lebih baik. 

 


