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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proses kegiatan belajar mengajar merupakan sarana dalam 

memenuhi kebutuhan sebuah pendidikan. Karena dengan proses belajar 

mengajar itulah akan terwujudnya tujuan pendidikan dengan maksimal. 

Telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar no.20 Tahun 2013 pada 

pasal ke 3 bahwa : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Proses belajar mengajar menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan, karena proses ini memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap hasil belajar peserta didik. Sebagai seorang tenaga pendidik, 

perlu untuk menentukan bagaimana proses belajar mengajar akan 

berlangsung. Seperti penjelasan yang telah dipapatkan sebelumnya bahwa 

solusi terhadap proses belajar mengajar salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan teknologi seagai media dengan cara mengembangkan 

sebuah perangkat lunak berupa multimedia pembelajaran yang dapat 

membantu proses pembelajaran. 

Dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran, diharapkan 

materi yang susah dipahamai oleh siswa dapat dipahami dengan adanya 

bantuan dari multimedia, khususnya pada materi array / larik. Karena 

menurut siswa materi ini sulit untuk dipahami karena materi pelajaran 

melibatkan nalar dan kreatifitas yang menurut siswa SMK sulit untuk 

dikembangkan terhadap 30 reseponden yang terdiri dari siswa Kelas XI 

RPL 2 SMK Negeri 4 Kota Bandung, didapatkan 47% kegiatan 
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pembelajaran kurang menarik, 63% materi yang diajarakan susah 
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dipahami, 83% proses pembelajaran tidak menggunakan 

multimedia. 

Metode pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru mata 

pelajaran Pemrograman dasar adalah Ceramah, Tugas dan Praktikum, hal 

ini sesuai dengan apa yang telah di ungkapkan oleh Philip,M. K. dkk 

(2011, hlm, 24) pada penelitiannya bahwa dapat disimpulkan penerapan 

model pembelajaran yang belum sesuai serta cakupan materi yang tidak 

sesuai dengan silabus dapat berakibat pada rendahnya prestasi belajar 

siswa. Materi pelajaran Pemrograman Dasar belum tersusun secara 

komperhensif. Model pembelajaran yang dilakukan oleh guru pengajar 

khususnya guru kejuruan masih tergolong belum bersifat inovatif, lebih 

dominan bersifat teacher centered. Sarana komputer/laptop yang dimiliki 

oleh siswa belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran guru seringkali menggunakan media 

pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi, namun 

penggunaan media pembelajaran masih merupakan media satu arah 

sehingga tidak ada interaktifitas langsung dari siswa. Siswa hanya 

memperhatikan media pembelajaran berupa slide yang ditampilkan oleh 

guru yang mengakibatkan media tersebut menonton dan kurang interaktif, 

shingga responden sangat menyambut baik adanya media pembelajaran 

berupa multimedia pembelajaran berbasis game yang diharapkan dapat 

meningkatkan daya interaktifitas dalam proses belajar. Hal ini juga 

didukung oleh Hasbullah (2014, hlm. 66) Bagaimanapun belajar 

merupakan proses dua arah. Peserta memerlukan feedback dari pengajar 

dan sebaliknya sang pengajar juga memerlukan feedback dari pesertanya. 

Dengan cara ini akan didapat hasil belajar yang lebih efektif, tepat sasaran. 

Teknologi pendidikan dapat digunakan didalam kelas, atau bahkan 

bisa di luar kelas. Penggunaan teknologi di dalam kelas telah berhasil 

mengubah citra pembelajaran dalam ruang kelas, karena berkat teknologi 

pendidikan ruang kelas tidak lagi menjadi tempat yang membosankan dan 
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belajar dapat menjadi hal yang menyenangkan. Dengan penggunaan 

komputer dan perangkat lunak berupa multimedia yang menyediakan 

materi pembelajaran dan latihan, suasana pembelajaran berlangsung 

dengan lebih interaktif. 

Hal ini didukung juga oleh pendapat Babiker, A (2015, hlm. 63) 

mengatakan “The majority of educational multimedia applications fall into 

the category of interactive, graphical applications. These applications are 

fully capable multimedia tools which can handle all media formats, as well 

as providing interactivity with the user...”. Tentunya multimedia harusnya 

interaktif serta memberikan solusi bagi pengajar dengan mendukung 

berbagai media seperti audio dan visual serta interaktifitasnya terhadap 

dan kemudahan dalam mengakses aplikasi tersebut. 

Mayoritas aplikasi multimedia pendidikan masuk dalam kategori 

interaktif, aplikasi grafis. Aplikasi ini sepenuhnya mampu alat multimedia 

yang bisa menangani semua format media, sekaligus memberikan 

interaktivitas dengan pengguna. 

Media pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat 

yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, 

mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme. Media pembelajaran 

merupakan alat bantu pendengaran dan pengelihatan (Audio Visual) bagi 

peserta didik dalam rangka memperoleh pengalaman belajar secara 

signifikan. Selain itu juga menurut Andarini, D. dkk (2016, hlm. 2) 

mengatakan “...media as the users desired and can respond directly and 

quickly by the media”. 

Dengan mengemas media tersebut dalam berbentuk game interaktif 

tentunya akan membuat pembelajaran lebih interaktif hal ini sejalan 

dengan pendapat Shim J. dkk (2016, hlm. 2) “...a game activity provides 

experiences for establishing various problem-solving strategies for 

winning. Therefore, a game activity can be effective for helping students 

focus”. 
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Dalam mendukung multimedia pembelajaran tersebut, perlu 

adanya model pembelajaran yang dimasukkan ke dalam multimedia 

sebagai batasan guna memastikan tahapan pembelajaran dilakukan secara 

benar serta menyesuaikan makna yang terkandung dalam multimedia 

berbasis game interaktif. Hal ini didukung juga oleh pendapat Kistian, Dkk 

(2017, hlm 9). Mengungkapkan bahwa “Through the application of 

discovery learning method, the students can understand a concept clearly, 

deeply, while developing the critical and creative thinking that they have”. 

Pemilihan metode yang tepat dalam pembelajaran dikelas akan lebih 

efektif dalam mencapai suatu kompetensi. Dalam memilih sebuah metode, 

seorang guru harus kreatif untuk menyesuaikan metode tersebut dengan 

kondisi dan karakteristik peserta didik. Seperti yang telah dikatakan oleh 

Hamzah (2009, hlm. 7) yang mengemukakan bahwa  

pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan jenis materi, 

karakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi dimana proses 

pembelajaran tersebut akan berlangsung. Untuk itu diperlukan 

kreatifitas guru dalam memilih metode pembelajaran tersebut.  

 

Oleh karena itu, dengan adanya metode yang tepat, maka pembelajaran 

yang berlangsung akan terasa lebih menyenangkan.  

Dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning 

peserta didik harus membangun pengetahuan sepenuhnya sendiri dengan 

belajar penemuan. Hal ini juga di ungkapkan oleh Schrader dan Bastiaens 

(2012, hlm 7) “...learners should construct knowledge completely on their 

own by discovery learning, a situation that requires learners to solve the 

provided tasks without any support”.  

Dalam pemilihan model ini sesuai dengan makna yang terkandung 

dalam multimedia tersebut karena diungkapkan juga oleh Blanca, M. 

(2015, hlm. menyatakan  bahwa  “...Other  potential  advantages  of  

this  emergent technology are its capabilities to promote certain 
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psychological states in learners such as immersion, sense of presence, and 

motivation that might have a positive impact on learning outcomes” 

Dengan berbasiskan game maka diharapkan multimedia ini mampu 

menjawab persoalan yang dihadapi siswa yang mengalamai kesulitan 

dalam pembelajaran mata pelajaran Pemrograman Dasar. Hal ini juga 

diperkuat dengan pernyataan Yoon, I. dkk (2014, hlm. 1) bahwa “These 

games serve as intellectual interface in human computer interaction to 

make use of the individual and collective problem solving skills of 

non-experts using a game-like mechanism”. 

Untuk memperjelas, menurut Munir (2012, hlm. 2) mengatakan 

bahwa multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (format 

file) yang berupa teks, hambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, 

animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi filr 

digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

publik. Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi dua 

arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. 

Menurut Retno (dalam Dony Novaliendary, 2013, hlm. 111) 

mengatakan bahwa Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki 

arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian 

kelincahan intelektual (intellectual playability)”. Game juga bisa diartikan 

sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya, ada target-target yang ingin 

dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentun 

merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara 

maksimal. Game juga secara nyata mempertajam daya analisis para 

penggunanya untuk mengolah informasi dan mengambil keputusan cepat 

yang jitu. 

Dari penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “Rancang Bangun Multimedia Interaktif Berbasis 

Adventure Game Menggunakan Metode Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Kognitif Siswa Smk Pada Materi Array / 

Larik”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana rancang bangun multimedia pembelajaran berbasis 

adventure game menggunakan metode discovery learning ? 

2. Apakah pembelajaran dengan menggunakan Metode Discovery 

Learning dapat meningkatkan pemahaman kognitif siswa pada 

materi array / larik ? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Mata pelajaran yang dibahas dalam media pembelajaran adalah 

Pemrograman Dasar. 

1. Penelitian yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pemahaman 

siswa SMK  

2. Materi pada penelitian yang digunakan saat pembelajaran adalah hanya 

sebatas pemahaman tentang Array. 

3. Pengelolaan input user pada Pemrograman Dasar di SMK kelas X. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh hasil merancang dan membangun multimedia 

pembelajaran berbasis adventure game menggunakan metode discovery 

learning 

2. Untuk mendapatkan informasi bahwa multimedia pembelajaran berbasis 

adventure game menggunakan metode discovery learning pada materi 

array / larik dapat meningkatkan pemahaman kognitif siswa. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya : 



 

 

8 

1. Guru dapat mudah memberikan pemahaman dengan adanya media 

pembelajaran sebagai acuan siswa memperoleh pemahaman yang lebih 

tentang materi array / larik. 

2. Siswa dapat menggunakan multimedia pembelajaran dengan metode 

Discovery Learning  untuk meningkatkan motivasi dalam proses 

belajar mengajar. 

3. Peneliti dapat mengetahui perkembangan dari multimedia tersebut dan 

juga akan menambah motivasi dari dalam diri peneliti yang nantinya 

akan menjadi calon pengerak kemajuan bangsa. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Supaya dalam penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan, maka 

penulis merincikan rincian sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab I merupakan bab yang menjelaskan latar belakang masalah, 

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

penelitian, dan sistematika dalam penulisan proposal skripsi. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Bab II menjelaskan teori-teori apa saja yang digunakan dalam 

penulisan proposal skripsi. Teori yang dibahas meliputi pengertian belajar, 

pengertian pembelajaran, hasil belajar, dan pengertian game. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab III menjelaskan mengenai alur penelitian yang didalamnya 

meliputi metode penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, 

instrument penelitian, dan analisis data. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab IV berisi penjelasan hasil temuan dan pembahasan dari 

penelitian yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, hingga 

penilaian. 
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5. Bab V Penutup 

Bab V berisi kesimpulan kelesuruhan pada penelitian yang telah 

dilakukan dan saran bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan hasil 

dari penelitian ini ataupun mengangkat tema yang sama. 

 


