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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Knowledge (pengetahuan) merupakan suatu informasi yang terletak 

dalam pikiran manusia dimana bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

dalam kondisi yang berbeda sekalipun (Frappaolo, 1997 : 12). Knowledge 

(pengetahuan) sangat penting bagi kehidupan manusia dalam berbagai 

bidang, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan khususnya indonesia. 

Dengan knowledge (pengetahuan) yang tinggi akan meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan negara lain. 

Sebaliknya, jika knowledge (pengetahuan) rendah atau dikenal dengan istilah 

kurangnya pengetahuan (lack of knowledge), maka mutu pendidikan juga 

akan menurun,  Winata (dalam http://www.lpmpbanten.net/berita-

item/sistem-penjaminan-mutu-pendidikan.html).  

Menurut Collins (1981) dengan judul penelitiannya “Studies of 

inference from lack of knowledge”,  faktor yang mempengaruhi lack of 

knowledge salah satunya adalah “arti penting atau pentingnya suatu masalah”. 

Ketika seseorang ditanya mengenai pernyataan dalam domain tertentu, orang 

akan mengambil „kurangnya pengetahuan‟ mereka tentang pernyataan itu 

sebagai bukti  jika kenyataannya pernyataan tersebut dianggap cukup penting 

sehingga harus diingat. Misalnya, ketika siswa ditanyakan kenapa dalam 

penulisan rumus pada excel harus diawali dengan tanda sama dengan (=). 

Secara tidak langsung siswa akan memikirkan jawabannya sesuai batas 
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pengetahuannya masing-masing. Ketika siswa tidak bisa menemukan 

jawaban dari masalah tersebut dan tidak tahu arti pentingnya masalah tersebut 

maka dalam kondisi seperti ini siswa mengalami lack of knowledge. Sehingga 

masalah tersebut dianggap tidak cukup penting untuk diingat. 

Selanjutnya, Collins (1981) juga mengungkapkan faktor lain dari lack 

of knowledge  yaitu “berapa banyak orang yang tahu tentang topik umum”.  

Misalnya pada topik fungsi SUM, COUNT, AVERAGE, MAX, MIN, 

HLOOKUP dan VLOOKUP. Hanya sebagian siswa yang mengetahui guna 

dari fungsi-fungsi tersebut. Sehingga siswa tidak jarang mengalami 

kekeliruan dalam penerapannya. Misalnya, kekeliruan antara fungsi jumlah 

(SUM) dan banyak (COUNT). Kekeliruan ini akibat siswa kurang memahami 

arti kata menghitung jumlah dalam sel dan arti kata menghitung banyak sel. 

Kondisi seperti ini disebabkan oleh lack of knowledge. 

Selain faktor yang mempengaruhi lack of knowledge yang 

dikemukakan oleh Collins dalam penelitiannya, lack of knowledge  juga bisa 

mengakibatkan seseorang atau peserta didik mengalami yang namanya 

miskonsepsi,  Anthy (dalam http://fisika-esbach.blogspot.com/2012/04/cara-

mengatasi-miskonsepsi-dalam.html). 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Collins mengenai  

faktor     yang dapat mempengaruhi lack of knowledge dan yang dikemukakan 

oleh Anthy mengenai akibat yang bisa timbul karena lack of knowledge,     

maka  kondisi  ini jelas  akan   menjadi  masalah apabila tetap dibiarkan 

begitu saja dan tidak segera diperbaiki secepatnya.  Dapat juga dikatakan lack 
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of knowledge merupakan masalah yang cukup besar dalam pendidikan. 

Sementara peranan pendidikan selalu dibutuhkan untuk memperbaiki 

kehidupan manusia mulai saat ini hingga masa yang akan datang.  Sesuai 

dengan UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 1 ayat 1 : 

 “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di 

masa yang akan datang.” 

 

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 1 ayat 1 yang 

didalamnya terdapat kata “menyiapkan”,  membuat lembaga pendidikan 

selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan, tidak terkecuali pada bidang 

kurikulum pendidikan. Dimana menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 yang 

membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran. Serta cara yang digunakan dalam pembelajaran sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Disamping pembaharuan kurikulum, dari tahun ke tahun standar 

kelulusan nasional semakin meningkat yang berdampak  kepada peserta didik 

dimana mereka  harus dituntun lebih siap. Proses tuntunan itu diterapkan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Pada umumnya kegiatan belajar mengajar 

bertujuan untuk mengoptimalkan semua potensi siswa untuk menguasai 

kompetensi yang diharapkan. Proses belajar mengajar sebaiknya dilandasi 

dengan prinsip-prinsip: (1) berpusat pada siswa, (2) mengembangkan 

kreativitas siswa, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) 
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mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, (5) 

menyediakan pengalaman belajar yang beragam, dan (6) belajar melalui 

berbuat. Berdasarkan prinsip – prinsip tersebut, maka tercapailah tujuan 

pembelajaran yang salah satunya adalah membuat siswa mempunyai 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif.  

Berdasarkan pemaparan tentang faktor yang mempengaruhi lack of 

knowledge. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi masalah lack of knowledge ini. Perlu adanya suatu  sarana 

atau media yang mampu menarik minat siswa untuk memecahkan masalah 

yang tujuannya untuk melatih pengetahuan siswa itu sendiri. Perlu adanya 

media yang mengidentifikasi dimana letak lack of knowledge yang dilakukan 

oleh siswa selama ini. Maka media yang peneliti gunakan disini berupa 

multimedia pembelajaran berbentuk komik digital.  

Multimedia pembelajaran berbentuk komik sudah sering diterapkan 

dalam pembelajaran. Dari beberapa penelitian, telah menyimpulkan 

kesimpulan masing-masing tentang penerapan komik digital pada proses 

belajar mengajar, seperti yang dikemukakan oleh Sutawiaja (2006) dengan 

judul penelitiannya “Penggunaan Media Komik Pada Mata Pelajaran 

Matematika di Sekolah Dasar”, menyimpulkan bahwa penggunaan media 

komik pada mata pelajaran matematika terbukti efektif meningkatkan hasil 

belajar siswa pada kelas 2 SDN Cibiru 4 Bandung.  

Selanjutnya, hasil penelitian dari Ramdani (2007) dengan judul 

penelitiannya “Efektifitas Media Komik Digital Untuk Meningkatkan Hasil 
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Belajar Dalam Mata Pelajaran Sains di Sekolah”, menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan pemahaman antara 

siswa yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan media komik 

digital dengan siswa yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

media komik cetak dalam mempelajari materi pelajaran sains untuk kelas V 

SD, sedangkan pada kemampuan pengetahuan dan penerapan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

Selanjutnya, pada penelitian dari Amalia (2012) dengan judul 

penelitiannya “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbentuk Komik 

Untuk Menunjang Kegiatan Pembelajaran”, menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan motivasi belajar antara sebelum dan sesudah menggunakan 

multimedia pembelajaran komik. Sementara dari segi ketertarikan, seluruh 

siswa mengatakan tertarik dengan multimedia pembelajaran komik.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti juga 

akan menerapkan multimedia pembelajaran berbentuk komik dalam 

penelitian ini. Adapun komik yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa 

komik dengan alur cerita berangkai. Alur cerita berangkai merupakan alur 

yang dibuat berangkai, atau dengan kata lain seorang pembaca akan 

menentukan alur cerita nya sendiri pada saat membaca dengan cara memilih 

alur yang diinginkan. Alur cerita berangkai yang dipilih bertujuan agar dapat 

mengidentifikasi lack of knowledge siswa terhadap materi pelajaran TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi). Atas latar belakang diatas, maka 

peneliti mengangkat judul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran 
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Berbentuk Komik dengan Alur Cerita Berangkai Untuk Identifikasi 

Lack of knowledge Siswa dalam Memahami Mata Pelajaran TIK SMP.” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah “Bagaimana 

mengembangkan  Multimedia Pembelajaran Berbentuk Komik dengan Alur 

Cerita Berangkai yang dapat digunakan untuk  mengidentifikasi lack of 

knowledge Siswa dalam memahami mata pelajaran TIK SMP?”. 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini tujuannya terarah, maka ruang lingkup yang diteliti 

disini dibatasi pada hal – hal sebagai berikut : 

a. Konsep yang akan dibahas adalah materi Rumus dan Fungsi (SUM, 

AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, IF, HLOOKUP dan VLOOKUP. 

pada Microsoft Excel karena pada waktu melakukan observasi, siswa 

mengalami lack of knowledge dalam memahami materi tersebut. 

b. Media yang digunakan adalah media komik dalam bentuk digital karena 

selain lebih menarik minat siswa untuk membacanya, komik digital 

juga lebih menghemat biaya dalam pembuatannya. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi lack of knowledge siswa 

dalam memahami materi rumus dan fungsi mata pelajaran TIK SMP dengan 
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bantuan Multimedia Pembelajaran Berbentuk Komik dengan Alur Cerita 

Berangkai.  

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Secara khusus hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

dimana letak lack of knowledge siswa pada mata pelajaran TIK dengan 

bantuan multimedia pembelajaran berbasis komik. Secara umum hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak 

tertentu, yaitu sebagai berikut : 

1. Dari segi teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan 

informasi bagi para perencana, pelaksana, dan pengembang lembaga 

pendidikan untuk menerapkan komik dengan alur berangkai untuk 

mengidentifikasi lack of knowledge siswa pada saat kegiatan belajar 

mengajar. 

2. Dari segi praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memberikan suasana belajar baru yang lebih 

menarik, menyenangkan, menantang dan mengajak siswa untuk 

berpikir kritis pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

informasi bagi guru dan calon guru untuk dapat memilih media 
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komik dengan alur berangkai sebagai sarana yang bisa dimanfaatkan 

untuk mengetahui dimana letak lack of knowledge materi yang 

dialami oleh siswa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi.  

c. Bagi Satuan Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan 

penelitian bagi peneliti lainnya. 

d. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini penulis dapat mengembangkan wawasan 

keilmuan dan dapat mengidentifikasi lack of knowledge siswa 

melalui perantara multimedia komik dengan alur berangkai. 

1.6 DEFINISI OPERASIONAL 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang akan ditemui, 

untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, maka istilah – istilah itu 

dicantumkan berupa defenisi operasional. 

1. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menampilkan 

informasi yang merupakan gabungan dari teks, grafik, audio dan video, 

sehingga membuat pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkreasi 

dan berkomunikasi dengan komputer. 

2. Komik merupakan bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan 

menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan 

gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para 

pembaca.  
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3. Alur Cerita Berangkai merupakan alur cerita yang sifatnya berangkai 

dan tidak monoton atau linier. 

 

 

 


