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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan pendidikan  di  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum 

mampu memenuhi harapan industri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 

pada tahun 2018 tentang pengangguran terbuka, sebanyak 25 persen disumbangkan 

oleh lulusan SMK (BPS, 2019: 23/01). Angka pengangguran tersebut disebabkan 

peserta didik tidak lolos kualifikasi kompetensi yang dimiliki industri. Pelaksanaan 

pendidikan yang tidak memiliki kompetensi selaras dengan industri dikhawatirkan 

menjadi ancaman di masa mendatang. Pelaksanaan pendidikan SMK seharusnya 

mampu melahirkan peserta didik berkompeten yang dibutuhkan industri. 

Pembelajaran di SMK dianggap belum sesuai  dengan  pembentukan 

kompetensi peserta didik. Kompetensi yang dimiliki peserta didik SMK tergolong 

rendah, sehingga daya serap industri terhadap lulusan SMK cenderung menurun 

(Rachman, 2014: 17/11). Kecenderungan tersebut disebabkan ketersediaan guru 

berkompeten yang minim dan tidak selaras dengan bidang yang diampu, fasilitas 

yang kurang memadai, dan kegiatan pembelajaran yang tidak berjalan efektif. 

Pembelajaran di SMK agar mampu membentuk kompetensi peserta didik 

seharusnya fokus dengan tiga aspek pembelajaran yang meliputi peran guru, 

fasilitas, dan kegiatan pembelajaran.  

Peran guru diharapkan mempu membentuk kompetensi peserta didik 

karena dalam pembelajaran guru dapat berinteraksi secara langsung dengan peserta 

didik. Ketersediaan guru berkompeten di bidang tertentu dianggap masih minim 
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sehingga pembelajaran tidak berjalan optimal. Guru produktif kejuruan bidang 

keahlian sesuai bidang yang diampu masih kurang, terutama jurusan langka belum 

ada stoknya dari lulusan perguruan tinggi (Siswanto, 2017: 18/11). Keberadaan 

guru produktif yang minim menghambat pembentukan kompetensi peserta didik. 

Peran guru produktif berkompeten di bidang yang diampu sangat diperlukan untuk 

optimalisasi proses pembelajaran dalam rangka pembentukan kompetensi peserta 

didik.   

Fasilitas pendukung pembelajaran yang relatif terbatas menjadi faktor 

penghambat dalam pembentukan kompetensi. Permasalahan yang di hadapi 

pendidikan vokasi adalah keterbatasan sarana dan prasarana terlebih alat praktik 

yang memiliki umur tua (Idris, 2017: 21/12). Fasilitas pendukung pembelajaran 

yang terbatas atau tidak memadai menyebabkan pembelajaran yang tidak optimal. 

Fasilitas pendukung yang memadai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

SMK dalam rangka pembentukan kompetensi peserta didik.  

Media pembelajaran menjadi salah satu fasilitas diperlukan agar 

pembelajaran berjalan optimal dengan cara efektif dan efisien. Penggunaan media 

dan teknologi dalam pembelajaran secara efektif dan efisien merupakan tantangan 

sekaligus peluang bagi pendidik dan pengajar (Praherdhiono, 2017: 19/8). Tidak 

adanya nilai efektifitas dan efisiensi dalam penerapan media pembelajaran, 

mengakibatkan tidak berkurangnya biaya pembelajaran atau meningkatkan hasil 

bagi pendidik maupun peserta didik. Media pembelajaran diperlukan untuk 

mendongkrak proses pembelajaran agar lebih optimal.  
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Penggunaan teknologi dilakukan guru dalam penggunaan media 

pembelajaran masih rendah. Survei kesadaran teknologi oleh Microsoft Edutech di 

Asia Pasifik bahwa, 190 dari 200 responden yang merupakan pengajar, telah sadar 

akan manfaat teknologi pada proses pembelajaran (Wijaya, 2016: 23/2). Hasil 

penelitian itu memaparkan penggunaan teknologi pada pembelajaran memerlukan 

waktu tertentu untuk beradaptasi dengan proses pembelajaran. Selain hal tersebut, 

pengeluaran biaya tambahan diperlukan untuk integrasi teknologi dalam 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Hasil lain dalam survei tersebut 

semua responden setuju bahwa penerapan teknologi diperlukan dunia pendidikan. 

Penggunaan teknologi dalam media pembelajaran diperlukan guru untuk 

mendukung pembelajaran tanpa melupakan aspek kemudahan pengoperasian, dan 

keterjangkauan biaya.  

Kehadiran smartphone menuntun setiap orang melakukan pembaruan 

teknologi di segala bidang. Survey penduduk digital menyebutkan bahwa 51,745 

dari 63,564 juta populasi digital di Indonesia mengakses informasi dari internet 

melalui smartphone (Chiong, 2017: 29/3). Akses internet melalui smartphone yang 

dilakukan pada usia 15-24 tahun di Indonesia mencapai 77,5 persen, sedangkan 

sisanya melalui komputer/desktop maupun keduanya (Cahyo, 2017: 18/4). 

Fenomena dari survey tersebut layak dijadikan faktor dorongan untuk 

menggunakan smartphone dalam kegiatan belajar mengajar.  

Smartphone dengan operating system (OS) Android menjadi produk yang 

masif digunakan di setiap kalangan masyarakat, termasuk pelajar. menuliskan 

laporan survei Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), menyebutkan 
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bahwa sistem operasi Android memiliki kesetiaan pengguna  mencapai 91 persen 

(Bohang, 2018: 11/3). Keterjangkauan harga dan kemudahan dalam mengakses 

segala fitur menjadi alasan utama konsumen membeli dan menggunakan 

smartphone OS Android. Efek akuisisi Google dengan membuat Android menjadi 

open source juga memacu para pengembang untuk berlomba lomba memutakhirkan 

setiap sisinya. OS Android memiliki kemudahan sehingga berpeluang besar untuk 

memaksimalkan sisi kemanfaatanya dalam bidang pendidikan terutama 

penggunaan smartphone OS Android sebagai penunjang pembelajaran. 

Kombinasi smartphone dan OS Android untuk pembelajaran dengan 

kemasan mobile learning diunggulkan di masa sekarang. Peserta didik di Indonesia 

sudah lazim belajar menggunakan perangkat mobile, bahkan menggunakanya untuk 

mengerjakan tugas atau hanya mencari referensi (Husada, 2015: 9/3). Penggunaan 

smartphone dengan konsep mobile learning memberikan alternatif pilihan terhadap 

pembelajaran yang mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja dan, dimana saja 

termasuk guru dan peserta didik. 

Mobile learning diharapkan menjadi penunjang pembelajaran di SMK. 

Namun, ketidakseimbangan antara fasilitas mobile learning dengan minat peserta 

didik menghambat pembelajaran. Riwayat unduhan aplikasi pada kuartal keempat 

tahun 2017 didominasi oleh aplikasi game, kemudian disusul finansial dan 

personalia (Pertiwi, 2018: 27/1). Tingginya minat untuk mengunduh dan 

menggunakan aplikasi game, berbanding terbalik dengan penggunaan mobile 

learning di kalangan pelajar. Mobile learning dikemas menjadi media pembelajaran 
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game edukasi harus dilakukan untuk menyeimbangkan minat peserta didik dengan 

pembelajaran. 

Game edukasi berbasis Android dianggap alternatif media pembelajaran. 

Rancangan game edukasi dapat di rekayasa sedemikian rupa agar peserta didik 

berminat melakukan pembelajaran di sekolah, maupun di luar sekolah. 

Pembelajaran dengan game mampu menghadirkan lingkungan yang 

menyenangkan, meningkatkan kreatifitas dan memotivasi (Prasetya & Sakti, 2018: 

21/5). Game edukasi berbasis Android pada mata pelajaran tertentu diharapkan 

mampu menyingkat waktu peserta didik memahami pembelajaran.  

Salah satu butir kompetensi dasar pada mata pelajaran dasar listrik dan 

elektronika yaitu menganalisis kerja rangkaian dasar elektronika digital yang 

mencangkup gerbang logika dianggap kurang dipahami oleh peserta didik. Peserta 

didik masih kesulitan dalam memahami konsep dasar gerbang logika (Marsyaly & 

Djatmiko, 2017: 2). Game edukasi sebagai media pembelajaran berbasis Android 

diperlukan untuk mobile learning peserta didik. Konsep gerbang logika dikemas ke 

dalam game edukasi untuk mendukung pemahaman peserta didik. 

Pembelajaran gerbang logika tidak optimal disebabkan pelaksanaan 

dikelas, materi yang disampaikan relatif banyak dengan durasi yang sedikit. Konsep 

gerbang logika dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih mudah menggunakan 

mobile learning game edukasi berbasis Android. Materi yang meliputi: (1) 

pengertian dasar gerbang logika, (2) prinsip gerbang logika dasar (AND, OR, 

NOT), (3) prinsip gerbang logika kombinasi (NAND, NOR), dan (4) prinsip 

gerbang logika eksklusif (EX-OR dan EX-NOR). Game edukasi dapat menjelaskan 
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materi tersebut dalam simulasi animasi serta mengulang ulang materi melalui 

tingkatan game. Pembelajaran gerbang logika dalam bentuk game edukasi 

memberikan kemudahan serta memacu peserta didik belajar lebih optimal dengan 

sajian animasi, gambar dan suara sehingga mudah dipahami peserta didik.  

B. Identifikasi Masalah 

Lulusan SMK tidak dapat masuk industri disebabkan perbedaan 

kompetensi dan kualitas SMK. Kualitas SMK yang rendah dan tidak padunya 

kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan industri 

menjadi faktor utama penolakan tenaga kerja. Kualitas SMK yang rendah 

dipengaruhi kondisi kompetensi yang dimiliki guru, fasilitas penunjang 

pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. 

Pembentukan lulusan berkompeten dipengaruhi oleh tanggung jawab guru 

dan fasilitas penunjang pembelajaran. Tidak terbentuknya lulusan berkompeten 

karena tidak adanya guru produktif dan keterbatasan fasilitas penunjang 

pembelajaran. Belum tersedianya stok guru produktif kejuruan serta fasilitas 

penunjang yang kurang memadai menjadi hambatan dalam proses pembentukan 

lulusan berkompeten. 

Media pembelajaran dianggap sebagai sarana prasarana utama dalam 

pembentukan lulusan berkompeten. Media pembelajaran memiliki nilai efektifitas 

dan efisiensi dalam mencapai pembelajaran yang optimal untuk mencetak lulusan 

berkompeten. Penerapan media pembelajaran dapat mengurangi biaya 

pembelajaran atau meningkatkan hasil bagi peserta didik maupun pendidik. 
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Pentingnya pembaruan teknologi di bidang media pembelajaran sudah 

disadari oleh pendidik dan pengajar SMK. Pendidik menjadikan smartphone 

sebagai kemasan teknologi media pembelajaran untuk mengoptimalkan peluang 

yang diciptakan oleh pembaruan teknologi. Dominasi kalangan pelajar dalam 

penggunaan smartphone dijadikan dasar oleh pendidik untuk malakukan 

pembaruan teknologi di bidang media pembelajaran.  

Kombinasi smartphone dan OS Android dengan kemasan mobile learning 

menjadi upaya memaksimalkan penggunaan Android sebagai penunjang 

pembelajaran. Kemudahan OS Android menuntun peserta didik untuk belajar atau 

mencari referensi pembelajaran. karena Keterjangkauanya juga, OS Andorid 

mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. 

Game edukasi berbasis Android dapat digunakan sebagai variasi alternatif 

mobile learning di SMK. Rancangan mobile learning dangan bentuk game edukasi 

disesuaikan dengan minat peserta didik agar peserta didik mau untuk melakukan 

pembelajaran di sekolah, maupun di luar sekolah. Mobile learning dengan game 

edukasi mampu menghadirkan lingkungan yang menyenangkan, meningkatkan 

kreatifitas dan memotifasi, selain itu game edukasi mampu menyingkat waktu 

peserta didik memahami pembelajaran. 

Salah satu butir kompetensi dasar pada mata pelajaran dasar listrik dan 

elektronika yaitu menganalisis kerja rangkaian dasar elektronika digital yang 

mencangkup gerbang logika dapat di kembangkan melalui game edukasi. 

Pembelajaran gerbang logika tidak optimal karena pada pelaksanaan dikelas, materi 

yang disampaikan relatif banyak dengan durasi yang sedikit. Pembelajaran gerbang 
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logika dengan game edukasi dapat menjelaskan materi gerbang logika dalam 

simulasi animasi serta mengulang ulang materi melalui tingkatan game. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah,  masalah dalam penelitan ini dibatasi 

pada pengembangan mobile learning game edukasi gerbang logika dengan 

pembelajaran active learning pada kelas X di SMK. Penggunaan game edukasi 

karena lebih mudah diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun, selain itu 

penyampaian materi lebih menyenangkan dalam pembelajaran peserta didik di 

kelas. Game edukasi yang dikembangkan dimaksudkan untuk menjelaskan konsep 

dasar aljababar boelan dan gerbang logika pada kompetensi menganalisis kerja 

rangkaian dasar elektronika digital yang dapat dioperasikan pada smartphone 

dengan sistem operasi Android dan dapat dioperasikan secara offline. 

Penelitian diawali dengan mendesain aplikasi game edukasi gerbang 

logika, kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui unjuk kerja game edukasi. 

Pengujian selanjutnya dilakukan untuk mengetahui  kelayakan dan efektifitas game 

edukasi dalam pembelajaran di SMK. Pengujian dilaksanakan pada peserta didik 

kelas X yang menempuh mata pelajaran dasar listrik elektronika pada program 

keahlian Teknik Audio video.  

Pemilihan materi gerbang logika untuk dikembangkan menjadi game 

edukasi agar peserta didik lebih mudah paham dengan materi yang di ulang ulang 

di tingkatan game yang berbeda. Pemilihan active learning untuk diterapkan dalam 

pembelajaran agar melibatkan aktivitas peserta didik dengan antusias dan motivasi 

belajar tinggi. Pengembangan game edukasi ini dibatasi pada kompetensi dasar 
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menganalisis kerja rangkaian dasar elektronika digital dari mata pelajaran dasar 

listrik dan elektronika di SMK. Materi pokok yang terdapat pada kompetensi ini 

meliputi: : (1) pengertian dasar gerbang logika, (2) prinsip gerbang logika dasar 

(AND, OR, NOT), (3) prinsip gerbang logika kombinasi (NAND, NOR), dan (4) 

prinsip gerbang logika eksklusif (EX-OR dan EX-NOR). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasaarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah unjuk kerja game edukasi gerbang logika di Sekolah 

Menengah Kejuruan? 

2. Bagaimanakah tingkat kelayakan game edukasi gerbang logika di Sekolah 

Menengah Kejuruan? 

3. Bagaimanakah efektivitas game edukasi gerbang logika dengan 

pembelajaran active learning di Sekolah Menengah Kejuruan? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini, antara lain: 

1. Mengetahui unjuk kerja game edukasi gerbang logika di Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan game edukasi gerbang logika di Sekolah 

Menengah Kejuruan. 

3. Mengetahui efektivitas game edukasi gerbang logika dengan pembelajaran 

active learning di Sekolah Menengah Kejuruan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :  

1. Bagi Siswa 

a. Aplikasi game edukasi gerbang logika mata pelajaran dasar listrik elektronika 

mudah untuk digunakan oleh peserta didik. 

b. Membuat materi gerbang logika lebih menarik, tidak membosankan dan 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi. 

c. Aplikasi game edukasi dapat digunakan oleh peserta didik menggunakan 

smartphone dengan OS Android. 

2. Bagi Guru 

a. Aplikasi game edukasi gerbang logika mudah untuk digunakan oleh guru 

sebagai pengajar. 

b. Aplikasi game edukasi gerbang logika dapat digunakan oleh guru, supaya 

pembelajaran di kelas tidak membosankan, menarik dan memudahkan dalam 

penyampaian materi. 

c. Aplikasi game edukasi dapat digunakan oleh menggunakan smartphone 

Android. 

3. Bagi Pimpinan Sekolah 

a. Sebagai pedoman mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif 

sesuai perkembangan teknologi. 

b. Memperoleh aplikasi game edukasi yang inovatif dan layak digunakan. 

c. Sebagai pertimbangan untuk memilih aplikasi pembelajaran yang layak 

digunakan dalam proses belajar mengajar. 
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G. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangan pada penelitian ini adalah media pembelajaran 

aplikasi game edukasi gerbang logika. Aplikasi game edukasi tersebut 

dikembangkan pada smartphone dengan sistem operasi Android. Berikut adalah 

spesifikasi produk yang diharapkan:  

1. Spesifikasi Teknis 

Berikut spesifikasi teknis dari produk aplikasi game edukasi gerbang logika: 

a. Aplikasi bernama Game Edukasi Gerbang Logika (GEGL) versi 1.0. 

b. Aplikasi GEGL merupakan game alone. 

c. Minimum versi android 4.1 “Jelly Bean”. 

d. Kapasitas aplikasi sebelum di instal 21.25 MB. 

e. Aplikasi game edukasi gerbang logika mempunyai tujuh tampilan menu utama 

yaitu: (1) Materi, (2) Mulai Permainan, (3) Petunjuk Penggunaan, (4) Tujuan 

Pembelajaran, (5) Tentang Pengembang, (6) Pengaturan, dan (7) Capaian. 

f. Sub menu materi mempunyai penjelasan awal tentang: (1) pengertian gerbang 

logika, (2) prinsip gerbang logika dasar yaitu AND, OR, NOT, (3) prinsip 

gerbang logika selain dasar kombinasi NAND, NOR, dan (4) eksklusif  EX-

OR dan EX-NOR dan dilengkapi (5) simulasi. 

g. Sub menu mulai permainan mempunyai empat pilihan sub menu yaitu kategori 

dasar, kombinasi, eksklusif dan black box. Setiap kategori terdapat 12 tingkat 

permainan pada dasar, kombinasi dan eksklusif serta 5 tingkat permainan pada 

black box, sehingga total ada 41 tingkat permainan. 
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h. Sub menu petunjuk menjelaskan terkait cara pemakaian game edukasi gerbang 

logika. 

i. Sub menu capaian merangkum capaian skor pada setiap tingkat permainan. 

j. Sub menu tujuan pembelajaran meliputi KI dan KD yang di ajarkan. 

k. Sub menu tentang pengembang mempunyai informasi pengembang dan 

referensi yang digunakan 

l. Sub menu pengaturan meliputi pengaturan musik. 

2. Spesifikasi Nonteknis 

a. Aplikasi game edukasi gerbang logika dilengkapi buku pedoman yang berisi 

manual instalasi. 

b. Aplikasi game edukasi gerbang logika berisi materi pengertian gerbang logika, 

prinsip gerbang logika dasar yaitu AND, OR, NOT, prinsip gerbang logika 

selain dasar kombinasi NAND, NOR, dan eksklusif  EX-OR dan EX-NOR.  
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