
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar dengan lingkungan. Peserta didik dalam hal 

ini adalah mahasiswa, dan pendidik adalah dosen (UU No.20,2003). Dalam proses 

pembelajaran diperguruan tinggi, agar mahasiswa dapat mencapai tujuan belajar 

yang efektif dan efisien maka diperlukan sebuah media pendukung dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, salah satunya adalah media 

pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran merupakan semua bentuk perantara 

yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, 

gagasan atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu 

sampai kepada penerima yang dituju, Hamidjojo dalam Latuheru 

(1993).Sementara itu, mengenai efektivitas media, Brown dalam Asra dkk. (2007) 

menggaris bawahi bahwa media yang digunakan guru dan siswa dengan baik 

dapat mempengaruhi efektivitas program belajar mengajar. 

Media pembelajaran yang sering digunakan dalam penyampaian materi 

perkuliahan adalah berbentuk Powerpoint dengan tampilan visual statis yang 

dapat dilihat mahasiswa pada saat perkuliahan dikelas berlangsung. Hal ini 

cenderung mengurangi ketertarikan mahasiwa untuk mempelajari materi sistem 

pendukung keputusan. Kondisi setiap mahasiswa yang tidak selalu siap dalam 

menerima materi dikelas seringkali membuat mereka tidak mengerti  materi yang 

telah disampaikan khususnya materi pada matakuliah Sistem Pendukung 

Keputusan. Penggunaan media Powerpoint juga diungkapkan juga oleh penelitian 



2 
 

Rahayu (2013) yang menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia 

lebih unggul dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan Powerpoint. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata kelompok kontrol (menggunakan 

Powerpoint) sebesar 76,88 dan nilai rata-rata kelompok eksperimen 

(menggunakan animasi Flash) sebesar 82,81. 

Sistem pendukung keputusan adalah salah satu materi yang diajarkan 

diperkuliahan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa 

tentang metode-metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Kesulitan mahasiswa dalam mempelajari materi sistem pendukung keputusan 

adalah banyaknya proses perhitungan pada metode-metode sistem pendukung 

keputusan. Sistem pendukung keputusan memang tidak hanya didasarkan dan 

dihubungkan dengan matematika. Pada materi matakuliah Sistem pendukung 

keputusan ilmu statistik juga digunakan dalam pembelajaran. Selain itu,  

pemodelan sistem pendukung keputusan menggunakan pemodelan matematika. 

Hasil studi TIMSS menunjukan bahwa peringkat prestasi siswa Indonesia pada 

bidang matematika pada 1999, 2003, 2007, dan 2011 berturut turut 34 dari 38 

negara, 34 dari 45 negara, 36 dari 49 negara, dan 38 dari 42 negara. Lebih lanjut 

analisis TIMSS 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 95% siswa 

Indonesia hanya mampu mencapai level menengah, sedangkan hampir 50% siswa 

Taiwan mampu mencapai level tinggi advance. Hal ini menunjukan prestasi siswa 

dalam pembelajaran matematika perlu ditingkatkan. 

Setiap siswa atau mahasiswa memiliki kekuatan pembelajaran sensorik 

yang biasa disebut dengan gaya belajar (Praveen, 2011). Terdapat tiga modalitas 

(type) dalam gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestetik (Deporter dan 
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Hernacki, 2000). Sebagai salah satu alternative intervensi yang dapat digunakan 

dalam pengembangan media pembelajaran adalah metode multisensori. Kelebihan 

metode multisensory adalah dapat melibatkan individu dengan berbagai gaya 

belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Treicher (dalam Shams dan Seitz, 

2008) menyatakan bahwa orang biasanya mengingat 10% dari apa yang mereka 

baca, 20% dariapa yang mereka dengar, 30% dariapa yang mereka lihat dan 50% 

dariapa yang mereka lihat dan dengar. Metode ini sesuai dengan pengembangan 

media belajarberbasis multimedia, dimanapada multimedia terdapatunsur yang 

sama, yaitusuara, teks, gambar, animasi, dan video (Philips,1997 ). MenurutMurni 

(dalam Bambang Warsita, 2008) pembelajaran berbasis multimedia adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan 

dan sikap), serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

belajar. 

Pengembangan lebih lanjut dari media pembelajaran berbasis multimedia 

adalah menggunakan perangkat seluler yang  lebih bersifat mobile. Di Indonesia 

saat ini pengguna aktif ponsel telah mencapai 281,9 juta orang. Jumlah tersebut 

menggambarkan bahwa setiap orang di Indonesia memegang ponsel sebanyak 

1,13 unit (data Good News From Indonesia).  Perangkat mobile yang paling laris 

dipasaran adalah bersistem operasi Android. Menurut data yang dilansir 

International Data Corporate (IDC) pada 2012, Android menguasai sekitar 52% 

dari total system operasi mobile phone yang dipakai diIndonesia. Tingginya 

penggunaan Android, menjadi tantangan tenaga pendidik untuk mengembangkan 

suatu media pembelajaran berbasis multimedia pada platform Android. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berencana membuat suatu 

media pembelajaran pada matakuliah sistem pendukung keputusan berbasis 

multimedia pada platform Android dalam penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Sistem Pendukung Keputusan 

Berbasis Multimedia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, didapat perumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran sistem pendukung 

keputusan berbasis multimedia? 

2. Bagaimana menerapkan metode belajar multisensori pada media 

pembelajaran sistem pendukung keputusan berbasis multimedia ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

sistem pendukung keputusan berbasis multimedia, ada pembatasan permasalahan 

pada beberapa pokok bahasan, yaitu: 

1. Media pembelajaran ini diterapkan pada masalah proses pembelajaran 

mata kuliah sistem pendukung keputusan  yang ada di Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

2. Pokok bahasan yang dibahas pada media pembelajaran adalah metode-

metode sistem pendukung keputusan dengan materi : 

a. Metode WP 

b. Metode TOPSIS 

c. Metode SAW 
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d. Metode AHP 

3. Media pembelajaran dibangun menggunakan Construct 2. 

4. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem menggunakan  

metode pengembangan multimedia. 

5. Metode pembelajaran yang diterapkan pada media pembelajaran berbasis 

multimedia menggunakan konsep multisensori. 

6. Penelitian ini tidak membahas tentang proses penilaian pada mata kuliah 

sistem pendukung keputusan. 

7. Penelitian ini tidak membahas tentang hasil belajar mahasiswa terhadap 

penggunaan media pembelajaran sistem pendukung keputusan berbasis 

multimedia. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk membangun media pembelajaran sistem pendukung keputusan 

berbasis multimedia, yang dapat membantu proses pembelajaran 

matakuliah sistem pendukung keputusan. 

2. Untuk menerapkan metode belajar multisensori pada media pembelajaran 

sistem pendukung keputusan berbasis multimedia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa, membangkitkan minat belajar mahasiswa dalam 

mempelajari materi sistem pendukung keputusan.. 
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2. Bagi dosen, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pemilihan dan penggunaan media sebagai upaya untuk menyajikan 

materi matakuliah sistem pendukung keputusan yang lebih menarik. 

3. Bagi Universitas, sebagai sumbangan bermanfaat bagi pengembangan 

proses pembelajaran di Universitas Teknokrat Indonesia khususnya untuk 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. 

4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


