
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 

tentang pendidikan pada pasal 12 mengatakan bahwa, dosen sebagai anggota 

Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/ 

atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana 

belajar dan pembelajaran, sehingga mahasiawa aktif mengembangkan potensinya. 

Berdasarkan pasal 11 Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan 

mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral. 

Media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan kata yang berasal 

dari bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau 

‘pengantar’. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu 

bahan (software) dan/atau alat (hardware) (arsyad,2002). Banyak pakar tentang 

media pembelajaran yang memberikan batasan tentang pengertian media 

(Rohani,1997). Media adalah  alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai Tujuan pembelajaran (Djamarah,1995).  

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI), dunia pendidikan 

senantiasa bergerak maju secara dinamis, khususnya untuk menciptakan media, 

metode dan materi pendidikan yang semakin menarik, interaktif dan 

komprehensif. Oleh karena itu sektor pendidikan harus mampu memanfaatkan 

Teknologi Informasi (TI) untuk mengembangkan sistem pendidikan. 
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Sistem operasi adalah salah satu materi yang diajarkan diperkuliahan. Mata 

kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang fungsi mengatur dan 

mengontrol sumber daya yang ada, baik dari perangkat keras yang berupa CPU, 

memori maupun disk storage serta perangkat lunak berupa program komputer, 

baik yang di buat oleh pabrik pembuat ataupun yang di buat oleh para programer. 

Demikian pula halnya dengan kemampuan komputer yang bisa di hubungkan 

dengan terminal, printer ataupun peralatan tambahan lainnya. (Noersasongko dan 

Andono,2010)  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dari 20 

mahasiswa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang tidak 

paham dan lupa dengan materi sistem operasi algoritma penjadwalan. Dari 20 

mahasiswa semua mengatakan bahwa perlu dikembangkan  media pembelajaran 

agar lebih membantu dalam pembelajaran dan mempermudah mahasiswa dalam 

memahami materi sistem operasi algoritma penjadwalan. 

Aspek penting lainnya penggunaan media adalah membantu memperjelas 

pesan pembelajaran, informasi yang disampaikan secara lisan terkadang tidak 

dipahami sepenuhnya oleh siswa. Disinilah peran media, sebagai alat bantu 

memperjelas pesan pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

sangat dibutuhkan suatu inovasi Media Pembelajaran Interaktif Keterampilan 

Komputer dan Pengelolaan Informasi agar lebih lengkap dan menarik sehingga 

tujuan proses pembelajaran dapat tercapai. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berencana membuat suatu 

media pembelajaran pada matakuliah sistem operasi pada platform dekstop dalam 
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penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Sistem Operasi 

Algoritma Penjadwalan Menggunakan Construct 2 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, didapat perumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang media pembelajaran sistem operasi pada algoritma 

penjadwalan Menggunakan Construct 2? 

2. Bagaimana mengimplementasikan media pembelajaran sistem operasi 

algoritma penjadwalan menggunakan construct 2?  

3. Bagaimana mengetahui hasil pengujian media pebelajaran sistem operasi 

algoritma penjadwalan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

sistem operasi, ada pembatasan permasalahan pada beberapa pokok bahasan, 

yaitu: 

1. Pokok bahasan yang dibahas pada media pembelajaran adalah Metode-

metode sistem operasi algoritma penjaduwalan dengan materi: 

a. Metode First Come First Served Scheduling (FCFS) 

b. Metode Shortest Job First  Scheduling (SJF) 

c. Metode Priority Scheduling 

d. Metode Round Robin Scheduling 

e. Metode Multilevel Queue Sceduling 
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2. Media pembelajaran ini diterapkan pada masalah proses pembelajaran 

matakuliah sistem operasi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Media pembelajaran dibangun menggunakan Construct 2. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk merancang media pembelajaran sistem operasi pada algoritma 

penjadwalan Menggunakan Cunstruct 2 

2. Untuk mengimplementasikan media pembelajaran sistem operasi 

algoritma penjadwalan menggunakan construct 2 

3. Untuk mengetahui hasil pengujian media pebelajaran sistem operasi 

algoritma penjadwalan  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa, meningkatkan sistem pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran serta meningkatkan minat dan kemauan mahasiswa dalam 

belajar. 

2. Bagi dosen, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagi pertimbangan 

dalam pemilihan dan penggunaan media sebagai upaya untuk menyajikan 

materi matakuliah sistem operasi yang lebih menarik. 

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

untuk penelitian selanjutnya. 
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1.6. Tahapan Penelitian  

1. Konsep (Concept) 

2. Perancangan (design) 

3. Pengumpulan Bahan (material collecting) 

4. Pembuatan (Assembly)  

5. Pengujian (Testing)  

6.  Distribusi (Distribution)  

 

1.7. Sistematiaka Penulisan 

1. Bab Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan 

kontribusi penelitian, dan keaslian penelitian.  

2. Bab Landasan Teori, bagian ini berisi tinjauan pustaka dan 

landasan teori. 

3. Bab Analisis dan Rancangan Sistem, bagian ini menyajikan 

secara lengkap setiap langkah eksperimen. 

4.  Bab Implementasi, bagian ini menguraikan tentang implementasi 

sistem secara detail sesuai dengan rancangan dan berdasarkan 

komponen/tools/bahasa yang dipakai. 

5.  Bab Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Saran 

digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan 

untuk penelitian lebih lanjut. 


