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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan sangat penting bagi pengembangan diri manusia, kunci 

penting dalam menentukan kemampuan setiap orang, dan salah satu tolak ukur 

kemajuan suatu bangsa, hal tersebut seperti yang dicantumkan dalam Undang-

Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 28C ayat (1) yang menyebutkan “Setiap 

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia”. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan kinerja 

dalam bidang pendidikan, berbagai macam sarana dan prasarana sudah seharusnya 

dimanfaatkan, salah satunya seperti yang disebutkan pada UUD pasal 28C ayat 

(1) tersebut, yaitu memanfaatkan teknologi.  

Teknologi memiliki andil yang besar dalam bidang pendidikan, salah 

satu contoh yang sering kita temui yaitu kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan metode penyampaian materi menggunakan file atau dokumen yang 

ditampilkan melalui projector. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

dalam bidang pendidikan, metode pembelajaran telah mengalami perubahan dan 

pembaruan. Saat ini teknologi informasi seperti internet menjadi media yang 

sering digunakan dalam pembelajaran karena dapat memudahkan penyampaikan 

informasi tanpa hambatan jarak ataupun waktu. 

E-learning merupakan suatu metode pembelajaran melalui media internet 

untuk mengakses kurikulum pendidikan di luar ruangan atau kelas. E-learning 

diterapkan untuk menunjang proses pembelajaran dengan melakukan transformasi 

kegiatan-kegiatan secara terkomputerisasi, seperti proses penyampaian isi 

pembelajaran, interaksi ataupun bimbingan. Selain itu, metode pembelajaran e-

learning dapat menjadi alternatif pembelajaran dan memberi kemudahan bagi 

peserta didik dalam mengkaji dan mengingat kembali pelajarannya. 
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Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) merupakan salah satu 

perguruan tinggi swasta di bawah naungan amal usaha Muhammadiyah, terdiri 

dari 9 fakultas dan memiliki 21 program studi. Pendirian UMMI memperoleh 

dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi, 

serta para cendikia dan masyarakat. UMMI diharapkan dapat mempelopori 

pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang relevan dengan tuntutan 

pembangunan di masa depan baik untuk wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Nasional 

maupun Internasional. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam perkuliahan yaitu ketika dosen 

tidak dapat hadir untuk melakukan kegiatan perkuliahan dikarenakan adanya 

kepentingan diluar lingkungan kampus. Sebagai gantinya dosen tersebut 

mengganti jadwal perkuliahan di hari berikutnya, memberikan tugas kepada 

mahasiswa berkenaan dengan materi yang pernah disampaikan, ataupun mengirim 

materi melalui e-mail dan media sosial. Permasalahan tersebut berdampak pada 

terpisahnya dokumen perkuliahan yang telah diberikan sehingga dokumen 

tersebut tidak terkumpul atau tersimpan dengan baik, bahkan sebagian dari 

mahasiswa tidak mendapatkan materi yang dosen berikan. 

 Melihat adanya fasilitas yang dimiliki UMMI seperti jaringan wireless 

(Wi-Fi), laboratorium komputer, server, serta peralatan yang dimiliki oleh setiap 

mahasiswa baik itu komputer pribadi ataupun smartphone, seharusnya dapat 

menjadi hal yang sangat memungkinkan untuk menerapkan metode pembelajaran 

seperti e-learning. 

Penelitian (Farozi, 2016) menyatakan “permasalahan yang biasanya terjadi 

dalam e-learning menjadi kurang berhasil dalam penggunaannya adalah 

bagaimana strategi untuk mendapatkan ketertarikan dan perhatian dari peserta e-

learning, dikarenakan kurangnya motivasi serta ketertarikan merupakan 

permasalahan yang terdapat dalam penerapan metode pembelajaraan 

menggunakan e-learning”. Pernyataan yang serupa terdapat pada penelitian 

(Kiryakova, Angelova, & Yordanova, 2013) menyatakan “permasalahan umum 

dalam modern education yaitu kurangnya keterlibatan serta motivasi peserta didik 

untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran”.  



3 

Oleh karena itu perlu adanya strategi agar menarik minat serta 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa untuk ikut serta dalam proses 

pembelajaran melalui e-learning, salah satu strategi yang sering ditemui dalam 

kegiatan pembelajaran saat ini yaitu dengan menerapkan komponen dan pola 

game atau permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, atau disebut dengan 

gamifikasi. 

Gamifikasi merupakan suatu penggunaan mekanisme game atau elemen-

elemen serta aturan dalam game pada aktivitas non game seperti dalam bidang 

kesehatan, bisnis ataupun pendidikan dengan tujuan untuk membangkitkan 

ketertarikan dan memotivasi pengguna web ataupun suatu aplikasi. Penggunaan 

metode gamifikasi dalam suatu sistem berguna untuk meningkatkan minat dan 

produktivitas para penggunanya dalam menyelesaikan suatu tugas. 

Dalam dunia game, pengguna atau pemain sangat terlibat dengan game 

yang mereka mainkan, game yang dirancang dengan baik memberi para pemain 

perasaan senang dan bahagia sehingga para pemain akan terus terlibat dan ingin 

melanjutkan perasaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut lembaga pendidikan bisa 

belajar dari game dalam hal ini. Pendidikan bahkan mungkin menjadi profesi yang 

paling maju dengan menerapkan teknik gamifikasi, karena adanya persamaan 

antara belajar dan bermain game. Tujuan dalam bermain game adalah tentang 

menyelesaikan suatu level, mengatasi hambatan dan memperoleh keterampilan 

tertentu, sedangkan pendidikan berputar di sekitar perkembangan ke kelas 

berikutnya, lulus ujian dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 

Mengikuti konsep gamifikasi, hasil dari penerapan gamifikasi kedalam e-

learning yaitu dosen dapat membuat materi dan tugas sebagai misi yang harus 

diselesaikan oleh para mahasiswa. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran 

dan pengerjaan tugas, mahasiswa akan menerima suatu reward yang 

menyebabkan naiknya peringkat mahasiswa. Dengan adanya peringkat ini, 

diharapkan motivasi dan insentif dalam menyelesaikan tugas secara alami akan 

timbul pada para mahasiswa, didorong oleh adanya persaingan dan perbedaan 

reward yang didapatkan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas 

mereka. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, penulis bermaksud untuk membangun 

sistem media pembelajaran dalam web e-learning Teknik Informatika UMMI 

dengan menerapkan konsep gamifikasi di dalamnya, sehingga dapat membangun 

ketertarikan serta memotivasi mahasiswa untuk mempelajari materi perkuliahan 

melalui web tersebut. Dengan adanya e-learning diharapkan dapat menunjang 

kegiatan perkuliahan, serta menjadi suatu educational tools agar dapat 

meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas perkuliahan pada Program Studi Teknik 

Informatika. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut : 

1. Kurangnya ketertarikan serta motivasi belajar mahasiswa 

dikarenakan kegiatan perkuliahan yang sebagian besar masih 

dilakukan dengan menggunakan bahan ajar yang membosankan 

dan dilakukan melalui media ceramah dengan tatap muka dalam 

suatu ruangan. 

2. Mahasiswa mengalami kesulitaan dalam mencari dokumen dan 

catatan mengenai materi perkuliahan dikarenakan dokumen 

tersebut terpisah, ataupun tidak terkumpul dalam satu media. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, dapat penulis uraikan sebagai berikut :  

1. Membangun dan menerapkan gamifikasi ke dalam web e-learning 

agar meningkatkan motivasi, ketertarikan, serta keterlibatan belajar 

mahasiswa melalui e-learning. 

2. Terciptanya web e-learning sebagai media untuk berbagi dan media 

penyimpanan dokumen seperti materi, modul, dan tugas 

perkuliahan. 
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1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Agar kajian permasalahan fokus dan terarah, serta menghindari 

pembahasan yang melebar, maka perlu penulis uraikan batasan-batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pembelajaran 

dalam web e-learning Program Studi Teknik informatika dengan 

menerapkan gamifikasi didalamnya, mencakup penyampaian 

materi, soal latihan, tugas, serta diskusi mengenai materi 

perkuliahan. 

2. E-learning yang akan dibangun bersifat Asynchronous. 

3. Pengelolaan data dosen, kelas, mahasiswa dan matakuliah hanya 

dapat dilakukan oleh admin. 

4. Perancangan sistem dilakukan berbasis objek dengan 

menggunakan UML (Unified Modeling Language). 

5. Perancangan gamifikasi menggunakan framework MDA 

(Mechanics, Dinamics, Aesthetics). 

6. Matakuliah 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat bagi Dosen 

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa manfaat yang akan 

didapatkan dosen program studi teknik informatika, berikut penulis uraikan 

manfaat tersebut:  

1. Mempermudah dosen dalam menyampaikan dokumen seperti 

materi, tugas, dan modul perkuliahan.  

2. Proses memonitor perkembangan pengumpulan tugas dapat dibantu 

dengan adanya e-learning. 

3. Dengan adanya elemen points serta leaderboard dapat membantu 

dosen untuk memonitoring perkembangan kompentensi mahasiswa 

dalam perkuliahan. 
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1.5.2. Manfaat bagi Mahasiswa 

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa manfaat yang akan 

didapatkan oleh mahasiswa program studi teknik informatika, berikut penulis 

uraikan manfaat tersebut:  

1. Mahasiswa dapat mempelajari kembali materi perkuliahan sesuai 

dengan kurikulum melalui web e-learning. 

2. Mahasiswa dapat menyimpan catatan perkuliahan berkaitan materi 

tertentu pada web e-learning. 

3. Mempermudah mahasiswa dalam melakukan pengumpulan tugas 

perkuliahan. 

4. Meningkatkan motivasi pembelajaran mandiri mahasiswa melalui 

e-learning. 

5. Memberikan pengalaman baru terhadap proses pembelajaran 

mandiri. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Berikut penulis uraikan sistematika penulisan yang terdapat dalam 

penelitian ini. 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai landasan penelitian, latarggbelakang, 

identifikasi masalah, tujuan, pembatasan masalah manfaat dari 

penelitian, serta memberikan uraian atau gambaran tentang 

sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan, studi 

pustaka, serta referensi terkait dengan permasalahan yang diambil, 

mulai dari kajian keislaman terkait dengan penelitian, kajian umum 

serta kajian-kajian keinformatikaan. 

 



7 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi tentang alur dari pelaksaan penelitian, dimulai dari inisiasi 

masalah, solusi dari permasalahan yang telah diuraikan, serta 

deskripsi waktu dan tempat penelitian dilaksanakannya penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Pada bab ini penulis memaparkan perancangan dari sistem yang 

akan dibuat dalam bentuk diagram UML, analisis kebutuhan, alur 

sistem yang sedang berjalan dan yang diusulkan, perancangan basis 

data serta perancangan antarmuka. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan dari 

perancangan yang telah dijelaskan dibuat menjadi sebuah 

perangkat lunak. 

6. BAB VI KESIMPULAN 

Pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis menguraikan 

kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis. 


