
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Umat manusia pada hakekatnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala untuk belajar mencari dan menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut 

berguna untuk bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat.  

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam: 

                                                     
Yang arti nya berbunyi “Menuntut Ilmu wajib atas setiap muslim”(HR.Bukhari). 

Selain itu juga dijelaskan didalam Al-Qur’an surat Al-Mujadalah ayat 11 

yang berbunyi: 

                                                                                                                         
Yang artinya berbunyi “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

(Q.s. al-Mujadalah : 11). 

Ketika manusia memiliki ilmu pengetahuan mereka berkewajiban untuk 

mengamalkan/mengajarkan ilmu yang sudah mereka peroleh, sebagaimana yang 

telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bersabda: 

                               
Yang artinya berbunyi “Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. 

Bukhari). 

Mengajarkan suatu ilmu yang telah didapat tersebut merupakan proses 

pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh (Prasmesti dan maryono, 2011) bahwa, 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar.  
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Di era teknologi modern saat ini, alat bantu dalam proses pembelajaran 

sangatlah beragam. Proses pembelajaran pada umumnya dilakukan dengan 

membaca buku dengan guru atau dosen menerangkan di depan kelas, namun saat 

ini sebagian proses pembelajaran dilakukan dengan alat bantu media 

pembelajaran, tidak perlu menggunakan buku tetapi alat bantu belajar seperti slide 

materi, e-learning, aplikasi pembelajaran, media online, dan lain sebagainya. 

Adapun yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat komunikasi 

yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa 

materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi 

lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran (Pramesti dan maryono, 

2011). Menurut Faroqi dan barikly (2014), Dalam sebuah sistem pembelajaran 

diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam upaya peningkatan 

mutu dan layanan pendidikan di masa yang akan datang. Hal tersebut dipercaya 

mampu meningkatkan mutu pendidikan dan minat bagi mahasiswa atau murid 

dalam proses belajar.  

Dalam proses pembelajaran di Program Studi Sistem Informasi (Prodi SI) 

khusus nya pada mata kuliah Knowledge Management (KM) di Prodi SI Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau (FST UIN SUSKA RIAU), 

belum adanya perkembangan dengan memanfaatkan teknologi multimedia 

interaktif dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi dan penyebaran kuisioner dari 80 orang 

mahasiswa yang mengambil matakuliah KM di Prodi SI yang dikumpulkan 

dengan manual untuk pengumpulan data, diperoleh data kesimpulan permasalahan 

sebagai berikut:  

(1) Mahasiswa kurang dapat menyerap dan memahami isi materi KM yang di 

sampaikan oleh dosen pada hari itu ditandai dengan kurang interaktifnya 

mahasiswa ketika proses belajar. 

(2) Kurang nya minat mahasiswa dalam proses pembelajaran yang bersifat 

konvensional karena kurang interaktif antara dosen dan mahasiswa sehingga 

menyebabkan suasana pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. 
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(3) Proses pembelajaran dengan dosen yang hanya menerangkan secara lisan 

(membaca) di depan kelas menggunakan slide tanpa interaksi mulai kurang 

diminati oleh mahasiswa. 

(4) Banyak mahasiswa yang tidak fokus, merasa bosan dan mengantuk ketika 

mengikuti proses pembelajaran. 

(5) Mahasiswa malas mendengarkan ketika dosen terlalu cepat menyampaikan 

materi menggunakan slide. 

Dengan adanya pemanfaatan alat pendukung media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan masalah tersebut, membuat mahasiswa dapat meningkatkan 

konsentrasi dan pemahaman materi karna menyajikan pembelajaran yang lebih 

menarik dengan tampilan yang tidak membosankan dan interaktif. Seperti yang 

telah diterapkan oleh (Setiawan dan Riadi, 2013) di Universitas Ahmad Dahlan, 

mereka membuat Aplikasi Multimedia Pembelajaran Tentang Memori 

Menggunakan Adobe Flash. Dengan menggunakan aplikasi tersebut mahasiswa 

menjadi lebih mudah memahami materi memori dan mahasiswa dapat 

menyelesaikan studi kasus dalam model antrian. 

Pembuatan aplikasi multimedia interaktif ini menggunakan software/tools 

dari Adobe Flas Player Cs6, software ini biasa digunakan untuk membuat game 

yang interaktif dan penuh warna, dalam kasus ini digunakan untuk pembuatan 

apilkasi multimedia agar dapat membuat suatu aplikasi berbasis web yang lebih 

interaktif dalam penyambaian materi pembelajaran. Di dalam aplikasi ini nanti 

nya terdapat beberapa video, suara, gambar, teks dan animasi yang di sesuai kan 

dengan materi yang ada di dalam web tersebut. Aplikasi ini dirancang 

menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle) dan setelah 

pembuatan selesai lalu dilakukan pengujian Blackbox. 

Multimedia Interaktif ini merupakan perpaduan antara berbagai media 

(format file) yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, 

animasi, video, interaksi. yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik (Novaliendry, 2013). 
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 Dalam bidang pendidikan sudah banyak aplikasi media interaktif dalam 

proses pembelajaran. Aplikasi multimedia interaktif sangat menarik sekali jika 

diterapkan untuk mahasiswa, dengan adanya aplikasi multimedia interaktif 

mahasiswa lebih mudah dalam memahami sebuah materi karena aplikasi 

multimedia interaktif ini merupakan program aplikasi yang digunakan sebagai alat 

bantu belajar (Setiawan dan Riadi, 2013). Alat bantu belajar seperti multimedia 

interaktif yang digunakan di dalam pembelajaran merupakan media yang sangat 

baik untuk meningkatkan proses belajar dengan memberikan kesempatan bagi 

para mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan, mengidentifikasi masalah, 

me-ngorganisasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi 

(wiyono dkk, 2012). 

Menurut Dewi (2015), Pemanfaatan berbagai sumber media yang salah 

satunya adalah multimedia interaktif diharapkan mampu meningkatkan kreativitas 

guru dalam menerapkan proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan 

perantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. komunikasi 

antara guru dan siswa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan 

media.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut maka penelitian 

yang akan dilakukan mengangkat judul “Rancang Bangun Aplikasi Multimedia 

Pembelajaran Interaktif Studi Kasus: Program Studi Sistem Informasi 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

menghasilkan sebuah aplikasi multimedia pembelajaran interaktif di Prodi SI 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Materi pembelajaran yang akan dijadikan sampel adalah mata kuliah 

Knowledge Management berdasarkan SAP dan slide materi kuliah. 

2. Aplikasi dirancang menggunakan metode MDLC (Multimedia 

Development Life Cycle). 
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3. Implementasi dan  pengujian menggunakan metode pengujian UAT 

(User Acceptance Test) dan Black Box. 

4. Pengolahan data permasalahan dan UAT menggunakan metode skala 

likert. 

5. Model pembelajaran multimedia yang dibuat berupa animasi, video, 

slide materi dan suara. 

6. Data suara, animasi dan video materi di ambil dari berbagai sumber 

(Google, youtube). 

7. Aplikasi yang dirancang berbasis website dan dibuat menggunakan 

Adobe Flash cs 6 dan aplikasi pendukung lain nya seperti Adobe 

Photoshop, Adobe Animate, dan Adobe Ilustrator. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk membangun aplikasi multimedia pembelajaran interaktif pada 

mata kuliah Knowledge Management. 

2. Menghasilkan alat bantu kuliah agar materi yang disampaikan lebih 

menarik dan interaktif dari pada proses pembelajaran yang 

konvensional. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1) Mahasiswa dapat memperoleh materi pembelajaran yang menarik, 

interaktif dan tersedia secara online. 

2) Dapat meningkatkan mutu pembelajaran perkuliahan. 

3) Dapat membantu mahasiswa sebagai alat pembelajaran yang menarik 

dan interaktif. 

4) Dapat mendokumentasi materi pembelajaran lebih terstruktur dan 

profesional. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penilitian tugas akhir ini disusun dengan penulisan 

yang sederhana yang dibahas pada masing-masing bab yang terdiri dari 4 bab. 

 



6 

 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi umum dari 

penelitian Tugas Akhir yang meliputi latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pembahasan tentang teori – teori yang terkait 

dengan penelitian ini dan juga membahas tentang profil instansi 

yang memuat penjabaran yang berkaitan dengan sejarah singkat 

instansi, visi dan misi instansi, dan struktur organisasi. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai uraian susunan metodologi 

penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta langkah dan 

tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian.  

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan mengenai uraian analisa dari data dan 

metodologi yang digunakan sehingga menghasilkan suatu 

pembahasan perancangan sistem yang akan dibangun. 

BAB V    IMPLEMENTASI PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem yang telah 

dirancang sebelum nya. 

BAB VI   PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai 

penelitian tugas akhir ini. 


