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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (chart) yang menunjukan 

alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir 

digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi 

(Hartono, 2005). Flowchart merupakan penyajian yang sistematis tentang 

proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau penggambaran 

secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu 

program. Bagan alir (flowchart) adalah bagan (chart) yang menunjukkan 

alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan  

alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk 

dokumentasi (Rejeki & Tarmuji, 2013). Dengan ini menunjukkan bahwa 

pemahaman tentang flowchart dan algoritma ini sangat mendasar dan 

dibutuhkan penyampaian yang menarik untuk mendapatkan daya serap 

dari siswa yang bagus dan sesuai harapan. 

Pada tahun ajaran 2019-2020 Indonesia telah menerapkan mata 

pelajaran informatika untuk tingkat SMP dan SMA berdasarkan Surat 

Edaran No 5901/D/KR/2019. Dimana pada mata pelajaran informatika ini 

terdapat materi tentang Algoritma pemrograman dan flowchart sebagai 

pengetahuan dasar dari Algoritma dan pemrograman. 

Flowchart disusun dari beberapa simbol. Simbol ini dipakai sebagai 

alat bantu menggambarkan proses di dalam program (Zeniati, 2013). 

Dalam proses pembelajaran Pemprogaman Dasar saat ini guru dalam 

menyampaikan materi masih menggunakan media video, penjelasan 

langsung menggunakan power point atau menggunakan coding 

programming. Untuk memahami konsep algoritma pemrograman, siswa 

dituntut untuk menuliskan atau menggambarkan proses dalam algoritma 

pemrograman. Proses penulisan atau penggambaran ini akan berlangsung 

pada setiap semester mata pelajaran yang terdapat materi mengenai 
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algoritma pemrograman. Kondisi seperti ini tentu menguras tenaga dan 

pikiran guru jika harus memberikan penjelasan secara berulang karena 

perbedaan daya tangkap siswa yang tidak sama. 

Permasalahan yang muncul ditemukan ketika observasi pada mata 

pelajaran pemrograman dasar di SMKN 1Pedan Klaten adalah saat guru 

menjelaskan, kebanyakan siswa tidak memperhatikan dan pasif, ketika 

guru menjelaskan kemudian memberikan pertanyaan hampir tidak ada 

respon dari siswa. Keadaan kelas yang pasif bisa disebabkan oleh 

kurangnya penggunaan media yang dapat menarik perhatian siswa 

sehingga berpengaruh pada pemahaman siswa (Permadi, 2018). Kegiatan 

pembelajaran dengan media buku menjadikan kegiatan belajar mengajar 

menjadi kurang menarik dan siswa pasif dalam belajar, ini disebabkan 

dominasi guru berceramah selama kegiatan pembelajaran dan siswa hanya 

menyimak mengikuti guru sebagai pendengar pasif. Sehingga motivasi 

anak sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar yang diikuti menjadi 

berkurang yang menyebabkan  materi pembelajaran kurang terserap 

dengan baik oleh siswa (Arifah et al., 2019). 

Dengan menggunakan media Game diharapkan dapat bermanfaat 

untuk menambah variasi penyampaian materi kepada siswa. Menurut 

Nugraheni & Lucky (2012) dalam Makalah Aptikom, Game Based 

Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi 

permainan/Game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam 

proses pembelajaran. Pada umumnya, pola yang digunakan dalam media 

ini adalah proses pembelajaran melalui pola learning by doing. Dengan 

menggunakan Game-Based Learning kita dapat memberikan stimulus 

pada tiga bagian penting dalam pembelajaran yaitu Emotional, 

Intellectual, Psychomotor (Wihanry, 2013).  

Pengembangan Game edukasi pengenalan flowchart dan simbol 

simbol untuk siswa SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ini dapat 

menjadi solusi untuk menambah variasi penyampaian dan evaluasi dengan 
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metode Game Based Learning yang lebih menarik bagi siswa dan mudah 

diserap.   

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang muncul 

dapat diidentifikasi adalah penyampaian pada pembelajaran yang selama 

ini digunakan hanya menggunakan video, penjelasan menggunakan power 

point secara langsung dan coding programming sehingga siswa pasif dan 

kurang memahami materi yang disampaikan.  

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus maka dibutuhkan batasan batasan 

tentang apa yang akan dikembangkan, batasan batasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini difokuskan pada Game Based Learning berbasis Android 

2. Software yang digunakan adalah unity 3D dan Coreldraw x8 

3. Subjek penelitian ditujukan pada siswa kelas x SMKN 1 Pedan Klaten. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan bahwa:  

1. Bagaimana membantu siswa agar aktif dalam mengenal simbol 

flowchart dan fungsinya pada pembelajaran Pemprogaman Dasar 

menggunakan Game Edukasi Pengenalan Simbol Flowchart Dan 

Fungsinya Bagi Siswa SMK? 

2. Bagaimana kelayakan Game Edukasi Pengenalan Simbol Flowchart 

Dan Fungsinya Bagi Siswa SMK? 

E. Tujuan Penilitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

adalah: 

1. Membantu siswa agar lebih aktif dan mudah mengenali simbol 

flowchart dan fungsinya pada pembelajaran pemrograman dasar 

menggunakan Game Edukasi. 
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2. Menguji kelayakan Game Edukasi Pengenalan Simbol Flowchart Dan 

Fungsinya Bagi Siswa SMK. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, salah satunya adalah dapat memberikan tambahan pemikiran 

bagi dunia pendidikan tentang Game Edukasi menggunakan Game 

Based Learning berbasis android. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari 

masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, menambah wawasan 

ilmu pengetahuan, pengalaman berharga yang didapat dengan 

mengembangkan keterampilan dan kemampuan peneliti. 

b. Bagi Guru 

Sebagai alternatif Game Edukasi yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran, menambah strategi pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Serta membantu guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Dengan adanya Game Edukasi ini, diharapkan dapat 

membantu siswa dalam memahami materi dengan mudah. Dapat 

menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 
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