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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya era teknologi, teknologi pendidikan lahir 

sebagai media yang perkembangannya untuk alat komunikasi yang dapat 

digunakan demi mencapai tujuan pendidikan. Banyak yang memandang teknologi 

pendidikan sebagai suatu pendekatan yang kritis dan sistematis dalam dunia 

pendidikan. Pada dasarnya kemampuan untuk memahami perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, 

kreatif dari siswa, lingkungan pembelajaran, metode pembelajaran, serta media 

pembelajaran yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

Untuk itu, dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan oleh setiap manusia 

(Nasution dalam Martiani, 2011:1). Dengan adanya penggunaan media 

pembelajaran yang disajikan dalam teknologi pendidikan tersebut memicu 

timbulnya motivasi belajar siswa. Sehingga siswa akan lebih terdorong untuk aktif 

dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (Sudjana dan Rivai, 2015: 2). 

Dunia pendidikan juga tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 

meliputi guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran yang saling mempengaruhi 

satu sama lain. Media merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan penggunaan media yang tepat dan  
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bervariasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

dapat mengurangi sikap pasif siswa. 

Media pembelajaran diperlukan untuk mempermudah proses pembelajaran 

(Sutrisno dalam Martiani, 2017: 2). Penggunaan media pembelajaran sebagai satu 

cara menunjang keefektifan suatu proses pembelajaran interaktif. Media 

pembelajaran interaktif merupakan suatu aplikasi pembelajaran yang ditujukan 

untuk menyalurkan pesan pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan dan 

sikap agar dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa 

dalam belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan 

terkendali.  

Mengadopsi dari perkembangan teknologi pembelajaran tersebut, sehingga 

penulis mengembangkan program media pembelajaran interaktif berbasis android. 

Sebagaimana merujuk pada tujuan teknologi pembelajaran yaitu untuk memacu 

proses belajar. Pemikiran ini berangkat dari tuntutan pengembangan sistem 

pembelajaran tradisional menuju pemanfaatan ICT. Dengan adanya pergeseran 

dari model pembelajaran konvensional (tatap muka) menjadi pembelajaran yang 

menggunakan konsep aplikasi. Dalam penerapan ICT pada dunia pendidikan 

sangat positif karena siswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja. 

Sehingga, perlu dinamika pembelajaran yang mampu mengikuti setiap 

perkembangan tersebut. Banyak sekali produk ICT yang dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran, misalnya produk aplikasi yang dapat difungsikan secara 

tepat dan proporsional dalam proses pembelajaran. Sehingga, dapat berjalan 
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efektif. pembelajaran berbasis TIK dalam dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan 

dengan tuntutan pembelajaran abad-21 (Sutrisno dalam Setiadi, 2016: 4).  

Selain itu, tuntutan global yang menuntut dunia pendidikan untuk selalu 

senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam 

peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan TIK bagi dunia 

pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Hal itu telah tercantum dalam 

tiga agenda penting implementasi kurikulum 2013, yang menjadi sasaran utama 

pada tahun pelajaran 2017/2018, salah satunya adalah komunikasi dalam 

pembelajaran abad 21 bahwa abad 21 adalah abad digital (Kemendikbud, 2017). 

Sehingga perlu transformasi dari era konvensional ke era ICT. 

Namun, permasalahan sesungguhnya terletak pada rendahnya motivasi 

belajar peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran ekonomi. Hal ini terlihat 

pada kondisi siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang terkadang siswa 

terdapat asik dengan temannya sendiri, tanpa memperhatikan guru yang sedang 

mengajar. Persoalan motivasi ini, juga dikaitkan dengan persoalan minat siswa 

dalam belajar mata pelajaran ekonomi. Karena dengan kondisi tersebut juga akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar akan optimal kalau ada 

motivasi yang kuat. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas seorang guru dalam 

mendorong para siswa agar pada dirinya tumbuh motivasi. 

Ditambahkan pula salah satu media pembelajaran umum lainnya yang 

sering dipakai adalah buku, baik buku teks atau buku pelajaran. Siswa harus 

membawa berbagai buku literatur yang berkaitan dengan topik yang disampaikan 

guru. Seringkali siswa mengeluh apabila terdapat mata pelajaran dalam satu hari 
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ada 7 - 8 mata pelajaran. Apalagi pemanfaatan media pembelajaran terutama pada 

pelajaran ekonomi harus dikembangkan pada setiap proses pembelajaran. Karena 

wawasan ekonomi mencakup seluruh aspek pengetahuan. 

Untuk mengatasi masalah dalam membawa buku ke sekolah adalah 

dengan pembuatan aplikasi yang dipasang pada smartphone android. Hal ini 

didorong oleh percepatan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi 

(information, communication, and technology, ICT)., sebagai klasifikasi media 

pembelajaran berdasarkan TIK (Smaldino dalam Prawiradilaga, 2012: 106). 

Adapun media teks yang mencerminkan rentang kategori media cetak hingga ke 

teks yang berbasis teknologi digital, disajikan melalui monitor.  

Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan di SMA Negeri 3 

Kota Jambi,  pemanfaatan untuk handphone android secara keseluruhan hampir 

merata untuk siswa di SMA N 3 Kota Jambi. Selain itu, dalam pembelajaran pun 

juga sering menggunakan android seperti halnya melakukan pencarian materi 

untuk dibahas dalam pembelajaran tersebut. Pada dasarnya, android sudah 

menjadi kebutuhan tersendiri demi menunjang proses pembelajaran. Jika dilihat 

dari segi fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki SMA Negeri 3 Kota Jambi 

dan peserta didik telah memadai. Fasilitas yang dimiliki sekolah meliputi, LCD 

Projector, Laboratorium multimedia, Wifi, serta peserta didik memiliki 

handphone canggih atau smartphone.  

Apalagi telah mengacu misi yang hendak dicapai yaitu dapat memberikan 

layanan pendidikan yang berorientasi pada keunggulan dengan penerapan 

pembelajaran berbasis ICT. Di SMA Negeri 3 Kota Jambi, kurang lebih hampir 
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70% peserta didik pasti memiliki handphone berupa android, blackberry, iphone, 

symbian, windows phone, dan sejenisnya atau dinamakan smartphone. Namun, 

pengembangannya hingga sampai saat ini pemanfaatan perangkat mobile tersebut 

masih belum optimal di kalangan peserta didik yang sangat tinggi. Kebiasaan 

yang selama ini dilakukan seperti sebatas mencari materi di internet, hiburan 

(game), dan media sosial (facebook, twitter, BBM, instagram, WhatsApp, dan 

sejenisnya).  

Sekarang ini belum adanya media pembelajaran yang memanfaatkan 

telepon seluler di sekolah tersebut. Sehingga, perlunya aplikasi pembelajaran 

untuk mata pelajaran ekonomi yang bisa diakses oleh siswa dan guru melalui hp 

android, kapan pun dan dimana pun mereka berada.  

Peranan penting lainnya, siswa dapat berinteraksi langsung dengan media 

pembelajaran tersebut, sehingga dapat menunjang siswa belajar secara mandiri 

agar kegiatan belajar menjadi efektif dan efisien. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Amiroh (2016: 6), menunjukkan bahwa secara efektif (80%) dapat 

meningkatkan penggunaan gadget secara positif untuk kegiatan belajar mengajar 

siswa dan guru yang berdampak pada peningkatan motivasi dan hasil belajar 

siswa di kelas. 

Sejalan dengan pergeseran tersebut, salah satu kelebihan yang dimiliki 

media pembelajaran berbasis android yaitu tampilan desain yang menarik, baik 

dari segi warna, tulisan, gambar, animasi serta kuis interaktif. Selain itu, dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien, karena praktis 

bisa dibawa kemana-mana. Dengan adanya pemanfaatan media pengajaran dalam 
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proses belajar sehingga akan dapat lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan diatas, maka diperlukan media 

pembelajaran interaktif yang disertai dengan animasi yang menarik, komunikatif, 

dan aktif untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Sehingga, dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi komputer dan mobile pada bidang 

pendidikan, tentu akan membawa suasana baru dan dampak positif dalam proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk melakukan kajian lebih 

lanjut melalui penelitian dan pengembangan dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Interaktif Smart Application for Learning Economic 

(SMAPLEC) Berbasis Android  Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI 

IPS2 Di SMA Negeri 3 Kota Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran interaktif 

SMAPLEC (Smart Application for Learning Economic) berbasis Android 

pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 2 di SMA Negeri 3 Kota 

Jambi? 

2. Apakah dengan menggunakan media pembelajaran interaktif SMAPLEC 

(Smart Application for Learning Economic) berbasis android efektif dapat 
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meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 

XI IPS 2 di SMA Negeri 3 Kota Jambi? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan pengembangan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan  media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android 

pada mata pelajaran ekonomi untuk SMA Ekonomi (peminatan). 

2. Mengetahui keefektifan media dalam proses pembelajaran dan dapat 

meningkatkan motivasi siswa setelah menggunakan media pembelajaran 

interaktif SMAPLEC berbasis android pada mata pelajaran ekonomi kelas 

XI IPS 2 di SMA Negeri 3 Kota Jambi. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Media pembelajaran interaktif SMAPLEC(Smart Application for Learning 

Economic) berbasis android merupakan salah satu media pembelajaran 

ekonomi pendukung yang sesuai dengan kompetensi dasar di sekolah. 

2. Media pembelajaran interaktif SMAPLEC(Smart Application for Learning 

Economic) berbasis android disajikan dengan bentuk yang lebih menarik, 

mudah dipahami, dan praktis digunakan oleh siswa. 
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3. Media pembelajaran interaktif SMAPLEC(Smart Application for Learning 

Economic) berbasis android pada mata pelajaran ekonomi dapat digunakan 

kapanpun dan di manapun.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat 

menyalurkan pesan yang dapat membantu mengatasi hambatan baik dari diri guru 

maupun siswa dalam proses komunikasi belajar mengajar yang seringkali 

berlangsung secara tidak efektif dan efisien. Kedudukan media pengajaran ada 

dalam komponen metode mengajar yang sebagai salah satunya berupaya untuk 

meningkatkan proses interaksi guru dan siswa, interaksi siswa dengan lingkungan 

belajarnya, dan yang efektif akan menarik perhatian serta menumbuhkan motivasi 

belajar siswa.  

Hal ini menunjukkan bahwa media menjadi alat motivasi yang berguna di 

kelas. Menurut Kemp & Dayton (dalam Zainiyati, 2017: 68), media pembelajaran 

dapat memenuhi tiga dungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya. Yaitu 

salah satunya memotivasi minat atau tindakan, yang dapat direalisasikan dengan 

teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan 

merangsang para peserta didik atau pendengar untuk bertindak agar dapat 

memengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya 

pengembangan media pembelajaran ekonomi berbentuk media pembelajaran 

interaktif yang baik dan teruji kualitasnya. 
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1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

Dalam penelitian ini, media pembelajaran berbasis aplikasi android 

dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi. Asumsi tersebut sebagai berikut: 

1. Menurut Surakhmad (dalam Sardiman, 2014: 37) bahwa dalam mencapai 

taraf tujuan pengajaran perlu interaksi edukatif yaitu harus dibawa untuk 

mencapai tujuan akhir. Dengan demikian, tujuan adalah sesuatu yang 

diharapkan dari subjek belajar, sehingga arah pun dapat menuju ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

2. Computer Technology Research (Munir, 2012: 6) menyatakan orang 

hanya mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. 

Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 

80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Dengan 

menggunakan media pembelajaran android dapat menyajikan informasi 

yang sekaligus dilihat, didengar, dan dilakukan, sehingga media 

pembelajaran android sangatlah efektif untuk menjadi alat yang lengkap 

dalam proses pembelajaran. 

3. Dengan menggunakan media pembelajaran android pada pembelajaran, 

peserta didik dapat mempelajari materi ajar berupa teks, gambar, chart, 

suara, video, dan sebagainya yang dikemas sesuai dengan materi APBN 

dan APBD dalam pembangunan ekonomi. 
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1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

Keterbatasan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Hanya pada materi APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi yang 

merupakan materi tingkat SMA untuk jurusan IPS di kelas XI kurikulum 

2013. 

2. Lancarnya pembuatan aplikasi Smart Application for Learning Economic 

(SMAPLEC) ini tergantung pada jaringan internet. 

3. Tahap pengembangan hanya sampai pada persepsi siswa terhadap aplikasi 

android tersebut, tidak sampai pada hasil belajar terhadap penggunaan 

aplikasi dalam proses pembelajaran. 

4. Uji coba lapangan dengan skala terbatas  

 

1.7 Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan aplikasi berbasis android adalah suatu usaha pembuatan 

media pembelajaran yang berisi sub-sub materi yang dirancang dan 

disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami. 

2. Interaktif merupakan pandangan atau filosofi dalam proses pembuatan 

program yang menunjukkan bahwa hasil program dioperasionalkan secara 

interaktif dengan mudah, jelas dan sederhana bagi pemakai. 
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3. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup system operasi, middleware dan aplikasi. Yang 

dikemas dalam bentuk file APK (.apk) untuk disebarluaskan serta 

dioperaskan melalui handphone (android) dan tablet. SMAPLEC (Smart 

Application for Learning Economic adalah nama yang akan diluncurkan 

dalam pembuatan aplikasi yang berbasis android tersebut. 

4. Mata pelajaran Ekonomi adalah bagian dari mata pelajaran di sekolah 

yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam usaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemuas 

kebutuhan yang terbatas jumlahnya. 

5. Materi APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi merupakan salah 

satu materi yang menjadi dasar yang akan dikembangkan pada media 

pembelajaran ini pada tahap fungsi, tujuan APBN & APBD, sumber-

sumber penerimaan negara, dan pengaruh APBN & APBD terhadap 

perekonomian. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematikan penulisan ini berpedoman pada penulisan skripsi yang 

diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jambi, 

maka sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Pengembangan, Spesifikasi Produk yang Diharapkan, Pentingnya 

pengembangan, asumsi, dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah dan 
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sistematika penulisan. 

 Bab II Kajian Pustaka, memuat: Media Pembelajaran (pengertian media 

pembelajaran, jenis, fungsi dan manfaat media pembelajaran, dan peranan media 

pembelajaran interaktif dalam pembelajaran), Pengembangan Aplikasi Berbasis 

Android, Model Pengembangan, serta langkah-langkah pengoperasiannya, 

Standar Isi Mata Pelajaran Ekonomi, Materi APBN dan APBD dalam 

Pembangunan Ekonomi, dan Penelitian yang Relevan. 

Bab III Metodologi Pengembangan, memuat: Model Pengembangan, 

Prosedur Pengembangan 4-D (define, design, develop,disseminate), Uji Coba 

Produk (desain uji coba produk, subjek uji coba, jenis data, instrumen 

pengumpulan data, teknik analisis data). 

Bab IV menyajikan Hasil  Pengembangan, memuat: Tahap Analisis 

(analisis kurikulum, analisis kebutuhan siswa, analisis konsep, analisis tugas, 

perumusan tujuan pembelajaran ), Tahap Desain, Tahap Pengembangan (validasi 

ahli yang terdiri dari validasi ahli materi dan validasi ahli media, dan validasi 

praktisi pembelajaran), Tahap Penyebaran (uji coba lapangan terbatas). 

Bab V, Penutup, memuat: Kajian produk yang telah direvisi berupa saran 

dan masukan, Implikasi dan Saran. 

 

 

 


