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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar mengajar. Teknologi yang berkembang dengan cepat menuntut guru agar 

mampu memanfaatkan dan membuat suatu desain pembelajaran yang dapat 

menarik minat peserta didik dan bisa membantu peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran.  

Teknologi memiliki peranan  penting dalam  pendidikan salah satunya 

adalah media pendidikan. Dalam proses belajar media pembelajaran mempunyai 

peranan penting, karena dengan menggunakan media pembelajaran dapat 

memberi manfaat yang nyata seperti mengefektifkan proses belajar mengajar, 

belajar menjadi lebih menarik dan, serta sikap belajar peserta didik dapat 

ditingkatkan.  

Media pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 lazimnya 

adalah pembelajaran yang berbasis komputer. Hal ini dikarenakan adanya arus 

globalisasi dan kemajuan teknologi dan informasi serta berorientasi Information, 

Communication, and Technology (ICT), sehingga diperlukan suatu media yang 

unik, kreatif, dan berbasis komputer untuk menunjang pembelajaran. Penggunaan 

media pembelajaran yang menarik merupakan wujud nyata dari kreatifitas guru 
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agar peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran, serta 

mendorong peserta didik untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia 

dengan sebaik-baiknya. 

Berdasarkan observasi dan tanya jawab peneliti dengan guru IPA di SMP 

Negeri 7 Kota Jambi tentang sarana dan  prasarana di sekolah, sekolah ini sudah 

memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menjadikan 

pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan memacu semangat 

dalam belajar. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini di antaranya adalah 

laboratorium komputer, proyektor, televisi di setiap kelas, dan koneksi internet 

wifi.id. Selain itu, di SMP Negeri 7 Kota Jambi telah menggunakan komputer 

dalam pembelajaran dan memiliki e-learning sekolah berbasis e-learning quipper 

school. Namun penggunaan quipper school oleh guru masih menggunakan materi 

dan soal-soal yang telah disediakan di quipper.  Penguasaan IT peserta didik juga 

sudah sangat tinggi. Sebagian besar peserta didik sudah memiliki laptop dan 

telepon seluler dengan fitur canggih seperti Iphone, Blackberry dan Android yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengakses intenet dan menunjang pembelajaran. 

Media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan 

guru dalam pembelajaran untuk mengatasi rendahnya prestasi belajar peserta didik 

adalah e-learning. E-learning adalah sebuah inovasi dalam pendidikan yang 

memiliki kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, 

dimana proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada kegiatan ceramah dengan 

media seadanya tetapi penyampaian materi  pembelajaran dapat divisualisasikan 

dalam berbagai format dan bentuk yang lebih dinamis dan lebih  sehingga peserta 

didik akan lebih termotivasi.   
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E-learning quipper school merupakan salah satu media pembelajaran yang 

tampilannya menyerupai social network “facebook”. Seperti yang kita ketahui 

social network seperti facebook tidak asing lagi di kalangan peserta didik pada 

zaman perkembangan teknologi saat ini. Dan hampir semua peserta didik telah 

memiliki akun facebook. Dengan menggunakan e-learning quipper school ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan seorang guru, yakni untuk memberikan bahan 

ajar  yang didalamnya berisi materi pembelajaran, animasi, contoh soal, dan 

latihan soal dalam bentuk social network. 

E-Learning Quipper School juga memberikan kemudahan pada guru 

dalam memberikan tugas dan memantau aktivitas peserta didik dirumah secara 

online. Setiap peserta didik yang belum, sedang, atau telah menyelesaikan tugas 

serta hasil pengerjaan tugas tersebut dapat dipantau oleh guru pada portal yang 

khusus dikelola oleh guru. E-learning quipper school dapat digunakan dengan 

mudah oleh guru dan peserta didik. Selain itu peserta didik dapat mengerjakan 

soal latihan seperti bermain game, karena setiap menjawab pertanyaan dengan 

benar akan memperoleh koin yang jika dikumpulkan dapat ditukarkan dengan 

beraneka tema yang disediakan E-Learning Quipper School  untuk memperindah 

tampilan E-Learning Quipper School peserta didik. Untuk mendaftar akun pada 

quipper school cukup dengan menggunakan akun facebook. 

 E-learning quipper school menyediakan bahan ajar yang dibutuhkan oleh 

peserta didik namun masih terdapat berbagai kekurangan misalnya materi yang 

terbatas, bahasa yang digunakan adalah bahasa inggris, serta masih belum disertai 

gambar pendukung dan video pembelajaran. Namun guru dapat 

mengembangkannya kembali dengan menyusun ulang bahan ajar tersebut sesuai 
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dengan kebutuhan guru seperti memberikan materi dengan rinci dan lebih banyak 

contoh soal, disertai dengan gambar pendukung serta memberikan video 

pembelajaran jika perlu. Sehingga peserta didik dapat memperoleh sumber belajar 

yang lengkap dan mudah diakses dimana pun peserta didik berada. 

Menurut hasil penelitian Surahmadi (2016:1118) penggunaan e-learning 

quipper school dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. 

Rahmawati,dkk (2015:11) pemanfaatan e-learning quipper school pada 

pembelajaran sebagai media pembelajaran lebih meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik dibandingkan dengan menggunakan modul cetak. Sedangkan 

menurut hasil penelitian Basith (2015:1) penggunaan e-learning quipper school 

sebagai media tugas mandiri untuk memperdalam materi dirumah membuat 

pembelajaran lebih variatif dan menyenangkan. Lebih lanjut menurut Basith 

penggunaan quipper  ada baiknya dilakukan oleh guru dengan membuat sendiri 

materi dan soal yang sesuai dengan pembelajaran serta menarik. 

Salah satu materi IPA yang relatif sulit adalah kelistrikan. Seperti yang 

diketahui bahwa muatan-muatan listrik memiliki medan listrik sehingga dapat 

mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Untuk 

menggambarkan bagaimana medan listrik mempengaruhi muatan yang dekat 

dengannya maka diperlukan media pendukung sebagai pelengkap buku paket 

peserta didik. Hal ini dikarenakan banyak konsep yang hanya dijelaskan dalam 

bentuk teks, gambar dan rumus. Dengan adanya media diharapkan agar dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami informasi yang ingin disampaikan. 
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Selain itu berdasarkan hasil analisis UN SMP Negeri 7 Kota Jambi 

mengenai materi soal ipa, kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Persentase penguasaan materi soal ipa UN SMPN 7 Kota Jambi T.A 2015/2016  

NO Kemampuan Yang di Uji Sekolah Kota / 

Kab 

Provinsi Nasional 

1 Gelombang, Listrik dan 

Magnet 

62.54 60.25 

 

51.70 58.06 

2 Struktur dan fungsi 

mahluk hidup 

63.79 61.75 42.68 48.00 

3 Mekanika dan Tata surya 64.55 70.37 49.60 52.17 

4 Mahluk hidup dan 

lingkungannya 

67.10 68.09 57.82 63.93 

5 Pengukuran, Zat dan 

sifatnya 

67.90 68.16 54.72 60.68 

  (Sumber:BNSP Suspendik,2016) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase kemampuan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal pada materi kelistrikan tergolong rendah. 

Rendahnya hasil belajar peserta didik merupakan suatu masalah dalam usaha 

peningkatan mutu pendidikan.  

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah Mengembangkan 

bahan ajar kelistrikan berbasis E-learning Quipper School di SMP Negeri 7 

Kota Jambi. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penilitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan bahan ajar berbasis E- Learning   Quipper 

School yang memenuhi kriteria valid pada materi Kelistrikan di SMP 

Negeri 7 kota jambi ? 
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2. Bagaimana persepsi peserta didik terhadap penggunaan bahan ajar 

Kelistrikan berbasis E- Learning Quipper School di SMP Negeri 7 kota 

jambi ? 

1.3  Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan pengembangan ini adalah : 

1. Mengembangkan bahan ajar Kelistrikan berbasis E- Learning Quipper 

School yang memenuhi kriteria valid di SMP Negeri 7 kota jambi. 

2. Mengetahui persepsi peserta didik terhadap penggunaan bahan ajar 

Kelistrikan berbasis E- Learning Quipper School di SMP Negeri 7 kota 

jambi. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

   Spesifikasi produk yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar  berbasis E- Learning 

Quipper School yang dapat digunakan bagi peserta didik dan tenaga 

pengajar. 

2. E- Learning Quipper School memudahkan guru untuk dapat mengirim 

tugas ke perangkat komputer atau gadget milik peserta didik sekaligus juga 

memantau perkembangan belajar anak secara online, sedangkan peserta 

didik dapat menjadikan E-Learning Quipper School sumber belajar 

tambahan diluar kelas dan dikelola oleh guru mata pelajaran, serta peserta 

didik dapat mengerjakan dan men-submit tugas yang diberikan oleh guru. 

3. E-Learning Quipper School juga memiliki aplikasi kuis dan tugas yang 

dapat dikembangkan dalam bentuk pilihan tunggal, pilihan ganda, ketik 
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jawaban yang benar dengan akurat, mengkategorikan  jawaban yang benar 

dan susun jawaban yang benar. 

4. Guru dapat memberikan link E- Learning Quipper School kepada peserta 

didik. Selanjutnya ketika pembelajaran diluar kelas, guru dan peserta didik 

dapat berkomunikasi secara online dalam E- Learning Quipper School. 

5. Tinjauan pokok bahasan : Kelistrikan 

6. Tingkat penggunaan media : Sekolah Menengah Pertama  

1.5 Manfaat Pengembangan 

Manfaat pengembangan ini adalah : 

1. Bagi peserta didik, sebagai pengalaman melakukan pembelajaran secara 

online dan sebagai modal awal dalam melakukan tes, ulangan secara 

online. 

2. Bagi guru, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran yang tidak 

langsung dan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas. 

3. Bagi Sekolah, sebagai acuan dalam menghadapi perkkembangan 

pendidikan yang diiringi dengan perkembangan teknologi saat ini. 

4. Bagi peneliti, sebagai informasi dan acuan dalam mempersiapkan diri 

untuk menjadi calon pendidik yang mampu menerapkan media e-learning 

di dalam kelas. 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Pengembangan 

Adapun ruang lingkup dan keterbatasan pengembangan ini adalah : 

1. Ruang lingkup pengembangan 
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       Adapun ruang lingkup pengembangan ini adalah bahan ajar  berbasi E-

Learning Quipper School pada materi Kelistrikan kelas IX SMP N 7 Kota 

Jambi. 

2. Keterbatasan pengembangan 

Keterbatasan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1) Materi Kelistrikan yang diberikan merupakan materi IPA terpadu 

SMP di kelas IX pada kurikulum 2013. 

2) Responden yang dijadikan sampel penelitian dalam persepsi peserta 

didik adalah peserta didik   SMP Negeri 7 Kota Jambi kelas IX. 

3) Dari langkah-langkah penelitian pengembangan yang dilakukan, 

peneliti hanya melakukan penelitian sampai  tahap uji coba pemakaian 

produk. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan nilai analisis data tenteng pengujian media pembelajaran berbasis 

e-laerning quipper school yang dikembangkan baik dari segi penilaian validator 

maupun observer, maka dapat disimpulkan bahwa, Pengembangan media 

pembelajaran yang dikrmbangkan dengan menggunakan model 4D terdiri dari 4 

tahap yaitu tahap defini (pendefinisian), tahap design (perancangan), tahap 

development (pengembangan) dan tahap dessimination (penyebaran) 

Berdasarkan hasil pengembangan dan uji coba yang telah dilakukan, maka 

dihasilkan media pembelajaran IPA SMP yang   dengan E-learning Quipper School 

pada materi kelistrikan. Validasi melalui beberapa kali proses revisi yang telah 

dilakukan sesuai dengan saran dari tim validator. Validator terdiri atas 2 orang, yaitu 

validator ahli materi dan validator ahli media. Setelah melakukan validasi, maka 

dihasilkan media pembelajaran IPA SMP yang   dengan E-learning Quipper School 

pada materi kelistrikan yang layak diuji coba. 

Dari uji coba yang dilakukan, didapat hasil persepsi siswa tentang media 

pembelajaran IPA SMP yang   dengan E-learning Quipper School pada materi 

kelistrikan sebagai berikut: 
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Aspek desain media pembelajaran persepsi siswa adalah 83% 

Aspek materi pembelajaran persepsi siswa adalah 82,31% 

Aspek keterbacaan media pembelajaran persepsi siswa adalah 83,52% 

Berdasarkan hal di atas, diperoleh persentase rata-rata persepsi siswa sebesar 

82,94% yang menyatakan bahwa media pembelajaran IPA SMP yang   dengan E-

learning Quipper School pada materi kelistrikan dengan kategori baik. 

5.2 Saran  

Media pembelajaran  IPA SMP yang   dengan E-learning Quipper School 

pada materi kelistrikan diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk siswa dapat 

lebih aktif dalam belajar dan mengalami proses pembelajaran melalui pemecahan 

masalah. Untuk itu, disarankan untuk menguji apakah hal tersebut dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Media pembelajaran IPA SMP berbasis media   dengan E-

learning Quipper School pada materi kelistrikan ini dapat dijadikan bahan ajar 

mandiri siswa. Media pembelajaran  IPA SMP yang   dengan E-learning Quipper 

School pada materi kelistrikan ini dapat dijadikan salah satu sumber belajar yang 

dapat memberi informasi kepada siswa tentang kelisrikan dalam kehidupan sehari-

hari. 
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