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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang 

dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan , akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia untuk dapat bersaing menghadapai kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Belajar dan pembelajaran merupakan komponen penting 

dalam pendidikan. 

Menurut Arsyad (2014:1) belajar adalah proses yang kompleks yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya 

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Salah satu pertanda bahwa 

seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu 

yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, atau sikapnya. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, kegiatan 

belajar biasa dilakukan oleh siswa dan kegiatan mengajar dilakukan oleh guru. 

Menurut Susanto (2013:19) kata  pembelajaran merupakan perpaduan dari dua 

aktivitas belajar dan mengajar. Kata pembeajaran yang semula diambil dari kata 

“ajar” ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi kata “pembelajaran”, 
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diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak 

didik mau belajar. Sedangkan menurut Arifin (2010:10) pembelajaran merupakan 

suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang bersifat interaktif dan 

komunikatif antara pendidik “guru” dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan 

untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar 

siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran tentu memuat beberapa komponen yang dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran tersebut. Menurut Zain dan djamarah (2013:41), 

dalam kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa komponen pembelajaran yang 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu: 1) guru, 2) siswa, 3) materi 

pembelajaran, 4) metode pembelajaran, 5) media pembelajaran, 6) evaluasi 

pembelajaran. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran tersebut 

ialah adanya media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian integral 

dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media 

pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri tapi saling 

berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar 

yang diharapkan. Karena saling berkaitan, media dengan komponen pembelajaran 

lainnya tentu tidak bisa dipisahkan, karena media dan  komponen lainnya saling 

mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran dan menghasilkan kegiatan 

pembelajaran yang berkualitas. 

Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2010:25) mengemukakan dampak positif 

dari penggunaan media pembelajaran, yaitu penyampaian pelajaran menjadi lebih 

baku, pembelajaran bisa lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih interaktif, lama 

waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, kualitas hasil belajar 
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meningkat, pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja, sikap positif siswa 

terhadap apa yang mereka pelajari dan proses belajar dapat ditingkatkan, peran guru 

dapat berubah ke arah yang lebih positif. 

Pada awalnya dalam dunia pendidikan tidak mengenal istilah media 

pembelajaran. Guru satu-satunya sumber untuk memproleh pelajaran. Namun seiring 

perkembangan zaman mulailah dikenal istilah media pembelajaran, yang pada 

awalnya hanya berupa media buku hingga munculnya media pembelajaran yang 

canggih seperti sekarang ini. Perkembangan media pembelajaran tersebut mengalami 

kemajuan dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan teknologi.  

Information and Communications Technologies (ICT) atau dalam Bahasa 

Indonesia disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah alat-alat seperti 

radio, televisi, handphone dan komputer. Perkembangan teknologi yang begitu pesat 

telah mengubah cara belajar di ruang-ruang kelas di setiap negara di dunia. Saat ini 

para guru telah menggunakan teknologi untuk membantu mereka menghadapi 

tantangan yang diberikan oleh perubahan zaman dalam kegiatan pembelajaran. 

 Pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

dunia pendidikan, khususnya di Indonesia seringkali hanya digunakan untuk 

membantu kegiatan administrasi di sekolah saja, tak ubahnya menggantikan mesin 

ketik konvensional. Bahkan banyak pula sekolah-sekolah maju, yang memiliki 

laboratorium komputer dengan jumlah komputer yang memadai, hanya 

memanfaatkan perangkat TIK yang ada untuk mengajarkan keterampilan teknologi 

informasi saja seperti pelatihan internet, perangkat perkantoran kepada para siswanya,  
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tak ubahnya seperti kelas kursus komputer pada umumnya. (Gora, Winastwan dan 

Sunarto, 2010:22). Padahal kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi ini dapat 

digunakan untuk membantu guru menciptakan media pembelajaran yang interaktif 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Komara, 2014:67) Pembelajaran 

interaktif adalah suatu kegiatan guru yang secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. Dengan adanya media pembelajaran yang interaktif, 

diharapkan peserta didik dapat menerima dan memahami pesan ataupun tujuan dari 

kegiatan pembelajaran tersebut. Karena sesungguhnya fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai sarana komunikasi, yaitu antara guru dan murid. Proses 

pembelajaran tidak akan berhasil jika dilakukan secara abstrak seperti dengan 

menugaskan anak didik menghafal kata-kata, fakta, dan rumus. Pemilihan media yang 

tepat merupakan hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran. 

Di beberapa sekolah di Kota Jambi masih terdapat tenaga pendidik yang 

belum dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dengan maksimal dan tidak 

memanfaatkan software-software yang telah banyak tersedia untuk digunakan sebagai 

alat untuk membuat media pembelajaran interaktif guna menunjang keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar. Masih ditemukan pembelajaran yang hanya berfokus 

pada guru saja (teacher oriented) tanpa memikirkan keefektifan dalam proses belajar-

mengajar tersebut. Media yang terkadang digunakan pun hanya berupa papan tulis 

dengan sumber belajar dari buku dan hanya berorientasi kepada guru ataupun 

menggunakan media microsoft power point yang hanya menampilkan presentasi 

materi biasa dan terkadang kurang menarik sehingga pesan yang ingin disampaikan 
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dalam kegiatan pembelajaran tersebut kurang maksimal dan peserta didik kurang 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti selama kegiatan 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA N 1 Kota Jambi ditemukan bahwa 

sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai guna menunjang kegiatan 

belajar pembelajaran. Salah satu contohnya seperti tersedianya laboratorium 

komputer dan adanya LCD Proyector yang disediakan berupa satu LCD untuk satu 

mata pelajaran bidang studi yang sama sehingga dapat digunakan sebagai media 

untuk menyampaikan materi pelajaran. Namun pemanfaatan media pembelajaran 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada masih belum maksimal. Hal ini 

dibuktikan dengan guru yang jarang menggunakan media pembelajaran dalam 

kegiatan pembelajaran ataupun media pembelajaran yang digunakan hanya berupa 

buku pelajaran, spidol, papan tulis ataupun hanya menggunakan microsoft power 

point, yang mana media tersebut masih kurang menarik karena hanya berupa 

presentasi materi biasa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan microsoft power point 

yang pada dasarnya digunakan hanya untuk membuat materi presentasi biasa. 

 Selain itu berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukakan selama kegiatan 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) terdapat perbedaan tingkah laku yang 

diberikan oleh siswa pada saat kegiatan pembelajaran dengan tidak menggunakan 

media pembelajaran dan pada saat menggunakan media pembelajaran. Pada saat guru 

mengajar dengan tidak menggunakan media atau hanya menjelaskan secara verbal 

saja banyak siswa yang tidak memperhatikan bahkan ada yang sibuk sendiri dengan 

urusan  mereka masing-masing seperti  mengerjakan  tugas  mata pelajaran  yang lain,  
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bermain handphone, ataupun berbicara dengan teman sebangku mereka. Namun 

respon yang diberikan siswa berbeda ketika guru menggunakan media pada saat 

kegiatan pembelajaran. Siswa banyak yang lebih memperhatikan bahkan antusias 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berikut hasil pengamatan yang peneliti 

lakukakan yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Observasi Awal 

No Aspek 
A B C 

Jumlah 

  Siswa 
% 

 Jumlah 

Siswa 
% 

Jumlah 
Siswa 

% 

1 
Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 
8 23,53% 10  29,41% 17 50% 

2 Siswa antusias dalam belajar 2  5,88% 3   8,82% 10 29,41% 

3 
Siswa bermain-main saat 

belajar/sibuk sendiri 
14 41,18% 10  29,41% 3   8,82% 

4 
Siswa tidak semangat dalam 
belajar 

10 29,41% 11  32,35% 4 11,77% 

Jumlah 34 100% 34 100% 34 100% 

   (Sumber: Pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di kelas XI MIPA 7 SMA  

       N 1 Kota Jambi) 

 

Keterangan: 

A = Saat tidak menggunakan media pembelajaran 

B = Saat menggunakan media pembelajaran microsoft power point 

C = Saat menggunakan media pembelajaran audio visual 

 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut terlihat bahwa siswa lebih antusias dan 

memperhatikan penjelasan guru saat guru mengajar dengan menggunakan media 

pembelajaran. Pada saat guru menggunakan microsoft power point terjadi sedikit 

peningkatan minat siswa dalam belajar dan memperhatikan penjelasan dari guru. 

Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran audio visual, jumlah siswa yang memperhatikan penjelasan guru dan 

antusias dalam belajar lebih banyak serta jumlah siswa yang bermain-main atau tidak 

semangat dalam belajar berkurang. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa siswa lebih semangat dan tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

apabila guru menggunakan media pembelajaran yang menarik dalam menyampaikan 

materi yang diajarkan atau dalam kegiatan pembelajaran.  

Selain itu, penulis melakukan penyebaran angket kebutuhan siswa untuk 

mengetahui potensi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh siswa di sekolah  

tersebut. Angket yang disebarkan mencakup aspek kebutuhan akan komputer/laptop 

dalam kegiatan sehari-hari, kebutuhan akan media pembelajaran, serta kesulitan 

terhadap materi pelajaran. Berdasarkan hasil angket dapat disimpulkan bahwa hampir 

keseluruhan siswa telah memiliki laptop ataupun komputer dan biasa 

menggunakannya sebagai kebutuhan sehari-hari baik untuk mengerjakan tugas 

maupun hanya sebagai hiburan. Sekolah ini juga dilengkapi dengan laboratorium 

komputer sendiri sehingga komputer ataupun laptop bukanlah sesuatu yang asing 

bagi siswa dan guru disekolah ini.  

Kemudian dari hasil angket kebutuhan siswa diperoleh hasil bahwa siswa 

lebih suka guru menggunakan sebuah media dalam kegiatan pembelajaran dibanding 

dengan penyampaian materi secara lisan saja. Selain itu, di SMA N 1 Kota Jambi 

sudah menerapkan sistem full day school sehingga jam pelajaran menjadi bertambah. 

Siswa sering merasa kantuk, bosan, dan lelah ketika sudah memasuki jam-jam 

pelajaran terakhir. Ketika memasuki jam pelajaran ekonomi siswa kurang semangat 

dalam belajar dan sudah kurang berkonsentrasi karena pelajaran ekonomi yang 

dilaksanakan pada jam pelajaran terakhir atau ketika jam siang hingga sore hari. 

Dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik diharapkan dapat 

mengembalikan lagi semangat dan antusias siswa dalam belajar.  
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Lectora inspire merupakan salah satu contoh dari beberapa software yang 

dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif. 

Lectora adalah Authoring Tool untuk pengembangan konten e-learning yang 

dikembangkan oleh Trivantis Corporation. Lectora inspire memiliki fitur yang cukup 

lengkap sehingga dapat digunakan untuk menyisipkan gambar, audio, video, 

dokumen, membuat soal-soal interaktif yang terdiri dari beberapa jenis seperti pilihan 

ganda, benar/salah, menjodohkan, essay, uraian singkat, drag and drop, hotspot yang 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan pembelajaran, hingga membuat 

permainan edukasi yang dapat memberikan hiburan sekaligus pengetahuan dalam 

kegiatan pembelajaran kepada siswa. Beberapa software yang ikut terinstal secara 

otomatis ketika kita menginstal Lectora Inspire yaitu seperti Flypaper, Camtasia, dan 

Snagit yang dapat membantu kita mengolah audio, gambar, maupun video untuk 

membuat media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Lectora inspire juga 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran secara online maupun offline. Selain 

itu, Lectora Inspire telah terbukti mempunyai kualitas yang bagus dan berkualitas. 

Hal itu ditunjukkan dengan lima penghargaan yang Lectora Inspire peroleh dalam 

bidang produk E-Learning inovatif, Authoring Tool, tool presentasi terbaik, dan 

teknologi e-learning terbaik pada tahun 2011. Sehingga wajar lebih dari 50 

perusahaan atau instansi di dunia memilih Lectora (Mas’ud, 2014:1). 

Cara membuat media pembelajaran menggunakan Lectora Inspire hampir 

sama dengan  microsoft power point. Bahkan Lectora Inspire mempunyai fitur yang 

lebih lengkap seperti desain template yang lebih lengkap dan menarik sehingga dapat 

membantu  guru  untuk  mendesain  media  pembelajaran,  tersedianya  media  library  
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yang mana di dalamnya terdapat banyak gambar, animasi, flash, fitur tombol navigasi 

yang dapat guru gunakan untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik. 

Selain itu dengan tersedianya fitur untuk membuat soal dengan berbagai macam 

bentuk soal, guru dapat dengan mudah membuat soal atau kuis untuk digunakan 

sebagai bahan evaluasi serta langsung dapat diketahui hasil atau skor yang diperoleh 

dari hasil evaluasi dengan menggunakan fitur yang juga tersedia langsung di dalam 

Lectora Inspire.  

Karena guru sudah terbiasa menggunakan microsoft power point serta 

penggunaannya yang hampir sama dengan Lectora Inspire serta didukung dengan 

beberapa kemudahan serta fitur yang lebih lengkap maka akan memudahkan guru 

dalam menggunakan Lectora Inspire untuk membuat media pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul: “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Lectora 

Inspire pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI MIPA 7 SMA N 1 Kota Jambi.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Lectora 

Inspire pada mata pelajaran ekonomi Kelas XI MIPA 7 SMA N 1 Kota 

Jambi? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis Lectora Inspire pada mata 

pelajaran ekonomi Kelas XI MIPA 7  SMA N 1 Kota Jambi? 

3. Bagaimana respon siswa Kelas XI MIPA 7 SMA N 1 Kota Jambi mengenai 

media pembelajaran berbasis Lectora Inspire pada mata pelajaran ekonomi? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Lectora Inspire 

pada mata pelajaran ekonomi Kelas XI MIPA 7 SMA N 1 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran Lectora Inspire pada mata 

pelajaran ekonomi Kelas XI MIPA 7 SMA N 1 Kota Jambi. 

3. Untuk mengetahui respon siswa Kelas XI MIPA 7 SMA N 1 Kota Jambi 

mengenai media pembelajaran berbasis Lectora Inspire pada mata pelajaran 

ekonomi. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Materi dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah materi pelajaran 

ekonomi kelas XI yaitu APBN & APBD 

2. Media ini memuat materi dengan tampilan teks, gambar, animasi, video, game 

edukasi, serta kuis-kuis/soal yang produk akhirnya dipublish dalam format 

single file executable (.exe) 

3. Media pembelajaran interaktif berbasis Lectora Inspire ini memuat konten 

materi dalam bentuk teks, gambar, audio, animasi, video, serta adanya latihan 

soal dan game edukasi untuk siswa. 

4. Media pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari halaman pembuka, 

halaman menu utama dan isi. 

5. Pada halaman utama terdiri dari kompetensi (KI & KD), materi (APBN dan 

APBD), kreator, kuis, dan game edukasi. 
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6. Produk yang dihasilkan dapat dijalankan pada semua perangkat komputer, 

laptop, dan notebook dan digunakan secara offline. 

7. Interaksi dan umpan balik berupa latihan/kuis yang bisa diketahui langsung 

jawabannya. 

8. Media ini dapat menjadi salah satu bahan ajar pendukung siswa 

SMA/MA/SMK kelas XI dalam mendalami materi APBN dan APBD. 

 

1.5 Manfaat Pengembangan 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah 

pengetahuan tentang pengembangan media pembelajaran yang bermanfaat dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan serta dapat 

digunakan sebagai referensi dalam pembuatan media pembelajaran yang lebih 

inovatif, kreatif dan tepat guna. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga (Kepala Sekolah) 

Untuk menyumbangkan referensi media pembelajaran bagi lembaga 

pendidikan. Serta merupakan sumbangan yang baik dalam rangka menambah 

perangkat media pembelajaran di sekolah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau wacana bagi guru dalam 

pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar. Sebagai referensi untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang baru sehingga dapat membuat pelajaran 

(khususnya pelajaran ekonomi) lebih menarik dan menyenangkan. 
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c. Bagi siswa 

Sebagai alat bantu pembelajaran, sehingga dapat menumbuhkan semangat dan 

motivasi belajar, selain itu juga memberikan pengalaman belajar yang dapat 

membantu mereka untuk belajar mandiri. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai wacana untuk menambah pengalaman dan wawasan baru sebagai 

wadah dan wahana untuk mengembangkan pengetahuan pada pengembangan media 

menggunakan Lectora Inspire dalam mata pelajaran ekonomi. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi 

Beberapa asumsi yang mendasari penelitian ini adalah sebagi berikut: 

a. Media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan efektifitas kegiatan belajar 

pembelajaran 

b. Media pembelajaran yang di dalamnya terdapat teks, gambar, audio, dan 

video, serta soal-soal atau kuis dapat meningkatkan minat serta pemahaman 

siswa dalam memahami materi atau pesan yang ingin disampaikan dalam 

pembelajaran.  

c. Dalam penyusunan media ajar interaktif didesain sebaik mungkin, dan 

semenarik mungkin, sehingga pembelajaran akan lebih aktif dan lebih 

menyenangkan. 

d. Siswa lebih terarah dalam mengetahui konsep dengan menggunakan media 

ajar interaktif yang telah dikembangkan. 

e. Guru dapat terbantu dalam menyampaikan pesan atau pun materi dengan 

adanya media pembelajaran. 
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2. Keterbatasan Pengembangan 

a. Media pembelajaran Lectora Inspire yang dikembangkan memuat materi 

APBN & APBD dalam mata pelajaran ekonomi kelas XI. 

b. Media pembelajaran yang dihasilkan dinilai kelayakannya oleh ahli materi, ahli 

media, dan guru baik itu dari aspek media maupun dari aspek materi yang 

termuat di dalam media pembelajaran. 

c. Dalam pengembangan ini model pengembangan yang digunakan adalah model 

ADDIE, yaitu analysis, design, development, implementation, and evaluation. 

Tahap pengembangan ini akan diujicobakan kepada siswa dalam tahap uji coba  

kelompok kecil dan siswa dalam tahap uji coba kelompok besar. 

d. Responden yang dijadikan sampel adalah siswa kelas XI MIPA 7 SMA N 1 

Kota Jambi. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan 

dalam pengembangan media pembelajaran ini maka diberikan penegasan terhadap 

beberapa istilah berikut: 

a. Pengembangan 

   Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengembangan adalah 

mengembangkan media pembelajaran berbasis Lectora Inspire pada mata 

pelajaran ekonomi materi APBN dan APBD dengan menggunakan model 

pengembangan ADDIE. 
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b. Media Pembelajaran 

   Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna 

(Cecep Kustandi dan Bambang Suctipto, 2011:8). 

c. Pembelajaran Interaktif 

   Dalam proses pembelajaran interaktif, terjadi beberapa bentuk komunikasi, 

yaitu satu arah (one way communication) dan dua arah (two ways communication), 

dan banyak arah (multy ways communication) berlangsung antara pengajar dan 

siswa. Pengajar menyampaikan materi pembelajaran dan siswa memberikan 

tanggapan (respon) terhadap materi tersebut (Munir 2009:88).  

d. Mata Pelajaran Ekonomi 

  Ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan 

juga merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang 

berhubungna dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan 

jasa. Serta usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak terbatas dengan 

alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya.  

e. Materi APBN dan APBD 

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan anggaran untuk membiayai 

pelaksanaan program-program kegiatan di bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, 

pertahanan negara, dan lain-lain.  
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f. SMA Negeri 1 Kota Jambi 

Sebagai tempat dilaksanakannya penelitian terkait pengembangan media 

pembelajaran yang berada di Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 15 Kelurahan Sungai 

Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. 

g. Lectora Inspire 

Lectora Inspire adalah perangkat lunak Authoring Tool berbasis e-learning 

yang dikembangkan oleh Trivantis Corporation. Lectora Inspire dapat digunakan 

untuk kebutuhan pembelajaran baik secara online maupun offline yang dapat 

dibuat dengan cepat dan mudah. Lectora Inspire dapat digunakan untuk 

menggabungkan flash, merekam video, menggabungkan gambar, dan screen 

capture. 


