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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkompeten dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. 

Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas, kreatif, berbudaya dan 

memiliki pola tingkah laku yang baik. Menurut Hamalik (Arsyad, 2014:3), 

pendidikan mengarahkan seseorang untuk mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin 

dengan lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan. 

Pendidikan dan sistemnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan 

semakin maju dan berkembangnya teknologi. Tuntutan pendidikan semakin berubah 

dan berbeda. Sehingga timbullah variasi dan kreatifitas pengajaran yang semakin 

bermunculan. Perencanaan dan aturan dalam pendidikan semakin di sempurnakan. 

Perencanaan dalam pelaksanaan sistem pendidikan dapat dilihat dari adanya sebuah 

pedoman penyelenggaraan yaitu kurikulum (Sisca, 2015:1). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), telah membawa 

perubahan pesat dalam aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang 

mendapatkan dampak cukup berarti dalam perkembangan IPTEK adalah bidang 

pendidikan, dimana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi 

dan informasi, media sebagai sarana penyaji ide, gagasan dan materi pendidikan serta 

siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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menuntut seseorang untuk dapat menguasai informasi dan pengetahuan. Pendidikan 

sekarang yang telah mengalami perubahan dengan adanya teknologi informasi 

merupakan kondisi yang seharusnya mengubah sistem pembelajaran di sekolah. 

Banyaknya permasalahan umum yang dijumpai di sekolah pembelajaran cenderung 

berpusat kepada guru, sehingga siswa belum terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran serta media pembelajaran yang digunakan guru berupa buku cetak, 

LKS, dan papan tulis.  

Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut, seorang guru dapat 

menggunakan suatu media pembelajaran. Salah satunya dapat menggunakan media 

pembelajaran berbasis website. Pembelajaran ini lebih dikenal dengan e-learning. 

Pembelajaran berbasis website ini merupakan salah satu sistem pembelajaran yang 

dapat membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar secara sistematis dengan menggunakan alat bantu berupa 

komputer, laptop atau handphone yang terhubung dengan jaringan internet. Media 

pembelajaran ini juga harus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan 

lebih relevan. Selama dalam kegiatan belajar mengajar suatu media pembelajaran 

dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang 

mampu guru sampaikan melalui kata-kata atau kalimat (Sumarni, 2015:2). 

Layanan internet seharusnya memudahkan siswa dalam mengakses sumber 

belajar, kemajuan teknologi bukan menjadi alasan bagi siswa untuk tidak belajar. 

Melalui media pembelajaran yang dibuat dalam bentuk website maka siswa dapat 
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mengaksesnya kapan saja dan di mana saja belajar dengan mandiri dengan teknologi 

canggih yang ada sekarang karena tidak terikat oleh ruang dan waktu.  Menurut 

Koran (2012), media pembelajaran berbasis website adalah pembelajaran yang 

menggunakan rangkaian elektronik seperti LAN (Local Area Network), WAN (Wide 

Area Network), atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran yang dapat 

diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun untuk penggunaannya. Dalam 

pembuatan media pembelajaran ini menggunakan bantuan software yang bisa 

membuat website.  

Menurut Prawiradilaga (2013:104), dengan adanya pengaruh internet bisa 

menjadi potensi besar dalam mengembangkan pembelajaran dengan sistem online 

memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi secara fleksibel tanpa 

terbatas waktu dan tempat. Oleh karena itu, materi pembelajaran yang telah disusun 

sedemikian rupa untuk mempermudah siswa dalam belajar karena website 

memberikan solusi yang baik kepada guru dan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP ADHYAKSA 1 Kota 

Jambi, teridentifikasi permasalahan-permasalahan serta kendala yang didapat dalam 

proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran biologi mata pelajaran IPA 

diantaranya siswa mempelajari materi yang ada pada buku cetak dan LKS yang 

digunakan sebagai alat interaksi dalam pembelajaran biologi dengan contoh yang 

terbatas antara guru dengan siswa. Namun, terfokuskan pada materi Jamur yang 
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dipelajari oleh siswa tersebut sangat memahami teori dan konsep dari materi jamur 

berupa ciri-ciri dan contoh gambar yang ada di buku cetak namun terlihat abstrak di 

mata siswa karena pelajaran yang berlangsung hanya melalui apa yang ada di dalam 

buku cetak sehingga siswa hanya mampu memahami teori dan konsep jamur yang 

ada dibuku cetak saja. Akan tetapi sedikit sekali siswa yang mampu mengenali bahwa 

banyaknya bentuk jamur yang nyata/realita sebenarnya yang bisa dijumpai dan siswa 

mampu mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa mereka sadari. 

Menurut Latuheru (Monika, 2012:25) bahwa media realia yakni media yang 

ditampilkan merupakan benda nyatanya. Penggunaan media realia lebih mendekatkan 

peserta didik (penerima pesan) dengan benda nyatanya sehingga akan semakin mudah 

memahaminya. Hal ini sejalan dengan Sudjana dan Rival (Monika, 2012:26) yang 

mengatakan bahwa media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi nyata atau 

merupakan benda nyata akan memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta didik 

yang tidak akan mudah dilupakan. Dengan melihat sendiri maka diharapkan peserta 

didik akan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata dan bukan hanya dari 

segi teorinya saja yang dipahami, namun juga bisa dipahami melalui contoh gambar. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di sekolah SMP ADHYAKSA 1 

Kota Jambi di peroleh informasi bahwa adanya permasalahan yang terjadi dalam 

proses pembelajaran pada materi jamur, guru masih menggunakan media buku cetak 

dan LKS yang menjadi suatu kelemahan pada pembelajaran yang di terapkan, dengan 

menggunakan buku juga menyebabkan beberapa siswa tidak fokus pada materi yang 
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sedang diajarkan karena kurangnya interaksi siswa saat proses pembelajaran. Selain 

itu juga terdapat perbedaan kemampuan diantara siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan. Hal tersebut diungkapkan oleh guru IPA yang merasa kurang maksimal 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Menurut Sadiman (2009:62) menyatakan 

bahwa motivasi belajar yang rendah juga berdampak pada hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil ulangan harian siswa yang rendah yaitu 

rata-rata pada kelas VII A yaitu 55,8, kelas VII B yaitu 45,4 dan kelas VII C yaitu 

51,8, semua itu tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) IPA yang 

diterapkan di sekolah yaitu 75. Karena itu, guru membutuhkan media pembelajaran 

sebagai bahan ajar yang mampu memberikan suasana interaktif siswa dalam 

memahami materi yang menggunakan aplikasi berupa media pembelajaran berbasis 

website. 

Berdasarkan penelitian Widiyastuti (2014:4), bahwa menggunakan media 

pembelajaran berbasis web educative dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar, hal ini dikarenakan sebagian peserta didik senang menjelajahi internet 

sehingga dengan adanya web sebagai sumber belajar peserta didik kapanpun bisa 

belajar ketika komputer/handphone peserta didik terhubung dengan internet. Selain 

itu, penelitian yang pernah dilakukan oleh Januarisman dan Anik (2016:181) bahwa 

dengan produk media pembelajaran IPA berbasis web yang telah divalidasi oleh ahli 

media, dapat meningkatkan kreatifitas, motivasi dan inovasi siswa untuk 

pembelajaran IPA, sehingga dapat dijadikan media pembelajaran mandiri bagi siswa. 
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Media pembelajaran berbasis website yang akan diterapkan di sekolah juga 

didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang  memadai. Adapun sarana dan 

prasarana yang mendukung penelitian pengembangan media pembelajaran yang akan 

dilakukan di sekolah SMP ADHYAKSA 1 Kota Jambi yakni berupa wifi, lab 

komputer, infocus serta aliran listrik disetiap ruangan yang cukup memadai, sehingga 

dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. 

Dari permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah media pembelajaran yang 

tepat sehingga dapat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah. Penelitian ini 

difokuskan pada pengembangan media berbasis website pada materi jamur. Sehingga 

media pembelajaran diharapkan dapat dengan mudah menyampaikan materi jamur 

supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam hal ini maka saya tertarik membuat 

sebuah penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Website Materi Jamur Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Realita Untuk Siswa SMP”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis website materi jamur 

dilengkapi dengan contoh-contoh realita untuk siswa SMP?  

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis website materi jamur 

dilengkapi dengan contoh-contoh realita untuk siswa SMP? 
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3. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis website materi 

jamur dilengkapi dengan contoh-contoh realita untuk siswa SMP? 

4. Bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran berbasis website materi 

jamur dilengkapi dengan contoh-contoh realita untuk siswa SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis website materi jamur 

dilengkapi dengan contoh-contoh realita untuk siswa SMP. 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis website materi jamur 

dilengkapi dengan contoh-contoh realita untuk siswa SMP. 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis website 

materi jamur dilengkapi dengan contoh-contoh realita untuk siswa SMP. 

4. Untuk mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran berbasis website 

materi jamur dilengkapi dengan contoh-contoh realita untuk siswa SMP. 

1.4 Spesifikasi Produk Website 

Adapun spesifikasi produk yang diharapkan pada media pembelajaran 

berbasis website pada materi mengenai jamur yaitu: 

1. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran berbasis website pada 

materi jamur untuk SMP. 

2. Produk website pada materi jamur yang dijalankan secara online di 

komputer/laptop maupun handphone. 
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3. Produk yang dihasilkan dalam bentuk website dengan format html. Dengan 

tampilan halaman yang diberi nama Bio-Fungi. 

4. Sajian media website pada materi jamur meliputi tampilan menu utama, 

kompetensi (SK dan KD, indikator dan tujuan), materi (struktur jamur, peranan 

jamur, dan klasifikasi jamur), evaluasi (berupa soal) dan referensi serta profil 

penulis, dan pembimbing.  

5. Pembuatan media website pada materi jamur menggunakan software text editor. 

6. Media website mempunyai desain yang menarik dengan variasi warna (hitam, 

putih, biru, oren, hijau dan merah), berbagai variasi gambar jamur, background 

(hitam dan putih) dan tulisan (times new roman, MV boli, britannic bold) yang 

menarik. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Adapun Pentingnya pengembangan ini, antara lain: 

1. Bagi peneliti, dapat mengembangkan media pembelajaran berupa media website 

pada materi jamur dan mengetahui tahapan model ADDIE. 

2. Bagi siswa, media pembelajaran ini dapat digunakan sebagai alternative sumber 

belajar. 

3. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif media untuk diberikan kepada siswa dalam 

pembelajaran dan sebagai referensi untuk mengembangkan media website serta 

dapat meningkatkan kreatifitas untuk merancang media pembelajaran berbasis 

website 
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1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

  Adapun beberapa asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian yang diberikan oleh validator selama pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Website Materi Jamur Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh 

Realita Untuk Siswa SMP ini adalah bersifat objektif dalam arti tidak dipengaruhi 

oleh faktor eksternal dan tim pengembang.  

2. Tanggapan yang diberikan oleh siswa yang menjadi subyek dalam penelitian dan 

pengembangan ini bersifat objektif yang didasarkan atas pendapatnya sendiri 

selama ujicoba produk. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan 

1. Materi dalam penelitian ini mencakup pada struktur jamur, peranan jamur dan 

klasifikasi jamur untuk siswa kelas VII SMP ADHYAKSA 1 Kota Jambi. 

2. Pengembangan media ini diakses dengan menggunakan handphone/ 

laptop/komputer jika terhubung ke layanan internet (online). 

3. Contoh-contoh realita hanya berupa foto jamur konteksual yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1.7 Definisi Operasional 

1. Pengembangan adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan suatu 

produk dalam proses pembelajaran. 
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2. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

secara efesien dan efektif. 

3. Website adalah suatu teknologi yang bisa menampilkan informasi di internet baik 

itu berupa teks, gambar, video dan suara maupun interaktif memiliki keuntungan 

yang menghubungkan (link) dari dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) 

yang dapat di akses melalui browser. 

4. Jamur merupakan kingdom fungi yang secara morfologi menyerupai tumbuhan. 

Namun, jamur tidak termasuk jenis tumbuhan karena tidak memiliki klorofil 

sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. 


