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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara.  

Menurut wahab (2015:18) selama berlangsungnya kegiatan  belajar, terjadi proses 

interaksi antara orang yang melakukan kegiatan yang belajar yaitu siswa dengan 

sumber belajar, baik berupa manusia yang berfungsi sebagai fasilitator  yaitu guru 

atau maupun yang berupa non manusia. Untuk menciptakan suasana belajar yang 

aktif, kondusif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan diperlukan media 

pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses belajar  yang mampu 

meningkatkan efisiensi pembelajaran, baik dari sisi waktu maupun jumlah sasaran 

serta motivasi belajar. Menurut Rusman (2013:164) bahwa media pembelajaran pada 

tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu dalam penyampaian pesan dan 

isi pembelajaran serta memberikan makna yang lebih dari proses pembelajaran 

sehingga memotivasi peserta didik untuk meningkatkan proses pembelajaran 

sehingga memotivasi peserta didik untuk meningkatkan proses belajarnya. Sedangkan 

menurut Asyhar (2010:44) media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik, sebab media pembelajaran menjadi lebih menarik dan  

memusatkan perhatian peserta didik. 
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 Media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

memusatkan perhatian siswa yaitu dengan menggunakan media pembelajaran 

interaktif. Media pembelajaran interaktif merupakan media pembelajaran berbasis 

multimedia yang mampu membawa informasi dan pengetahuan antara pendidik dan 

pesrta didik. Menurut Munir (2015:110) media interaktif merupakan alat 

penyampaian pesan yang terdiri dari dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, 

gambar, grafis, foto, suara, animasi dan video disajikan secara interaktif dalam media 

pembelajaran. Menurut Fazain (2017:8) media dapat dikatakan interakti apabila 

peserta didik tidak hanya mendengar dan melihat tetapi secara nyata berinteraksi 

langsung dengan media pembelajaran. Peserta didik harus dilibatkan dalam 

penggunaan media pembelajaran tersebut. Komponen komunikasi dalam media 

interaktif berbasis komputer adalah manusia sebagai pengguna dan komputer sebagai 

perangkat lunak. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang saat 

ini sangat memberikan pengaruh bagi dunia pendidikan. 

 Teknologi komunikasi dan informasi (TIK) pada lembaga pendidikan sudah 

menjadi keharusan saat ini, karena penerapan TIK pada pendidikan dapat menjadi 

salah satu indikator keberhasilan suatu institusi pendidikan termasuk siswa. Siswa 

diharapkan dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, dan guru dapat 

membimbing siswa sehingga dapat memperoleh informasi dengan baik. Informasi 

yang diperoleh siswa berupa pengetahuan . Salah satu media pembelajaran berbasis 

TIK yang digunakan dalam dunia pendidikan yaitu media pembelajaran berbasis 

website. 
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 Menurut Rusman (2013:291) website merupakan media pembelajaran yang 

memanfaatkan media situs (website) yang bisa diakses melalui jaringan internet . 

Pembelajaran berbasis website atau dikenal juga “web based learning” merupakan 

salah satu pembelajaran elektronik (e-learning). Sedangkan menurut  Munir 

(2009:233)  penerapan  web based learning mempunyai kelebihan yaitu kemampuan 

teknik untuk menembus batas batas waktu dan tempat, kemudahan dalam melakukan 

pembaharuan  terhadap materi pembelajaran atau informasi yang akan disampaikan  

dan mempermudah hubungan antar pelajar dengan narasumber.  

 Hasil  observasi guru biologi di SMA  PGRI 2 Kota Jambi pada tahun ajaran 

2017/2018 diketahui adanya permasalahan  dalam proses pembelajaran  pada materi 

Arthropoda, guru masih menggunakan  media pembelajaran yang kurang bervariasi. 

Guru masih menggunakan media cetak seperti buku, power point dan media gambar. 

Gambar pada buku paket yang digunakan juga masih hitam putih. Disamping itu, 

minimnya buku ajar atau referensi sebagai sumber belajar bagi peserta didik 

menyebabkan kurangnya pengetahuan peserta didik. Penggunaan media pembelajaran 

yang kurang bervariasi menyebabkan peserta didik bosan dan tidak termotivasi untuk 

belajar sehingga pencapaian hasil belajar peserta didik rendah dan tidak mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75. Dari hasil observasi yang dilakukan, 

diperoleh nilai rata-rata ulangan harian pada materi Arthropoda di kelas  X MIPA 1 

yaitu 68,8 dan kelas X MIPA 2 yaitu 65,9. Hasil pendahuluan di SMA PGRI 2 Kota 

Jambi yaitu: 1). Bahwa 100% siswa menyatakan memiliki laptop dan smartphone.  

2). 71,43% materi Arthropoda merupakan materi yang sulit dipahami. 3). 80% 
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membutuhkan media dalam pembelajaran Materi Arthropoda. 4). 90% penerapan 

media pembelajaran interaktif berbasis Website sangat menarik. 

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK)  juga masih kurang, padahal sarana dan prasarana yang dimiliki 

SMA PGRI 2 Kota Jambi sudah sangat mendukung karena sekolah tersebut sudah 

menyediakan  lab komputer, LCD Proyrktor, speaker aktif dan wifi. Teknologi 

seperti smartphone dan laptop yang dimiliki peserta didik juga dapat digunakan 

sebagai sumber dalam proses pembelajaran. Media pembelajran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi  (TIK) yang sangat berperan dan dapat menjadi solusi 

permasalahan dalam proses pembelajaran saat ini yaitu dengan mengembangkan 

media pembelajaran interaktif berbasis website. Saat ini penggunaan media 

pembelajaran interaktif berbasis website sangat mendukung di terapkan di SMA 

PGRI 2  Kota Jambi. Penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis website 

dapat digunakan siswa sebagai sumber  belajar kapan saja dan dimana saja, dapat 

belajar secara mandiri serta mempermudah memahami suatu konsep.  Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017:6) diperoleh hasil bahwa 

pembelajaran dengan sistem website dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar 

siswa karena siswa dapat belajar secara mandiri.  Penelitian  Octaria (2013:114)  

media interaktif website sangat berpengruh terhadap motivasi belajar siswa dengan 

persentase yang berminat yaitu 70%. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu dilakukannya 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis Website  pada Materi Peranan  Arthropoda Untuk Siswa SMA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis website pada 

materi peranan Arthropoda untuk siswa kelas X SMA? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis website pada materi 

peranan Arthropoda untuk siswa kelas X SMA? 

3. Bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran  interaktif berbasis website 

yang dikembangkan pada materi peranan Arthropoda untuk siswa kelas X SMA? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran  interaktif berbasis website 

pada materi peranan Arthropoda untuk siswa kelas X SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang dilakukan 

adalah untuk: 

1. Mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis website pada  materi 

peranan Arthropoda untuk siswa Kelas X SMA. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis website pada 

materi peranan Arthropoda untuk siswa kelas X SMA. 

3. Mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran interaktif berbasis website 

pada  materi peranan Arthropoda untuk siswa kelas X SMA. 

4. Mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif berbasis  

website pada materi peranan Arthropoda untuk siswa kelas X SMA. 
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1.4 Spesifikasi Produk  

Spesifikasi yang diharapkan dari pengembangan produk ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Produk digunakan secara online dengan link http://murniati-media-

pembelajaran.000webhostapp.com/main_silabus.html. Website ini bisa diakses 

terus dalam waktu 3 bulan, apabila sudah lebih dari 3 bulan maka harus di update 

kembali agar konten tidak hilang. Materi yang dibahas dalam media ini yaitu ciri-

ciri umum Arthropoda, klasifikasi serta peranan menguntungkan dan merugikan. 

2.  Terdapat tombol navigasi yang dapat memberikan flashback kepada pengguna. 

Waktu loading agar dapat masuk ke Website yaitu 2,59 detik. 

3. Backround pada website berwarna hijau dan putih,  

4. Pada halaman awal website terdapat logo UNJA, IMABIO dan juga gambar laba-

laba, kupu-kupu, obat, hama pada kol dan juga olahan jangkrik. 

5. Font yang digunakan yaitu Times New Roman dan Arial 

6. Media pembelajaran interaktif berbasis Website dapat diakses melalui Mozilla 

Firefox, Google Chrome dan aplikasi browser lainnya. 

1.5 Pentingnya  Pengembangan 

Manfaat pengembangan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pembuatan media pembelajaran interaktif  berbasis website ini  dapat dijadikan 

sebagai alat bantu bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran pada materi 

Arhropoda untuk siswa kelas X SMA. 

http://murniati-media-pembelajaran.000webhostapp.com/main_silabus.html
http://murniati-media-pembelajaran.000webhostapp.com/main_silabus.html
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2. Mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari materi Arthropoda karena 

siswa dapat belajar secara mandiri. 

3. Memotivasi pendidik dalam mengembangkan bahan ajar sebagai media 

pembelajaran biologi yang interaktif pada materi Arthropoda.  

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

Asumsi dalam pengembangan media ini adalah: 

1. Guru biologi di kelas X MIPA SMA PGRI 2 Kota Jambi mau dan bisa 

menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Website pada materi 

peranan Arthropoda. 

2. Guru biologi di kelas X MIPA SMA PGRI 2 Kota Jambi telah menguasai 

penggunaan IT. 

3. Guru Biologi di kelas X MIPA  SMA PGRI 2 Kota Jambi tertarik dengan 

pengembangan media pembelajaran berbasis website yang akan dilakukan. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembanagan 

Adapun keterbatasan dalam pengembangan media ini adalah: 

1. Siswa yang dijadikan subjek ujicoba dalam mengembangakan media 

pembelajaran interaktif berbasis website adalah siswa kelas X SMA 2 PGRI Kota 

Jambi. Materi dalam  penelitian ini mencakup materi Peranan Arthropoda. 

2.  Software yang digunakan dalam perancangan website yaitu Webhostapp. 

Webhostapp merupakan software gratis dalam pembuatan website yang dapat 

diakses 3 bulan. Apabila sudah lewat dari 3 bulan maka konten akan hilang 

sehingga harus di update kembali. 

3. Media yang digunakan bersifat online  sehingga dibutuhkan jaringan internet. 
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4. Pengembangan media interaktif berbasis website ini dilakukan tahap ujicoba 

kelompok kecil dan kelompok besar. 

1.7 Definisi operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pengembangan merupakan jenis penelitian yang menghasilkan dan 

mengembangkan produk berupa media belajar untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran. 

2. Media pembelajaran interaktif yaitu alat penyampaian pesan dua unsur atau lebih 

media yang terdiri dari teks, gambar, grafis, foto, suara, video dan animasi yang 

disajikan secara interaktif. 

3. Website adalah merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan 

media situs (website) yang bisa diakses melalui jaringan internet. 

4. Peranan Arthropoda merupakan materi yang membahas tentang manfaat dan juga 

kerugian Arthropoda bagi mahkluk hidup. 

 


