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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan saat ini semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya berbagai macam pembaharuan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut diperlukan 

berbagai terobosan baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran 

dan pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan. Untuk itu, guru dituntut untuk 

membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mendorong siswa dapat 

belajar secara optimal baik didalam pembelajaran di kelas maupun belajar 

mandiri. 

Menurut Darmawan (20014:41),  perkembangan Teknologi Informasi 

yang mampu mengelolah, mengemas, dan menampilkan, serta menyebarkan 

informasi pembelajaran baik secara audio, visual, audiovisual bahkan multimedia, 

dewasa ini telah mampu mewujudkan apa yang disebut dengan Virtual Learning. 

Konsep ini berkembang sehingga mampu mengemas setting dan realitas 

pembelajaran sebelumnya menjadi lebih menarik dan memberikan pendondisian 

secara psikologis adaptif kepada si pembelajar di manapun mereka berada. 

Dengan perkembangan pesat dibidang teknologi telekomunikasi, 

multimedia dan informasi, mendengarkan ceramah, mencatat di atas kertas sudah 

tentu ketinggalan jaman (Daryanto, 2016:192). Karena hal ini dibilang kurang 

efektif dalam kegiatan belajar di sekolah. Akan tetapi, bukan berarti kegiatan 

ceramah dan menulis harus dihilangkan di sekolah, hanya saja, bagaimana cara 

seorang guru mampu mengkombinasikan segala aspek untuk bisa menciptakan 
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kegiatan belajar yang efektif sehingga meningkatkan hasil belajar siswanya. 

Karena pada dasarnya metode ceramah sangat dibuthuhkan dalam pembelajaran 

sejarah. 

Pola pembelajaran modern adalah pembelajaran yang dilakukan baik oleh 

peserta didik maupun guru yang jeli dan mampu memanfaatkan produk hasil dari 

kemajuan teknologi, sehingga guru akan sangat terbantukan dalam melakukan 

proses belajar mengajar (Daryanto, 2016:198). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan 

yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam 

ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Oleh karena itu agar pendidikan 

tidak tertinggal dari perkembangan IPTEK tersebut perlu adanya penyesuaian-

penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor pengajaran di sekolah.  

Menurut Ibrahin dkk dalam buku Daryanto (2016), dalam era 

perkembangan IPTEK yang begitu pesat dewasa ini, profesionalisme guru tidak 

cukup hanya dengan kemampuan membelajarkan siswa, tetapi juga harus mampu 

mengelola informasi dan lingkugnan untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa. 

Konsep lingkungan meliputi tempat belajar, metode, media, sistem penilaian, serta 

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengemas pembelajaran dan 

mengatur bimbingan belajar sehingga memudahkan siswa belajar. 

Salah satu faktor penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah 

kualitas tenaga pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Guru 

seharusnya memiliki keterampilan yang memadai untuk mendesain, 

mengembangkan, dan memanfaatkan media pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan minat, perhatian, dan motivasi belajar peserta didik. Dengan 



3 
 

 
 

meningkatnya motivasi dan minat belajar diharapkan dapat mencerna dan 

menerima pembelajaran dengan mudah. 

Media merupakam suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya (Asnawir, 2002:11). Dalam 

perencanaan pembelajaran, adanya pendekatan teknologi yang menggunakan 

perangkat (wares), baik berupa perangkat benda/perangkat keras (hardware), atau 

perangkat program (software). Perangkat benda dapat berbentuk radio, televisi, 

atau komputer, sedangkan perangkat program merupakan program yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat mempelajari sendiri materi-materi 

pembelajaran dengan menggunakan perangkat tersebut. 

Menurut International Society for Technology in Education, salah satu 

karakteristik keterampilan guru abad 21 dimana era informasi yaitu merancang 

dan mengembangkan pengalaman belajar dan assesmen era digital (Daryanto & 

Syaiful, 2017:4). Yaitu, merancang, mengadaptasi dan mengebangkan lingkungan 

belajar yang kaya akan teknologi dan sumber digital. 

Menurut Suryani, dkk (2018:104), media tidak dapat terlepas dari 

perkembangan dunia dan kebutuhan pembelajaran, saat ini cenderung dibutuhkan 

media yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Penggunaan media 

mengalamai kesulitan membawa PC atau laptop dalam beberapa situasi sehingga 

dibutuhkan alat yang lebih mudah dibawa, seperti mobile phone dan gadget untuk 

mengakses informasi. Terdapat beberapa aplikasi android yang dapat dibuat oleh 

guru atau pendidik dalam rangka membantu penyampaian informasi kepada 

peserta didik. 
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Pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi android ini bukan 

untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya sudah ada penelitan pengembangan 

yang memanfaatkan android sebagai media pembelajaran. Seperti penelitian yang 

berjudul: Perancangan Aplikasi Android Mobile Learning Dalam Pembelajaran 

Fisika SMA Menggunakan Appy Pie Pada Materi Suhu dan Kalori yang dilakukan 

oleh Maya Sri Novita, dkk (2018). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan siswa dalam memahami konsep materi suhu dan kalor. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa aplikasi mobile learning “Suhu dan Kalor” 

memperoleh nilai validitas total sebesar 3.49 dan berada pada kategori sangat 

tinggi. Selain itu juga ada penelitian pengembangan yang juga memanfaatkan 

Appy Pie berjudul: Pengembangan Aplikasi Android Berbasis Appy Pie Sebagai 

Media Pembelajaran Taksonomi Monera dan Protista Materi Alga Bagi 

Mahasiswa Pendidikan Biologi yang dilakukan oleh Harlis, dkk (2018) yang 

bertujuan untuk menarik minat membaca siswa dan mempelajari materi dengan 

menggabungkan gambar, teks,  warna serta video dalam satu aplikasi. 

Berdasarkan pengalaman yang didapat penulis selama kegiatan PLP 

(Pengenalan Lapangan Persekolahan) pada tanggal 29 Agustus s/d 30 Oktober 

2019 di SMA PGRI 2 Jambi kelas XI IPS, terdapat hambatan dalam proses 

pembelajaran yakni kurangnya ketersediaan bahan ajar yang memadai. Bahan ajar 

yang digunakan hanya buku pegangan guru saja dan selama kegiatan 

pembelajaran, siswa harus mencatat dan mendengarkan apa yang disampaikan 

oleh guru. Selain itu kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran juga 

menyebabkan siswa kurang berminat memperhatikan guru ketika menjelaskan. 

Guru cenderung hanya menggunakan papan tulis dan spidol sebagai alat 
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pembelajaran. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan alat proyektor seperti 

infokus di SMA PGRI 2 Kota Jambi. Selama kegiatan belajar di kelas, siswa 

cenderung tidak memperhatikan guru selama menjelaskan materi pelajaran, 

mereka lebih sering memainkan smartphone atau handphone mareka. Beberapa 

siswa juga mengatakan mereka merasa bosan dengan kegiatan belajar yang hanya 

menggunakan metode ceramah dan mencatat. 

Selain berdasarkan pengalaman PLP selama dua bulan tersebut, 

berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 29 Maret 2019 di 

kelas XI IPS 1 di SMA PGRI 2 Kota Jambi,  70% siswa menyatakan  materi 

Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia cukup sulit dipahami siswa karena 

cakupan materinya yang cukup luas dengan berbagai istilah yang masih kurang 

dipahami oleh siswa, dan 80% siswa menyatakan penjelasan guru tidak cukup 

untuk memahami materi Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia sehingga 

membutuhkan media pembelajaran sejarah atau sumber-sumber lainnya untuk 

membantu siswa dalam mehami konsep materi Perang Dunia dan Kelembagaan 

Dunia. Selain itu, adanya kebebasan membawa dan menggunakan smartphone 

disekolah tersebut bisa dimanfaatkan dalam mengembangan media pembelajaran 

sejarah berbasis aplikasi android yang dapat diakses siswa disekolah maupun 

secara mandiri. 

Dengan memperhatikan uraian di atas peneliti bermaksud melakukan 

penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Aplikasi Android Menggunakan Appy Pie Materi Perang Dunia dan 

Kelembagaan Dunia Siswa Kelas XI SMA PGRI 2 Kota Jambi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana prosedur pemgembangan media pembelajaran sejarah berbasis 

aplikasi android menggunakan Appy Pie. 

2. Bagaimana respon siswa SMA PGRI 2 Kota Jambi Kelas XI IPS terhadap 

media pembelajaran berbasis aplikasi android menggunakan Appy Pie 

materi Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia siswa kelas XI SMA. 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran sejarah 

berbasis aplikasi android menggunakan Appy Pie. 

2. Untuk mengetahui respon siswa SMA PGRI 2 Kota Jambi terhadap media 

pembelajaran berbasis aplikasi android menggunakan Appy Pie materi 

Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia siswa kelas XI SMA. 

 

1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Spesifikasi pengembabangan yang akan dikembangkan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran sejarah berupa aplikasi android dibuat menggunakan 

website pembuat aplikasi bernama Appy Pie. 
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2. Media pembelajaran sejarah berupa aplikasi android berisi materi Perang 

Dunia dan Kelembagaan Dunia untuk siswa kelas XI SMA PGRI 2 Kota 

Jambi. 

3. Aplikasi pembelajaran sejarah diberi nama “Perang Dunia” 

4. Aplikasi pembelajaran sejarah berisi beberapa fitur yaitu: Tentang aplikasi, 

KD, E-reader, Fideo, Photo, Website, Latihan 1, Latihan 2, Evaluasi, serta 

Data Guru. 

5. Fitur “Tentang Aplikasi” berisi tentang biodata penulis serta tujuan 

dibuatnya aplikasi. 

6. Fitur “KD” berisi kompetensi dasar materi Perang Dunia dan 

Kelembagaan Dunia . 

7. Fitur “E-reader” berisi materi mengenai materi Perang Dunia dan 

Kelembagaan Dunia yang dibuat secara singkat sehingga mudah dipahami 

siswa dengan format pdf. 

8. Fitur “Film” berisi beberapa video peninggalan Perang Dunia I dan II dan 

dokumenter Perang Dunia I dan II. 

9. Fitur “Photo” berisi 2 Galeri photo yakni photo tokoh-tokoh penting 

Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia serta Badan-badan khusus dibawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

10. Fitur “Latihan 1” berisi 10 soal latihan untuk pertemuan pertama yaitu 

materi Perang Dunia I dan Liga Bangsa-Bangsa. 

11. Fitur “Latihan 2” berisi 10 soal latihan untuk materi pertemuan kedua 

yaitu materi Perang Dunia II dan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
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12. Fitur “Evalusai” berisi 20 soal latihan untuk keseluruhan materi Perang 

Dunia dan Kelembagaan Dunia. 

13. Fitur “Kontak” berisi data pembuat aplikasi, nama, nomor telepon, nomor 

whatsapp, email, dan alamat blog penulis. 

14. Tampilan fitur dalam aplikasi menggunakan tampilan Cross Matrix 

15. Menggunakan Text Font Arial dan Courrir New dengan Text Size medium 

dan large. 

16. Media ini dapat digunakan jika ada akses internet. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Berikut adalah beberapa pentingnya pengembangan media pembelajaran 

berupa aplikasi android AppyPie: 

1. Mengatasi permasalahan minimnya ketersediaan bahan ajar  serta media 

pembelajaran sejarah disekolah. 

2. Dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat dipelajari siswa secara  

mandiri dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 

3. Agar siswa dapat mempelajari materi perang dunia dan kelembagaan dunia 

melalui pembelajaran mandiri. 

4. Diperlukannya inisiatif guru sejarah dalam merancang media pembelajaran 

sejarah yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi dan informasi yang ada. 

5. Agar dapat meningkatkan aspek kualitas pembelajaran sejarah yaitu aspek 

koginitif, afektfif, dan psikomotorik. 
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1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi dari penelitian pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi 

android: 

a. Media pembelajaran berupa aplikasi android dapat menjadi media 

pembelajaran mandiri yang dapat diakses siswa dimanapun dan kapanpun 

selagi terkoneksi dengan internet. 

b. Media pembelajaran berupa aplikasi android dapat menjadi solusi dari 

minimnya ketersediaan bahan ajar di sekolah. 

c. Media pembelajaran berupa aplikasi android dapat meningkatkan minat 

belajar siswa. 

d. Media pembelajaran berupa aplikasi android dibuat tanpa sistem coding 

sehingga tidak menyulitkan guru saat membuatnya. 

2. Keterbatasan pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi android ini 

adalah: 

a. Pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE. 

b. Penelitian hanya dilakukan sampai pada tahap uji coba kelompok kecil dan 

kelompok besar di SMA PGRI 2 Kota Jambi siswa kelas XI IPS 

c. Media yang dirancang dalam penelitian ini adalah media pembelajaran 

sejarah berupa aplikasi android menggunakan Appy Pie. 

d. Aplikasi pembelajaran berisi materi, gambar, video dan soal latihan materi 

Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia untuk SMA kelas XI. 

e. Siswa yang diminta tanggapan terhadap media pembelajaran berupa 

aplikasi android yang dikembangkan adalah siswa kelas XI SMA PGRI 2 

Kota Jambi. 
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1.7 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman istilah, maka perlu diberikan definisi 

istilah-istilah sebagai berikut:  

1. Pengembangan merupakan rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah 

ada dalam rangka meningkatkan kuliatas agar lebih maju. 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali. 

3. Aplikasi, adalah komponen yang bermanfaat sebagai media untuk 

menjalankan pengelolaan data ataupun berbagai kegiatan lainnya seperti 

pembuatan ataupun pengelolaan dokumen dan file. 

4. Android, adalah sistem operasi berbasis linux yang dikembangkan oleh google 

yang sifatnya open source. 

5. Appy Pie adalah website pembuat aplikasi. 

 


