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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peraturan pemerintah RI no 32 tahun 2013 pasal 1 ayat 9 dan 19 

tentang standar nasional pendidikan tercantum bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Standar sarana dan prasarana adalah 

kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat 

berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Teknologi informasi dalam pendidikan pun sekarang sudah 

berkembang pesat sehingga para guru dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam memberikan materi dan memudahkan pemahaman terhadap 

materi pelajaran yang diajarkan disekolah. Kegiatan pendidikan formal 

adalah belajar mengajar, oleh karena itu kegiatan belajar mengajar 

merupakan inti utama proses dalam pendidikan yang paling utama. Hal itu 

tidak jauh dari komponen kegiatan belajar mengajar yaitu guru, murid dan 

metode yang digunakan, media ajar, materi yang diajarkan dan waktu.  
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Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu cabang ilmu dalam 

dunia pendidikan. IPA merupakan bagian dari ilmu-ilmu science, seperti 

Fisikia, Kimia dan Biologi. Mengingat pentingnya pendidikan IPA yang 

merupakan salah satu aspek dalam mempelajari tubuh manusia, maka 

siswa harus mengetahui fungsi dan peranan sistem organ dalam tubuh 

manusia. Dengan pengetahuan tersebut kerusakan serta gangguan sistem 

organ tubuh akan dapat dikurangi. Sistem organ terdiri atas beberapa organ 

yang bekerja sama menjalankan suatu proses yang menunjang kehidupan 

seluruh sistem-sistem organ yang lain. Keseluruhan sistem organ tersebut, 

akhirnya membentuk satu individu organisme. Sistem organ tubuh antara 

lain sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem 

peredaran darah, sistem reproduksi, sistem otot, sistem saraf, sistem 

endoktrin, sistem rangka. Dalam pembelajaran sistem organ dalam tubuh 

manusia masih menggunakan media peraga dan menggunakan buku. 

Untuk mewujudkan suatu proses belajar yang efektif dan efisen 

sesuai perkembangan jaman tidak cukup hanya menggunakan metode 

konvensional saja namun harus ada media pembelajaran yang interaktif. 

Pembelajaran interaktif tidak berarti menggantikan model belajar 

konvensional di dalam kelas, tetapi untuk memperkuat model belajar 

tersebut dalam penguasaan materi dan pengembangan teknologi 

pendidikan dengan menyediakan seperangkat alat yang dapat mendukung 

nilai belajar secara konvensional. (Tambunan, 2012). 
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Perkembangan website saat ini sangat cepat. Website 

dikembangkan dari berbagai sisi seperti bentuk, tamplate, desain editor 

dan tampilan. Bahasa pemrograman yang digunakan juga mengalami 

perubahan seperti HTML (Hypertext Markup Language). Saat ini W3C 

(World Wide Web Consorsium) sedang dalam proses pembangunan 

HTML5. HTML5 menggantikan standardisasi bahasa HTML, XHTML, 

dan HTML DOM. Keistimewaan HTML 5 antara lain tidak membutuhkan 

instalasi perangkat pihak ketiga. Selain itu, HTML 5 juga memiliki fitur 

untuk melakukan drag-and-drop, serta audio dan video yang lebih markup 

dan scripting. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat 

judul pengembangan aplikasi media pembelajaran sistem organ dalam 

tubuh manusia menggunakan HTML 5 ”. Media pembelajaran ini selain 

user friendly diharapkan dapat membantu dan mempermudahkan guru 

dalam menyampaikan materi, serta menambah referensi siswa dalam 

materi sistem organ dalam tubuh manusia. Disamping itu media 

pembelajaran ini dapat menjadi sarana pendukung dalam kegiatan belajar 

serta dapat menjadi sumber informasi untuk orang umum. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latarbelakang  yang disampaikan dapat diperoleh 

rumusan masalah yaitu : “Bagaimana merancang dan membuat media 

pembelajaran non konvensional ?” 

 



4 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran 

pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis memberikan batasan 

yaitu:  

1. Rancangan media pembelajaran sistem organ tubuh manusia yang 

interaktif  berbasis web menggunakan HTML 5, Javascript dan 

CSS 3 dan Ulead  video studio 10 untuk mengedit video. 

2. Pembahasan hanya pada materi sistem pernafasan, ekskresi, sistem 

peredaran darah, dan sistem pencernaan, meliputi teks, gambar, 

audio, video serta drag n drop dan disertai latihan soal. 

3. Aplikasi ini merupakan offline application. 

4. Bahan materi diambil dari buku paket Biologi SMA kelas XI dan 

dari guru biologi. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti harus menentukan tujuan 

sebagai tindakan  awal. Tujuan dari penelitian ini adalah  membuat dan 

merancang media pembelajaran yang interaktif  tentang sistem organ 

dalam tubuh manusia di SMA ( Sekolah Menengah Atas ) kelas XI  dan 

memberikan alternatif non- konvensional dalam sistem pembelajaran. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pengguna 

a. Media pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam 

mengulang materi pelajaran di luar jam sekolah. 

b. Diharapkan dapat menambah minat siswa dalam materi 

sistem organ dalam tubuh manusia. 

c. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam belajar. 

2. Bagi Guru 

a. Membantu guru dalam proses belajar mengajar. 

b. Membantu guru dalam memotivasi siswa dalam belajar. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengembangkan ilmu yang 

telah di dapat diperkuliahan serta ilmu dan pengetahuan baru yang 

tidak didapat dari perkuliahan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini maka diperlukan 

sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

 BAB  I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah,    rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan.  
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 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan media pembelajaran sistem organ dalam 

tubuh manusia. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Membahas langkah proses perancangan dan pembuatan media 

pembelajaran sistem organ dalam tubuh manusia. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil pembahasan dan pengujian dari perancangan dan 

pembuatan Media Pembelajaran Sistem Organ dalam Tubuh 

Manusia., sehingga didapatkan bukti kuat dari hipotesis yang 

dilakukan.. 

 BAB V PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


