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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam setiap individu dan 

merupakan aspek utama terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar menjadi individu 

yang bermanfaat bagi kehidupan, baik dalam kehidupan individu itu sendiri, 

bangsa maupun negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang 

berkembang mendorong berbagai upaya pembaharuan dalam pemanfaatan 

hasil-hasil teknologi pada proses pembelajaran. Salah satu teknologi yang 

berkembang pesat ialah adanya gadget yang dinamakan dengan smartphone. 

Menurut hasil dari market share pada tahun Desember 2013 seperti yang 

dikutip oleh Dabhi (2014:222) menunjukkan bahwa presentasi pasar gadget 

dikuasai oleh Android sebesar 81,3%. 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang 

sangat besar bagi dunia teknologi informasi, baik dari sisi hardware maupun 

software yang bersifat dekstop based, web based dan mobile based hingga 

aplikasi yang dapat berjalan dalam ponsel atau gadget. Android adalah sistem 

operasi untuk ponsel pintar (Smartphone) yang saat ini sudah menjadi alat 

bantu pintar yang memiliki banyak kemampuan untuk berkomunikasi dua 

arah, sarana hiburan, memutar ulang audio dan video.  

“Untuk kepentingan kemajuan teknologi mobile dan meningkatkan 

keterjangkauan serta kemampuan luas mereka, perangkat mobile platform 

khususnya Android telah berubah dari alat komunikasi menjadi alat untuk 

sosialisasi, hiburan, dan belajar. Ini telah sangat merubah fungsi dunia, 

bahkan proses pembelajaran. Belajar melalui ponsel atau mobile learning 

telah menjadi bagian dari proses edukatif. Mobile learning atau M-Learning 

adalah jenis e-learning yang memberikan isi pendidikan dan pembelajaran 

materi pendukung melalui perangkat komunikasi nirkabel” (Christianne, 
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2013).  Kehadiran Learning memang tidak bisa menggantikan pembelajaran 

langsung dengan tatap muka dalam kelas, melainkan hanya sebagai 

pelengkap dalam proses pembelajaran serta dapat digunakan siswa untuk 

mempelajari kembali materi yang belum dipahami dimanapun dan kapanpun.  

 SMA Negeri 3 Sukoharjo menggunakan kurikulum 2013, pada mata 

pelajaran sejarah kelas X semester 2 menjelaskan tentang Sejarah Walisongo. 

Media pembelajaran yang digunakan sebatas slide presentasi power point. 

Dari sini dapat dilihat bahwa media power point kurang mendorong siswa 

untuk belajar secara aktif dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif 

karena materi yang disampaikan tidak dapat diterima secara maksimal oleh 

siswa. 

Dengan latar belakang perkembangan pembelajaran yang semakin 

pesat, serta kondisi yang ada di SMA Negeri 3 Sukoharjo, maka peneliti 

bermaksud untuk membangun suatu media pembelajaran berbasis Android. 

Peneliti membuat suatu bentuk media pembelajaran yang dapat menarik 

minat serta perhatian siswa dalam mempelajari mata pelajaran Sejarah yaitu 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Sejarah Walisongo 

Mata Pelajaran Sejarah Kelas X”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah guru masih 

menggunakan media konvensional. 

2. Kurangnya pengetahuan guru mengenai pengembangan media 

pembelajaran. 

3. Sebagian nilai ulangan harian siswa pada mata pelajaran Sejarah masih 

belum memenuhi standar KKM. 
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C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini difokuskan pada pengembangan 

media pembelajaran berbasis Android materi Sejarah walisongo pada mata 

pelajaran Sejarah kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Sejarah berbasis 

Android pada siswa kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran Sejarah berbasis Android 

pada siswa kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo? 

3. Bagaimana keefektifan media pembelajaran Sejarah berbasis Android 

pada siswa kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah: 

1. Mengetahui pengembangan media pembelajaran Sejarah berbasis android 

pada mata pelajaran sejarah kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran Sejarah berbasis Android 

pada siswa kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo 

3. Mengetahui keefektifan media pembelajaran Sejarah berbasis Android 

pada siswa kelas X di SMA Negeri 3 Sukoharjo 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi tambahan informasi dan dapat 

dijadikan acuan untuk penelitian yang sejenis 
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b. Bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan terutama 

tentang hal yang berkaitan dengan pengembangan media 

pembelajaran berbasis android di SMA 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu untuk menambah 

koleksi perpustakaan yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang berkepentingan 

b. Bagi SMA Negeri 3 Sukoharjo yaitu untuk memberi sumbangan 

dalam upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran sejarah 

c. Bagi guru yaitu memberi masukan dan wawasan mengenai 

penyelenggaraan pembelajaran melalui android agar lebih baik 

d. Bagi siswa yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang 

media pembelajaran android, untuk meningkatkan keaktifan dalam 

belajar, dan mengoptimalkan pembelajaran didalam dan diluar kelas 

e. Bagi peneliti yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 

menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan 

untuk memperoleh pemahaman dalam melakukan penelitian sebagai 

bekal untuk terjun ke masyarakat 

 


