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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

            Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia dan 

agar terwujudnya sumber daya manusia yang dapat bersaing di era global. 

Pendidikan dapat memanusiakan individu yang bermanfaat bagi kehidupan 

individu, bangsa maupun negara. selain itu pendidikan juga dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mempunyai ketrapilan, daya pikir 

kritis, mempunyai pemikiran yang sistematis melalui pendidikan yang baik dan 

optional dalam pengimplementasiannya. Pendidikan merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan secara sadar oleh pendidik dan peserta didik, yang memiliki tujuan 

untukmeningkatkan ilmu pengeahuan serta penambahan wawasan secara luas 

Arief S. Sadiman dkk (2014:2). Proses belajar bisa terjadi karna adanya interaksi 

seseorang dengan sumber belajarnya. Oleh karna itu pendidikan harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat tercapainya tujuan yang 

diinginkan. Tujuan pendidikan sebenarnya sudah didukung oleh UU No 20 tahun 

2003 Bab II, Pasal 3 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, meliputi : 

Pedidikan adalah  proses yang dilakukan peserta didik secara terecana agar   

peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk menguatkan aspek 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. Demi 

terwujunya tujuan pengembangan peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beraklah mulia, 

berilmu, cakap dan kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

            Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi  begitu 

cepat, sehingga menuntut manusia lebih cepat mengakses informasi tersebut, 

dalam hal ini diperlukanya kemudahan akses untuk mencari inforasi tersebut. 

Dalam pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang meliputi guru, 
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siswa, dan lingkungan belajar yang berperan untuk mensukseskan tercapainya 

tujuan dari pembelajaran tersebut. Dalam hal ini untuk mempermudah proses 

pembelajara diperlukanya sebuah media yang tepat dan bervariasi dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengurangi sifat 

pasif siswa (Deni Hardianto, 2005: 102). 

            Siswa akan memerlukan buku untuk menunjang kegiatan belajar, buku 

pelajaraan saat ini memerlukan adanya inovasi yang sesuai dengan perkembangan 

zaman saat ini, sedangkan buku ekonomi biasanya tebal dan berat sehingga 

menurunkan minat siswa untuk membacanya ataupun keinginan siswa untuk 

belajar. Dalam pembelajaran saat ini biasanya media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran  ialah powerpoint, video pembelajaran, buku teks dan LKS. Media 

pembelajaran tersebut tidak praktis di gunakan oleh siswa saat ini yang 

perkembangan tekhnologinya semakin pesat, sehingga memerlukan media 

pebelajaran yang dapat di akses sewaktu-waktu, kapanpun dan dimanapun. Selain 

itu refrensi yang tersedia di perpustakaan belum biasa menarik minat siswa dalam 

membaca. Pembelajaran dengan menggunkan multimedia sebagai kombinasi 

grafik, teks, suara, vidio, gambar, dan animasi sehingga menjadi satu kesatuan 

yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi materi 

pembelajaran (Azhar Arsyad, 2013:169). Media pembelajaran dapat dibagi 

menjadi beberapa kelompok yaitu media grafis, media audio dan media proyeksi. 

            Pemanfaatan media sebisa mungkin dapat digunakan di semua mata 

pelajaran, termasuk ekonomi salah satunya pendapatan nasional pada siswa 

SMA/MA kelas XI, dengan tuntutan perkembangan teknologi siswa menginginkan 

semua praktis dan dapat dibawa kemana saja guna mempermudah dalam belajar 

siswa, sehingga ada variasi belajar yang tidak membosankan untuk siswa, 

pendidikpun harus mengikuti perkembangan tekhnologi tersebut sebagaimana 

diinginan siswa agar proses belajar mengajar dapat diterapkan dengan maksimal 

dan siswa dapat menyerap materi dengan baik, karna dengan metode belajar yang 
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konvensional atau ceramah dan media yg terbatas dapat membuat siswa bosan dan 

susah menyerap materi pembelajaran. 

            Media pembelajaran yang di kemas dengan semenarik dan sebaik mungkin 

agar siswa biasa meningkatkan minat belajar siswa kemudian diharapakan  lebih 

lama dalam belajar suatu materi sehingga materipun dapat terserap dengan baik. 

Dengan tuntutan diatas penulis ingin mengkombinasikan sebuah media 

pembelajaran berupa aplikasi yang dapat distal dihandphone yang berbasis 

android, karna pada saat ini handphone berbasis android biasa dimiliki oleh siswa 

pada umumnya dan kebanyakan masyarakat. Pada aplikasi ini terdapat materi 

berbasis E-book, video yang terintegrasi dengan youtube, kuis dan media yang 

dapat membantu proses pembelajaran siswa, dalam pembuatan aplikasipun cukup 

mudah dan biasa dilakukan oleh guru-guru yang memahami penggunaan komputer 

dan internet. Dalam pendidikan kurangnya variasi model pembelajaran bukan 

sepenuhnya salah guru, namun kurangnya dalam pemanfaatan atau pengoptimalan 

perkembangan tekhnologi, maka dari itu penguunaan aplikasi pada ponsel android 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

Media pembelajaran yang memanfaatkan tekhnologi ponsel dapat disebut 

dengan M-Learning (mobile learning) ialah salah satu alternatif dalam 

perkembangan media pembelajaran, media mobile learning ditujukkan sebagai 

pelengkap dalam proses pembelajaran serta memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mempelajari materi yang kurang dikusai dimanapun dan kapanpun (Panji 

Wisnu Wirawan, 2011:22-23). 

Saat ini guru yang masih menggunkan metode konversional dalam 

mengajar membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik pada materi yang di 

sampaikan dan memilih untuk melakukan hal-hal lain seperti bercengkrama dan 

bermain posel yang mereka bawa, dengan masalah tersebut adanya potensi 

pengguaan ponsel sebagai media pembelajaran dengan membuat apliakasi 
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pembelajaran ekonomi yang ditujukan untuk semua ponsel berbasis Android. 

Alasanya karna Oprating Sytem Android banyak digunkan sebagai sistem yg 

paling banyak pada ponsel saat ini. Selain lebih simpel dan praktis, banyak ponsel 

yang berbasis android yang harganya terjangkau dengan kisaran 500 rb – 1,5 juta 

rupiah. 

Berdasarkan data dari IDC (International Data Corporation) pada setahun 

belakangan ini hingga bulan maret 2018 Android memegang 69,43% market share 

smartphone diseluruh dunia, iphone operating system merupakan sistem operasi 

dari iPhone menduduki peringkat ke dua dengan 29,03,7%, disusul dengan Seri 40 

diperingkat ke tiga dengan 0,49% dengan Windows Phone di peringkat ke lima 

sebesar 0,25% market share. Kesuksesan Android ini tidak lepas dari sifatnya yang 

tebuka (open source) yaitu dapat memberikan sumber kode perangkat lunak gratis 

sehingga para pengembang bisa mengembangkan, mendistribusikan, dan 

menggandakannya tanpa perlu membayar lisensi apapun sehingga dalam 

pembuatan aplikasi lebih terjangkau. Selain itu android telah disediakan aplikasi 

berbayar maupun geratis oleh pengembang android sehingga memudahkan 

pengguna. Banyak aplikasi yang tersedia di play store dan pengguna tingal 

mengunduh aplikasi tersebut dan otomatis mengistalnya ke dalam smartphone. 

Appypie adalah salah satu aplikasi yang memudahkan pembuat aplikasi 

yang masih awam dengan coding untuk membuat aplikasi berbasis Android, IOS, 

Windows Phone dan blackberry yang didukung oleh Google. 

Melalui tugas akhir ini, penulis termotivasi untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis android dalam bentuk aplikasi pembelajaran ekonomi pada 

mata pelajaran Ekonomi kelas XI. diharapakan dengan adanya pengembagan 

media pebelajaran melalui smartphone akan lebih simpel dan praktis dan dapat di 

akses kapanpun dan dimanapun sehingga diharapakan siswa lebih mudah dalam 

belajar. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditemukan 

berbagai macam masalah pembelajran yang terjadi antara lain: 

1. Pendidik sampai saat ini masih menggunakan metode konvensional saat 

pebelajaran khususnya pelajaran ekonomi sehingga membuat siswa bosan dan 

kurang menarik. 

2. Kurangnya minat belajar siswa, sehingga siswa memilih untuk melakukan hal-

hal lain seperti sibuk dengan gadgetnya, dan bercanda dengan temannya. 

3. Siswa lebih sukar membawa buku pelajaran karna diangap kurang simpel atau 

praktis. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran berupa 

Aplikasi Pembelajaran Ekonomi berbasis Android untuk mata pelajaran Ekonomi 

di kelas XI. penelitian ini difokuskan dalam pembuatan produk dan menguji 

kelayakan tidak sampai mengukur pengaruh terhadap prestasi siswa dan materi 

yang digunakan dalam penelitian ini hanya kompetensi dasar pendapatan nasional. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

yang telah dijelaskan penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah: 

1. Bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dalam 

bentuk Aplikasi pembelajaran Ekonomi untuk mata pelajaran Ekonomi di 

kelas XI? 

2. Bagaimana pendapat siswa dengan adanya Aplikasi Pembelajaran Ekonomi 

sebagai media pembelajaran pendapatan nasional? 
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3. Bagaimana kelayakan produk Aplikasi pembelajaran ekonomi berbasis 

Android dalam mata pelajaran Ekonomi kompetensi dasar pendapatan 

nasional di kelas XI berdasarkan penilaian para validator? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengembangkan media pembelajaran berbentuk aplikasi berupa Aplikasi 

Pembelajaran Ekonomi berbasis Android yang layak untuk diterapkan sebagai 

media pembelajaran Ekonomi 

b. Mengetahui kelayakan produk berupa Aplikasi Pembelajaran Ekonomi 

berbasis Android untuk diterapkan sebagai media pembelajaran Ekonomi 

Kopetensi Dasar Pendapatan nasional. 

c. Mengetahui pendapat siswa terhadap produk Aplikasi Pembelajaran Ekonomi 

berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran Ekonomi 

Kopetensi Dasar Pendapatan nasional. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian mengenai “Pengembangan Media M-Learning Berbasis 

Aplikasi Android Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI SMAN 

Colomadu Tahun Ajaran 2018-2019” maka terdapat berbagai macam manfaat 

yang dapat dipetik baik secara teoritis dan secara praksis. 

1. Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

referensi guna pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media, 

khususnya media pembelajaran Akuntansi berupa Aplikasi Pembelajaran 

Ekonomi berbasis Android. 
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2. Secara Praksis 

a. Bagi Siswa, dapat memberikan alternatif belajar dalam pembelajaran 

ekonomi  kepada siswa sehingga siswa dapat mengakses materi 

pembelajaran kapanpun dan di manapun dengan mudah 

b. Bagi Guru, dapat memberikan refrensi metode pembelajaran lain dan 

menambah wawasan terhadap alternatif media pembelajaran yang menarik 

dan bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran  

c. Bagi Peneliti, mendapat pengalaman dalam pembuatan media 

pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan bagi siswa sekaligus 

terjun langsung ke dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


