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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang seharusnya ditempuh oleh setiap 

warga Negara Indonesia. Seperti yang tercantum pada UUD 1945 pasal 31 

ayat 1 bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. 

Berdasar pada undang-undang dasar tersebut maka penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar hak 

warga Negara dalam pendidikan terpenuhi dengan baik. Penyelenggaraan 

pendidikan yang baik dapat didukung oleh beberapa hal, media pembelajaran 

yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini adalah salah satunya. 

Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan isi materi ajar dari sember pembelajaran ke peserta 

didik yang bisa menyangkut software dan hardware. (Jalinus & Ambiyar, 

2016). Menggunakan media pembelajaran dapat memudahkan guru dalam 

penyampaian materi kepada siswa ketika pelaksanaan pembelajaran. Selain 

itu, media pembelajaran juga dapat mempermudah siswa dalam memahami 

materi.  

Media pembelajaran akan lebih baik jika disusun sesuai dengan 

kondisi lapangan persekolahan dan juga teknologi yang sedang berkembang. 

Salah satu contoh perkembangan teknologi pada media pembelajaran yaitu 

“Interaktif”. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Interaktif 

merupakan keadaan yang ditandai dengan pertukaran percakapan dari 

masukan dan keluaran, seperti ketika pengguna memasukkan pertanyaan atau 

perintah dan system segera memberikan tanggapan. Dari pengertian diatas, 

media pembelajaran yang baik yaitu dapat berinteraksi dengan siswa. Siswa 

dapat mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka memberikan masukan. 

Seperti pendapat dari Jalinus dan Ambiyar (2016), Media yang dapat 

memunculkan komunikasi dua arah adalah media yang baik.  
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Setelah dilakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi di 

SMP Negeri 1 Ngargoyoso, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

2013. Media yang digunakan dalam pembelajaran masih belum interaktif 

yaitu power point. Sebenarnya media ini sudah termasuk dalam media yang 

baik untuk digunakan dalam pembelajaran, tetapi masih membutuhkan 

inovasi agar lebih menarik lagi. Menurut penjelasan dari Ibu Dwi Darmastuti, 

kendala yang dialami saat menjagar yaitu fokus siswa dalam mendengarkan 

pembelajaran di dalam kelas masih kurang.  

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti bermaksud untuk 

mengembangakn sebuah aplikasi media pembelajaran yang interaktif. Media 

pembelajaran interaktif ini diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih 

fokus dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Adanya media yang menarik dan  

interaktif diharapkan dapat meningkatkan fokus belajar siswa, sehingga hasil 

belajar siswa dan pemahaman siswa akan materi pelajaran juga dapat 

meningkat. 

Media Pembelajaran Interaktif yang akan dikembangkan peneliti ini 

akan memuat mata pelajaran Biologi untuk kelas VIII. Media ini memuat 

materi, video, dan latihan soal interaktif. Latihan soal interaktif yang 

dimaksud ialah dapat memberikan timbal balik ketika siswa menjalankan 

sebuah perintah dalam media tersebut. Adanya aplikasi media pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif ini diharapkan dapat membuat siswa tertarik 

untuk belajar sehingga fokus siswa dalam belajar meningkat.   

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya fokus siswa ketika pembelajaran di dalam kelas. 

b. Perlunya media pembelajaran yang inovatif untuk menunjang 

pembelajaran di dalam kelas. 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diberikan agar penelitian dapat 

terstruktur, fokus pada tujuan dan terarah. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini ialah : 

a. Materi yang dimuat pada aplikasi media pembelajaran ini ialah bab 

“Struktur dan Fungsi Tumbuhan”. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi media 

pembelajaran interaktif pada mata pelajaran IPA biologi. 

c. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

ketika menggunakan aplikasi media pembelajaran interaktif. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif untuk mata pelajaran biologi di SMP Negeri 1 

Ngargoyoso? 

b. Apakah media pembelajaran interaktif ini layak jika diterapkan dalam 

pembelajaran di dalam kelas? 

c. Dapatkah media pembelajaran interaktif ini meningkatkan hasil belajar 

siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membuat aplikasi media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 

di SMP Negeri 1 Ngargoyoso. 

b. Menguji kelayakan media pembelajaran interaktif jika diterapkan 

dalam pembelajaran di kelas. 

c. Membandingkan hasil belajar siswa antara menggunakan media 

pembelajaran yang belum interaktif dengan menggunakan aplikasi 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini ialah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

peneliti lain untuk mengembangkan media pembelajaran 

interaktif sejenis. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

tentang penggunaan media pembelajaran interaktif. 

3) Dapat menjadi pembanding bagi guru atau peneliti lain 

mengenai perbedaan pembelajaran dengan menggunakan 

aplikasi media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dan 

dengan tidak menggunakan aplikasi media pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif. 

4) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi reverensi guru dalam 

hal penggunaan media interaktif untuk pembelajaran di kelas. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk menambah pengetahuan mengenai manfaat media 

pembelajaran interaktif jika diterapkan dalam pembelajaran. 

2) Untuk memotivasi siswa agar tertarik untuk belajar. 

3) Untuk membantu siswa agar fokus dalam pembelajaran. 

4) Untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. 

5) Untuk meningkatkan hasil dari belajar atau hasil ulangan 

siswa. 

 


