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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tekonolgi semakin hari semakin pesat. Dalam dunia pendidikan khususnya 

sekolah perkembangan IPTEK berperan penting dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU SISDIKNAS No 20 tahun 

2003). Seiring dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran yang 

digunakan oleh pendidik ikut serta berkembang, pendidik tidak hanya 

menggunakan media konvensional seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) atau 

buku ajar akan tetapi pendidik dituntut untuk  membuat inovasi yang 

memudahkan peserta didik menerima materi yang disampaikan.  

Peran pendidik dan peserta didik akan berubah dengan adanya 

teknologi dalam proses pembelajaran. Seiring dengan kopetensi pedagogik 

yang harus dimiliki oleh pendidik, pendidik harus mampu merancang dan 

melaksanakan pembelajaran yang menarik. Pendidik harus bisa membuat 

media pembelajaran yang menyenangkan sehingga materi yang disampaikan 

kepada peserta didik dapat diterima dengan mudah dan dapat menarik peserta 

didik.  

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Sragen adalah sekolah 

yang proses pembelajarannya masih menggunakan media pembelajaran 

konvensional. Media pembelajaran yang digunakan pada saat penyampaian 

materi matriks masih menggunakan buku ajar dan LKS. Dalam proses 

pembelajaran peserta didik cenderung kesulitan untuk menerima materi, 

sehingga materi yang disampaikan guru tidak optimal. Kebutuhan akan media 

pembelajaran yang dapat menarik siswa dalam proses pembelajaran sangat 

diperlukan agar siswa lebih tertarik menerima materi yang diberikan oleh guru.  

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengembangan media 

pembelajaran mobile learning yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik lebih tertarik dengan materi yang 
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disampaikan oleh guru. Kelebihan dari mobile learning yaitu peserta didik bisa 

belajar sendiri dirumah tidak harus dengan dampingan guru. Mobile learning 

sendiri dapat digunakan kapan saja dan dimana saja yang terdapat jaringan 

internet.  

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Fredyana Cahya Arif (2016), 

dan Masykur Rubhah, dkk (2017). Dengan penjabaran sebagai berikut: 

Fredyana Cahya Arif (2016) skripsi ini bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran berbasis android untuk mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif 

yang layak digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode pengembangan 4D model (Four D Model) yang terdiri dari 4 tahapan 

yaitu: define, design, develop, dan, disseminate. 

Masykur Rubhah, dkk (2017) skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

kelayakan pengembangan media pembelajaran matematika dengan 

menggunakan program aplikasi macromedia flash. Penelitian ini menggunakan 

metode Research & Development (R&D). 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikas masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Penggunaan gawai sebagai media pembelajaran belum ada . 

2. Buku ajar dan LKS menjadi media pembelajaran yang digunakan saat ini. 

3. Peserta didik kurang tertarik dengan penyampaian materi secara 

konvensional. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memiliki pembatasan masalah agar penelitian ini dapat dikaji 

secara mendalam, batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

menggunakan media pembelajaran mobile learning.  

2. Materi dalam media pembelajaran matematika mobile learning ini adalah 

matriks. 

3. Media pembelajaran ini difokuskan pada siswa SMK kelas X 

4. Media ini dibuat berupa aplikasi dengan sistem operasi android pada gawai 

5. Dibuat menggunakan aplikasi Smart Apps Creator 
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6. Media pembelajaran mobile learning digunakan secara offline 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran mobile learning 

menggunakan Smart Apps Creator? 

2. Apakah media pembelajaran ini dapat meningkatkan semangat belajar 

peserta didik? 

3. Bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran mobile learning ? 

E. Tujuan Penelitian 

Setelah mendapat rumusan permasalahan diperoleh tujuan penelitian, tujuan 

penelitian antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran mobile learning 

menggunakan Smart Apps Creator. 

2. Untuk mengetahui semangat belajar peserta didik dengan belajar 

menggunakan media pembelajaran mobile learning. 

3. Untuk menguji kelayakan media pembelajaran mobile learning. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pendidik dalam proses 

pembelajaran matematika terkhusus untuk materi matriks, dan mampu 

membantu pendidik untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dengan 

menggunakan media pembelajaran.  

2. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu peserta didik dalam memahami 

materi matriks dan dapat memanfaatkan teknologi sebagai media 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan 

yang berkaitan dengan matriks.  

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada peneliti lain 

dalam mengembangkan media pembelajaran. 

 


