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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan mutlak yang harus diperoleh 

setiap manusia. Manusia diharapkan dapat mengembangkan potensinya 

sehingga kualitas manusia berubah ke arah yang lebih baik dan menjadikan 

sumber daya manusia yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Seperti yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan: “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia 

dan merupakan aspek utama terciptanya sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan dapat menjadikan manusia menjadi individu yang 

bermanfaat bagi kehidupan, baik dalam kehidupan individu itu sendiri, 

bangsa maupun negara. Oleh karena itu pendidikan harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan tujuan. Keberhasilan suatu 

bangsa terletak pada mutu pendidikan yang dapat meningkatkan sumber daya 

manusianya. 

Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 

meliputi guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran yang saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. 

Media merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan penggunaan media yang tepat dan 

bervariasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar 

dan dapat mengurangi sikap pasif siswa. 
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Hasil dari wawancara kepada guru di sekolah SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar bahwa kebanyakan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran masih konvensional memakai metode ceramah dan diskusi 

terutama pada mata pelajaran biologi, selain itu guru juga belum 

menggunakan media pembelajaran berbasis android dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas. Maka dari itu perlu adanya media pembelajaran 

untuk siswa yang harus dikemas semenarik mungkin agar siswa bisa berlama-

lama mempelajari suatu materi pembelajaran.  

Biologi sebagai ilmu alam yang lahir dan berkembang berdasarkan 

observasi dan eksperimen, menuntut cara penyajian yang kreatif inovatif, 

menekankan pemberian pengalaman secara langsung berorientasi pada proses 

penemuan konsep-konsep ilmiah. Memperhatikan pentingnya pembelajaran 

biologi maka mengembangkan media pembelajaran dengan berbasis aplikasi 

android pada mata pelajaran biologi sangatlah tepat, karena proses belajar 

dipusatkan pada kemandirian siswa sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator yang memandu siswa untuk mengkonstruksi informasi yang 

diperoleh menjadi sebuah pengetahuan. 

Media pembelajaran menurut Umar (2013 : 8), menyampaikan bahwa 

media pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan sebagai 

perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pendidikan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran dapat dibuat dan 

dirancang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Media 

pembelajaran teknologi dan informasi (TIK) dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang menarik dan memberikan dampak yang positif terhadap 

performa akademik berupa motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik. 

Media pembelajaran berupa aplikasi android untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudahan dalam 

menggunakan dan dapat digunakan di berbagai tempat membuat siswa lebih 

sering mengakses materi. Dengan semakin sering siswa mengulangi materi 
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yang disampaikan maka siswa akan semakin paham dengan materi yang telah 

disampaikan. 

Hasil belajar siswa dibantu oleh guru, dalam proses belajar. Hasil 

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak belajar. Dalam 

mendidik siswa selain menggunakan media buku dalam pembelajaran 

dikelas, guru juga dapat memberikan proses belajar dengan menggunakan 

perangkat lunak dari sistem komputer. Sehingga dengan perangkat lunak 

dalam media pembelajaran mampu membantu siswa menjadi lebih baik 

dalam proses belajarnya sehingga siswa tidak merasa jenuh dan merasa bosan 

dalam proses belajar di dalam kelas. Sehingga guru dapat menggunakan 

media pembelajaran yang berbasis android dalam pembelajaran di dalam 

kelas. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat 

ini menyebabkan hampir semua aktivitas manusia dapat dikendalikan oleh 

aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dengan semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan suatu 

usaha yang dapat mempermudah mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Tingkat 

perkembangan perangkat smartphone yang semakin tinggi dan relatif 

semakin murah merupakan faktor pendukung pengguna smartphone 

meningkat. Pengguna smartphone Indonesia juga tumbuh pesat. Lembaga 

riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah 

pengguna aktif smartphone di Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta 

orang. 

Perkembangan sistem operasi android, mulai dari gadget,tablet PC, 

smartphone dan aplikasi lain yang memiliki sistem operasi android lainnya. 

Tentunya dapat mendukung peserta didik memiliki dan menggunakan 

android dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan smartphone sendiri tengah 

populer di dunia dan tidak ketinggalan dengan Indonesia. Dengan adanya 

smartphone dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan 

manusia dan memberikan banyak kemudahan dalam penggunaannya. 
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Smartphone berpotensi untuk dapat digunakan sebagai salah satu 

media pembelajaran. Hal ini menjadikan prospek penggunaan media 

pembelajaran berbasis smartphone menjadi sangat baik. Selain itu, 

penggunaan media belajar melalui smartphone juga dapat mengalihkan efek 

negatif dari penggunaan smartphone, seperti bermain game karena siswa 

dapat belajar melalui smartphone. 

Berdasarkan uraian diatas didapat bahwa sebagian besar peserta didik 

belum mengoptimalkan penggunaan smartphone untuk mengatasi kesulitan 

belajar. Masih banyak peserta didik yang menggunakan smartphone hanya 

untuk mengakses media sosial, aplikasi pesan dan bermain game. Maka 

dengan adanya media pembelajaran akan mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi yang akan diajarkan, serta siswa dapat lebih 

memahami apa yang disampaikan oleh guru. Siswa kesulitan menggunakan 

media pembelajaran. Keterbatasan alat menjadi kendala dalam mengakses 

media pembelajaran. Komputer pribadi seperti laptop dirasa masih mahal 

bagi kalangan menengah ke bawah. Fasilitas yang diberikan oleh sekolah 

juga tidak dapat di gunakan setiap saat karena jumlahnya terbatas. 

Dengan pengembangan media pembelajaran berbasis android 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dengan mengembangkan 

media pembelajaran untuk siswa diharapkan dapat memudahkan siswa untuk 

menerima pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga dapat 

menjadi bekal dimasa depan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan pengembangan dengan judul:”Media Pembelajaran 

Dengan Aplikasi Berbasis Android Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dalam Mata Pelajaran Biologi Di Kelas XI SMA Muhammadiyah 1  

Karanganyar”. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Guru masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran 

Biologi di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 

2. Penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran belum pernah 

dilakukan. 

3. Kurangnya kesadaran siswa yang memiliki smartphone tetapi tidak 

dimanfaatkan untuk belajar. 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah yang dibatasi pada peneliti ini adalah : 

1. Penelitian terfokus pada pengembangan aplikasi media pembelajaran 

berbasis android menggunakan softwere appypie. 

2. Materi yang diberikan yaitu sistem gerak pada manusia untuk SMA kelas 

XI pada mata pelajaran Biologi. 

3. Media pembelajaran sistem gerak pada manusia berbasis appypie ini 

diakses secara online. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana media pembelajaran dengan aplikasi berbasis android mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Biologi di kelas 

XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran dengan berbasis aplikasi 

android dalam mata pelajaran Biologi di kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran dengan aplikasi 

berbasis android mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran Biologi di kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran dengan berbasis 

aplikasi android dalam mata pelajaran Biologi di kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Karanganyar 

F. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui media pembelajaran berbasis aplikasi android yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

2. Bagi siswa, produk penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran yang mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Biologi di kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 

3. Bagi guru, produk penelitian ini dapat dijadikan alternatif media 

pembelajaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran Biologi kelas XI 

SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 


