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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       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 suatu proses pembelajaran kepada peserta 

didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya 

menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Pendidikan menjadi 

aspek utama terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan dapat menciptakan manusia menjadi individu yang bermanfaat 

baik untuk diri sendiri, bangsa maupun negara. Oleh karena itu, pendidikan 

harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar sesuai dengan tujuan sehingga 

kualitas Sumber Daya Manusia dapat meningkat. Peningkatan kualitas 

Sumber daya Manusia harus diimbangi dengan meningkatnya kualitas 

pendidikan.  

       Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika telah 

sesuai dengan standar proses yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. 

Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup untuk 

mengembangkan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

       Saat pembelajaran berlangsung, bukan pemerintah lagi yang memiliki 

peran secara langsung untuk mengembangkan kualitas pendidikan di 

Indonesia, akan tetapi lembaga sekolah dengan cara melengkapi fasilitas 
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yang menunjang proses pembelajaran, dalam hal ini guru, kelas perangkat 

pembelajaran buku, dan media pembelajaran yang dapat menstimulus 

siswa agar tidak mudah bosan dan lebih semangat serta mudah memahami 

materi yang disampaikan. 

       Media pembelajaran merupakan alat dan bahan yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Media pembelajaran menjadi 

penghubung antara guru dan siswa, sehingga komunikasi antara guru dan 

siswa dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya media pembelajaran 

dapat mendiorong siswa untuk lebih aktif dan komunikatif dalam proses 

belajar sehingga belajar menjadi sangat menyenangkan, tidak 

membosankan, dan siswa dapat dengan mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. dalam hal ini, guru harus dapat mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan 

media pembelajaran. 

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

adanya pembaharuan dalam pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap 

penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan 

lainnya. Guru dapat dengan mudah menyampaikan informasi didalam 

proses belajar mengajar dengan menggunakan alat-alat bantu mengajar 

yang dapat dijangkau dengan mudah oleh adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi seperti, media pembelajaran berbasis alat 

elektronik, internet, dan lain sebagainya. Pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi telah mengubah pembelajaran yang bersifat 

konvensional atau tradisional menjadi pembelajaran berbasis media, 

diantaranya media komputer dan internet yang memunculkan e-learning. 

       Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan adanya 

perkembangan software dalam media pembelajaran salah satunya lectora 

inspire. Lectora inspire merupakan salah satu software multimedia yang 

dapat digunakan dalam pembuatan media pembelajaran interaktif dan 

menarik. Dalam program lectora inspire ini, materi yang diajarkan dapat 
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disajikan dalam bentuk tampilan yang menarik yang disertai dengan 

gambar, video singkat yang dapat mewakili penyampaian nilai-nilai dari 

materi yang disampaikan. Dengan demikian, media ini dapat digunakan 

dalam pembelajaran tanpa meninggalkan materi yang harus disampaiakan 

oleh guru. lectora inspire juga dapat digunakan untuk mengembangkan 

konten digital materi ajar dan materi uji berbentuk multimedia dinamis, 

mudah (use friendly) dan berkualitas tanpa membutuhkan sumber daya 

manusia dalam keahlian desain seni dan grafis serta pemograman yang 

tinggi untuk mengikuti dinamika perubahan sistem belajar mengajar. 

       Pada era globalisasi saat ini, menuntut adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat 

diperoleh dari proses pembelajaran melalui pendidikan. Ada tiga variable 

utama yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu 

kurikulum, guru, dan pengajaran atau proses belajar mengajar. Guru 

sebagai fasilitator dalam menyalurkan ilmu pengetahuan tentunya 

memerlukan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dan memberikan sebuah informasi, 

pengetahuan baru yang bertujuan untuk menciptakan sebuah pemahaman 

pada diri peserta didik. Pengukuran sebuah pemahaman dapat dilakukan 

dengan cara penilaian terhadap hasil belajar siswa.  

       Hasil belajar yang optimal diperlukan penerapan strategi yang tepat, 

metode pembelajaran, dan alat bantu berupa media pembelajaran yang 

sesuai. Apabila guru masih menggunakan metode dan media tradisional 

atau konvensional seperti metode ceramah dan masih terpaku pada buku 

teks dalam pembelajaran akuntansi secara terus menerus tanpa 

menggunakan variasi dalam pembelajaran maka dapat memicu 

permasalahan lain seperti rasa cepat bosan, mengantuk, tidak fokus, dan 

menurunnya motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti proses belajar 

mengajar di kelas sehingga prestasi hasil belajar siswa menurun.  
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       Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melaksanakan 

kegiatan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di kelas X 

IPS mata pelajaran Ekonomi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, pada 

kenyataannya saat proses belajar berlangsung guru jarang menggunakan 

media pembelajaran berbasis teknologi karena guru hanya terbatas bisa 

mengoperasikan Microsoft power point. Media pembelajaran lain yang 

digunakan oleh guru di dalam kelas, yaitu buku teks dan papan tulis, 

sehingga siswa kurang fokus dalam memahami  materi yang disampaikan 

oleh guru. Oleh karena itu, perlu adanya media yang mendukung seperti 

halnya dengan adanya tampilan gambar, video, serta game edukasi untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi-materi yang ada dalam 

buku teks dan siswa tidak meras jenuh ketika belajar. 

       Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya pengembangan 

media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

mendorong siswa lebih aktif dan komunikatif dalam proses belajar. Media 

pembelajaran harus dikemas secara menarik dan menyenangkan agar dapat 

menarik perhatian siswa untuk terus belajar dan siswa menjadi aktif serta 

dapat memahami materi. Media pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu 

salah satunya media pembelajaran berbasis lectora inspire.  

       Media pembelajaran berbasis lectora inspire merupakan media 

pembelajaran yang mudah digunakan dan praktis. Media pembelajaran 

berbasis lectora inspire mempunyai keunggulan antara lain biaya yang 

lebih murah, mudah digunakan user friendly, dan terdapat bahan ajar 

sekaligus kuis terpadu. Media pembelajaran berbasis lectora inspire ini 

tidak memerlukan akses internet secara terus menerus dalam 

penggunaannya, sebab media yang dihasilkan berupa output yang dapat  di 

buka dan di simpan pada laptop/komputer yang di miliki guru ataupun 

siswa. Pengembangan media pembelajaran berbasis lectora inspire ini 

dibuat semenarik mungkin agar siswa lebih tertarik dan senang untuk 

belajar Ekonomi. 
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       Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk mengembangkan 

media pembelajaran berbasis lectora inspire pada mata pelajaran Ekonomi. 

Dengan adanya pengembangan media pembelajaran berbasis lectora 

inspire diharapkan akan lebih memudahkan siswa dalam memahami materi 

pada pelajaran Ekonomi dan siswa lebih antusias dalam belajar Ekonomi 

sekaligus memberikan inovasi baru kepada siswa dan guru melalui 

pengetahuan adanya perkembangan teknologi yang maju dengan judul 

“Aplikasi Lectora Inspire dalam Pembelajaran Ekonomi Kelas X Di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2019/2020” 

 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang 

berhubungan dengan media dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Siswa merasa jenuh dengan penggunaan metode pembelajaran Ekonomi 

secara konvensional yang monoton seperti ceramah. 

b. Guru belum menggunakan alternatif media pembelajaran, seperti media 

pembelajaran Ekonomi berbasis aplikasi Lectora Inspire sebagai media 

yang dapat menunjang pembelajaran Ekonomi. 

c. Fasilitas di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang belum dimanfaatkan 

secara optimal untuk menunjang pembelajaran Ekonomi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu 

diadakan pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus dalam mengatasi 

permasalahan. Penelitian ini membatasi pada masalah belajar optimal melalui 

Pembelajaran Berbasis Aplikasi Lectora Inspire Pada Mata Pelajaran Ekonomi 

Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah di 

paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana analisis kebutuhan guru dan siswa kelas X IPS 2 SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta terhadap media pembelajaran lectora inspire 

pada mata pelajaran Ekonomi? 

b. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan lectora inspire pada mata 

pelajaran Ekonomi kelas X IPS 2 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? 

c. Bagaiman keefektifan penggunaan media pembelajaran berbasis lectora 

inspire pada mata pelajaran Ekonomi kelas X IPS 2 SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk menganalisis kebutuhan siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta terhadap media pembelajaran lectora inspire pada mata 

pelajaran Ekonomi. 

b. Untuk mengetahui proses penggunaan media pembelajaran berbasis 

lectora inspire pada mata pelajaran Ekonomi kelas X SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta. 

c. Untuk mengefektifkan pengguna media pembelajaran berbasis lectora 

inspire pada mata pelajaran Ekonomi kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta. 

 

F. Manfaat penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

       Secara teoritis, pengembangan media pembelajaran berbasis lectora 

inspire ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam penggunaan 

media pembelajaran Ekonomi secara umum dan secara khusus 

memberikan referensi pengembangan produk media pembelajaran bagi 

peneliti selanjutnya. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Hasil peneliti ini dapat memudahkan guru dalam melaksanakan dan 

menyampaikan materi kepada siswa dalam meningkatkan pemahaman 

siswa. 

2) Bagi Siswa  

Hasil peneliti ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi 

dalam mata pelajaran Ekonomi dan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan siswa dalam penggunaan media pembelajaran pada era 

kemajuan teknologi saat ini. 

3) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif penggunaan media 

pembelajaran kepada sekolah yang bersangkutan. Sehingga sekolah 

dapat memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

4) Bagi peneliti 

Dapat memeberikan pengalaman baru dalam pembuatan media 

pembelajaran dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam 

menciptakan inovasi baru dalam pengembangan media pembelajaran. 

 

 

 

 

 


