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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sudah 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, salah satunya ialah adanya media pembelajaran yang 

sesuai dengan perkembangan zaman khususnya perkembangan teknologi saat ini. 

National Center For Vocational Education Research Ltd (Praswoto, 

2014) mendefinisikan bahan ajar sebagai segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu pendidik atau instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Bahan ajar adalah merupakan seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan/ suasana yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar (Depdiknas, 2008).  

Media pembelajaran interaktif mempermudah pendidik mengajarkan 

materi yang bersifat abstrak (Permana, Johar, & Bunyamin, 2014) Beberapa 

media pembelajaran interaktif dinilai mampu dalam menjelaskan fenomena-

fenomena yang terjadi di alam dan menghadirkannya di dalam kelas (Wulandari, 

Susilo, & Kuswandi, 2016).  

Pada tingkat Sekolah Menegah Kejuruan, keberadaan media yang dapat 

menjelaskan suatu teori dengan jelas sangat dibutuhkan. Salah satunya pada mata 

pelajaran perakitan komputer, pengenalan komponen dan langkah-langkah 

setting perangkat keras komputer yang dipelajari tidaklah dapat dipahami hanya 

dengan membaca saja. Akan tetapi perlu adanya suatu penggambaran yang 

bersifat visual untuk memahami pelajaran tersebut.  

Setelah dilakukan pengamatan di sekolah SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas ialah metode ceramah 
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menggunakan media buku atau ppt, kendala yang dialami saat menjagar yaitu 

fokus siswa dalam mendengarkan pembelajaran di dalam kelas masih kurang. 

Hal tersebut berdampak pada pemahaman dan prestasi belajar siswa karena 

peserta didik merasa cepat bosan dan kurang tertarik kepada materi yang 

disampaikan oleh guru, peserta didik lebih memilih untuk tidur, bercanda dengan 

peserta didik lain, atau lebih memilih untuk mengerjakan sesuatu yang dirasa itu 

lebih menarik dan menyenangkan daripada materi yang sedang disampaikan oleh 

guru dengan metode lama. Guna mengatasi permasalahan tersebut, guru sebagai 

fasilitator pembelajaran di kelas harus senantiasa meningkatkan kualitas 

pembelajaran, salah satunya dengan mengembangkan media-media pembelajaran 

yang dapat menarik perhatian peserta didik. Selain itu, penggunaan media 

pembelajaran juga berguna untuk memudahkan siswa dalam menerima pelajaran 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Media pembelajaran diharapkan 

mampu mempermudah siswa dalam menerima pelajaran.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk mengembangkan 

sebuah modul digital interaktif. Modul digital interaktif ini diharapkan dapat 

membantu siswa untuk fokus dalam pembelajaran di dalam kelas, selain itu 

peneliti membuat modul pembelajaran dengan tujuan agar dapat dipelajari oleh 

siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya 

sendiri. Adanya modul yang menarik dan interaktif diharapkan dapat 

meningkatkan fokus belajar siswa, sehingga pemahaman siswa akan materi 

pelajaran dan hasil belajar siswa juga dapat meningkat. 

Modul digital interaktif yang akan dikembangkan peneliti ini akan 

memuat materi Perakitan Komputer untuk kelas X. Modul digital interaktif ini 

memuat materi, video, silabus, profil pembuat, dan latihan soal interaktif. Latihan 

soal interaktif yang dimaksud ialah dapat memberikan timbal balik berupa nilai 

atau skor kepada siswa. Sehingga setelah mengerjakan soal dalam modul digital 

interaktif tersebut siswa dapat mengetahui hasil belajar mereka secara langsung. 

Adanya modul digital interaktif ini diharapkan dapat membuat siswa tertarik 

untuk belajar sehingga fokus siswa dalam belajar meningkat.  
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Pada pembuatan modul digital interaktif ini peneliti menggunakan metode 

Quatum Teaching Learning dalam proses pembelajarannya dimana Quantum 

teaching Learning ini merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses 

belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat 

belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat.  

MIT App Inventor adalah aplikasi berbasis web yang awalnya 

dikembangkan oleh Google, namun pada saat ini dikelola oleh Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). Aplikasi App Inventor memungkinkan para 

pemula untuk meciptakan suatu program aplikasi sendiri dengan berbasis sistem 

operasi Android. App inventor memanfaatkan tampilan yang mudah digunakan 

bagi pemula. Penggunaan aplikasi pemrograman ini dilengkapi fitur drag and 

drop untuk mendesain user interface aplikasi Android yang akan dibuat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Metode yang diterapkan dalam  penyampaian materi masih dalam bentuk 

ceramah (LKS atau PDF) sehingga fokus dan minat siswa berkurang, siswa 

lebih memilih tidur, bercanda dengan siswa lain, atau lebih memilih untuk 

mengerjakan sesuatu yang dirasa itu lebih menarik dan menyenangkan. 

2. Penggunaan media pembelajaran yang belum dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran membuat siswa cenderung bersikap pasif pada proses 

pembelajaran 

3. Kurangnya kemampuan guru dalam menghadirkan media pembelajaran yang 

inovatif untuk menunjang pembelajaran didalam kelas 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini diberikan pembatasan masalah agar penelitian dapat 

terstruktur, fokus pada tujuan dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian 

ini ialah : 
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1. Materi yang diberikan pada modul digital interaktif ini disesuaikan dengan 

silabus untuk SMK kelas X dan terbatas pada materi tertentu. 

2. Penelitian ini dilaksanakan untuk membandingkan hasil belajar siswa ketika 

menggunakan modul digital interaktif dengan metode ceramah (LKS) 

3. Modul digital interaktif  yang dihasilkan berjalan diaplikasi android 

4. Pengembangan berupa modul digital interaktif perakitan komputer  

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan modul digital interaktif berbasis android 

menggunakan Mit App Inventor untuk materi perakitan komputer di SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten ? 

2. Bagaimana penilaian siswa terhadap peningkatan hasil belajar menggunakan 

modul digital interaktif berbasis android dibandingkan dengan pembelajaran 

metode ceramah (LKS)? 

3. Bagaimana kelayakan produk berdasarkan penilaian ahli materi , ahli media, 

dan siswa SMK Kelas X SMK Muhammadiyah 2 Klaten kompetensi keahlian 

Multimedia? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan modul digital interaktif berbasis android untuk materi 

perakitan komputer di SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

2. Mengetahui penilaian ahli materi, ahli media, dan siswa terhadap modul 

digital interaktif materi perakitan komputer kelas X SMK Muhammadiyah 2 

Klaten 

3. Menguji kelayakan dan membandingkan hasil belajar siswa antara 

menggunakan metode ceramah (LKS)  dengan menggunakan modul digital 

interaktif 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah: 

1. Menjadi pembanding bagi guru atau peneliti lain mengenai perbedaan 

pembelajaran dengan menggunakan modul digital interaktif dan dengan 

metode lama (metode ceramah) 

2. Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi guru dalam hal penggunaan 

modul digital interaktif untuk pembelajaran di kelas selanjutnya. 

3. Menambah pengetahuan guru dalam mengembangkan modul digital interaktif 

jika diterapkan dalam pembelajaran. 

4. Membantu guru dalam menyampaikan materi dengan menggunakan modul 

digital interaktif  


