
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidupnya. Melalui 

pendidikan, manusia dapat lebih berkembang serta dapat hidup lebih baik. 

Pendidikan yang baik ditentukan terutama dalam proses pembelajarannya. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem atau cara yang tepat, efektif, dan 

efisien. 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 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional).  

Tujuan dari pendidikan yakni mengembangkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, dan keterampilan pada setiap individu untuk dapat menjalani 

kehidupan dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan berbagai bakat serta 

potensi sesuai yang dimiliki setiap individu. Tujuan pendidikan tidak lepas 

dari tujuan hidup manusia karena pendidikan merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan hidup manusia itu sendiri dan khususnya di abad ke-21 

pendidikan tentunya sangat diperlukan untuk mempersiapkan kehidupan, 

pekerjaan, dan kewarganegaraan generasi muda dunia (Hidayat & Machali, 

2012:1; Camins, 2015:1) 

Abad ke-21 dan revolusi industri 4.0 telah menjadi masa di mana segala 

sesuatunya berkembang dengan cepat dan setiap orang dituntut pula untuk 

mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Menurut Shatunova et al. 

(2019) laju perkembangan teknologi beberapa kali lebih maju daripada laju 

perubahan dalam sistem pendidikan. Terkait dengan hal tersebut tentu saja 

membawa perubahan yang mempengaruhi paradigma pendidikan. Pendidikan 

sebagai bagian dari kehidupan manusia tentu saja memiliki keterlibatan dalam 
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pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini pembelajaran di 

sekolah sudah mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi 

yang berpengaruh pada pergeseran paradigma pendidikan dan membentuk 

perubahan pada isi dan sistem pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah 

rekonstruksi kurikulum, sehingga seluruh civitas akademika diharuskan 

mampu menghadapi tantangan di masa depan, yaitu tuntutan globalisasi dan 

kemajuan teknologi informasi (Ariani & Fetiyed, 2019:157; Mawaddah et al., 

2018).   

Pendidikan abad ke-21 menekankan pada kemampuan 4C (critical 

thinking, communication, collaboration, and creativity) sehingga pendidik dan 

peserta didik di abad ke-21 ini harus mampu dan menguasai teknologi  dan 

menerapkan cara belajar dengan pemikiran kritis dan pemecahan masalah; 

komunikasi dan kolaborasi; kreativitas dan inovasi; serta keterampilan literasi 

digital, dapat difasilitasi (Sailin & Mahmor, 2018; Kristiyani, 2019). Salah 

satu cara peningkatan pedidikan nasional di Indonesia yaitu dengan merevisi 

atau merombak kurikulum sekolah. Indonesia saat ini telah menerapkan 

kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21 melalui kurikulum  

yang diterapkan secara nasional di jenjang pendidikan dasar dan menengah 

yakni Kurikulum 2013.   

Proses pembelajaran sesuai  keterampilan abad ke-21  memerlukan 

beberapa komponen pembelajaran untuk menunjang KBM (Kegiatan belajar 

mengajar). Komponen tersebut meliputi tujuan pembelajaran, materi, 

pendidik atau guru, peserta didik, metode, lingkungan, media pembelajaran, 

serta evaluasi (Sukiyasa & Sukoco, 2013). Kemampuan serta profesionalitas 

guru akan sangat berpengaruh dalam keberlangsuang KBM mulai dari 

perencanaan, proses, hingga evaluasinya. Pelaksanaan KBM di sekolah tentu 

akan menuntut peran aktif dari para guru dalam memilih dan menggunakan 

sumber ajar dan media bantu yang tepat dan up to date. Maka dari itu, dalam 

membantu peserta didik memahami materi yang akan mereka pelajari 

dibutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat membuat mereka lebih 

tertarik dan mudah dalam memahami materi sehingga bisa menciptakan 
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suasana pembelajaran yang menyenangkan. Melalui media,  pembelajaran 

diharapkan akan menjadi lebih konkret dan siswa bisa lebih mudah dalam 

memahaminya.    

Pada paradigma belajar pada abad 21 siswa yang menjadi pusat dalam 

proses pembelajaran (Abduh, 2015:121). Pembelajaran merupakan proses 

mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa (Fathoni et al., 2019:128). Guru 

sebagai pendidik profesional perlu merencanakan pembelajaran yang menarik 

dan membuat siswa aktif. Salah satu yang bisa dilakukan guru yakni dengan 

menggunakan alat bantu pembelajaran berupa media pembelajaran. Menurut 

Kumala (2016) Seorang guru harus mahir dalam menentukan media yang 

tepat dalam pembelajarannya untuk membuat pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan efisien. Media pembelajaran merupakan media kreatif yang 

digunakan dalam memberikan materi pelajaran kepada anak didik sehingga 

proses belajar mengajar lebih efektif, efisien dan menyenangkan (Wibawanto, 

2017:6).  Media pembelajaran dapat membantu menjelaskan materi serta dapat 

menyederhanakan kerumitan bahan ajar dengan membuat konkret konsep-

konsep yang abstrak dan menghadirkan objek-objek yang sukar didapat ke 

dalam lingkungan belajar (Mediawati, 2011; Sumiharsono & Hasanah, 

2017:15). 

Media pembelajaran bisa dikemas dalam bentuk permainan edukatif, yakni 

permainan yang didesain untuk kepentingan belajar dan bermain dengan 

menggabungkan konten materi dengan sebuah konsep permainan sehingga 

dapat membuat siswa menjadi lebih senang untuk berlajar. Permainan edukatif 

memiliki tujuan untuk kepentingan peserta didik (Rohman & Mulyanto, 2010) 

berupa gabungan dari konten edukasi, prinsip pembelajaran, dan permainan 

yang dapat digunakan untuk mengajak penggunanya belajar sambil bermain 

(T. Hidayat et al., 2019:60).  Menurut Amalia (2019:413) permainan telah 

diakui sebagai media untuk belajar dan berfungsi sebagai media yang 

memberikan peluang bagi praktik kecakapan hidup dan kemungkinan 

mengeksplorasi cara belajar. Permainan dapat digunakan dalam pembelajaran 

dikarenakan naluri bermain siswa yang tinggi sehingga  dapat membantu 
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siswa merasa nyaman pada saat belajar dan merasa senang (Estiani et al., 

2015:713; Widianto et al., 2017:21). Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

media pembelajaran dengan permainan edukatif dapat menjadi alternatif yang 

cukup efektif dan efisien. 

Terkait dengan media pembelajaran, perkembangan teknologi yang 

membawa banyak pengaruh pada lingkup pendidikan juga membuat 

pentingnya penggunaan internet yang dapat mempermudah aktifitas 

akademik seperti sebagai sarana penyampaian dan pencarian materi ajar. 

Pemanfaatan teknologi internet tersebut  salah satunya dapat dilakukan 

dengan pengaplikasian QR code dan website untuk mengakses berbagai 

informasi sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian 

materi. Website atau biasa disebut web merupakan kumpulan beberapa 

halaman situs dan dokumen dengan konten tertentu  yang tersimpan dalam 

sebuah komputer server dan dapat terhubung serta diakses melalui jaringan 

internet (Batubara, 2018:1). Saat akan mengakses web diperlukan kode URL 

(Uniform Resource Locator) untuk dapat mengakses halaman web yang 

dimaksud. Hal tersebut dapat dipermudah dengan penggunaan QR code. QR 

code dapat  menghubungkan dengan konten online seperti web page tanpa 

harus memasukkan URL terlebih dahulu, cukup dengan memindai kode 

menggunakan smartphone dan juga mesin pembaca barcode khusus. QR code 

dapat berisi informasi seperti teks, tautan URL, atau data lain yang dapat 

mengarahkan pengguna ke sumber untuk informasi lebih lanjut terkait subjek 

tertentu sehingga dapat memudahkan siswa mengakses materi di tempat dan 

waktu yang tidak terbatas (Lee et al., 2011; Hapsari et al., 2019:71). Maka dari 

itu, penggunaan QR code jika dihubungkan dengan website yang berisi suatu 

materi akan dapat mendukung pembelajaran sebagai media memudahkan 

siswa dan juga guru. 

Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak dapat bekerja sendiri 

untuk membuat siswa belajar, melainkan mereka juga harus dibantu oleh 

sumber belajar dan media pembelajaran yang berkualitas baik yang dapat 

membuat siswa antusias dalam belajar sehingga materi yang disampaikan 
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dapat dipertahankan (Situmorang et al., 2019). Akan tetapi, beberapa literatur 

menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi guru-guru di abad ke-21 adalah 

kemampuan mereka untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam praktek 

mengajar mereka (Sailin & Mahmor, 2018).  

Maka dari itu, penelitian ini diarahkan untuk meneliti dan 

mengembangakan sebuah media yang dapat membantu siswa dan juga guru 

dalam kegiatan belajar mengajar khusunya terkait tanaman obat keluarga 

dengan mengembangkan media berupa kartu atau flashcard berbasis IT 

(Information Technology) dengan berbantuan QR code dan website platform 

Wix.com dengan konten materi Toga (Tanaman Obat Keluarga) yang 

merupakan salah satu bentuk kearifan lokal sebagai tanaman yang memiliki 

khasiat obat yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan obat keluarga 

secara mandiri. 

Era sekarang ini, apabila siswa diminta untuk mempelajari tanaman-

tanaman obat atau hal lain yang tradisional cenderung kurang berminat. 

Seperti penelitian Weckmüller et al. (2019) yang memaparkan bahwa anak 

muda cenderung kurang berminat dengan tanaman obat. Hasil penelitian juga 

menunjukkan angka  jumlah tahun di sekolah memiliki korelasi negatif yang 

signifikan dengan pengetahuan etnobotani tentang tanaman obat. Kendala lain 

berdasarkan pengamatan yakni tidak tersedianya tanaman obat keluarga di 

sekolah sehingga apabila hendak mengajak peserta didik untuk terjun untuk 

mengamati  tidak tersedia. Maka dari itu, diperlukan suatu strategi yang tepat 

dan menarik untuk mempermudah siswa dalam belajar dengan memanfaatkan 

adanya teknologi dalam mempelajari tanaman obat keluarga. Toga (Tanaman 

Obat Keluarga) merupakan istilah lain dari apotek hidup. Tanaman Obat 

Keluarga  telah menjadi tradisi historis di  Indonesia. Sehingga dengan 

diberikannya materi terkait pengenalan tanaman obat, maka diharapkan 

peserta didik nantinya dapat melestarikan tradisi pemanfaatan Toga dan 

pengembangan tanaman obat keluarga sebagai kearifan lokal Indonesia, 

karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih terbuka dan 

mampu belajar dengan cepat. 
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Pemerintah Indonesia telah menetapkan hukum formal yang mengatur 

mengenai Toga sebagai salah satu potensi komunal dalam masyarakat. Hukum 

formal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

9 tahun 2017 yang menyebutkan upaya pengembangan kesehatan tradisional 

melalui perawatan mandiri untuk penggunaan tanaman obat dan keterampilan 

keluarga (Permenkes RI No. 9 Tahun 2017).  Tanaman Obat Keluarga 

(TOGA) merupakan tanaman yang dikenal memiliki khasiat karena 

mengandung senyawa aktif hasil metabolisme tumbuhan yang berkhasiat 

sebagai  obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan 

dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh  (Annisa et al., 

2018:74; Widaryanto & Azizah, 2018). Badan kesehatan dunia WHO (World 

Health Organization) 2003 (dalam Widaryanto & Azizah, 2018) menyatakan 

bahwa tanaman obat merupakan tamanan yang digunakan dengan tujuan 

pengobatan dan  merupakan bahan asli dalam pembuatan obat herbal.  

Menurut Bangun (dalam Julianti & Ressandy, 2020:34) Tanaman Obat 

Keluarga (TOGA) merupakan salah satu tanaman yang bisa dijadikan wahana 

pembelajaran anak untuk lebih mengenal berbagai macam tanaman obat. 

Siswa perlu mendapat pengetahuan akan pentingnya Toga bagi kesehatan dan 

memberi pemahaman tentang Toga (Fitriatien et al., 2017:21). Kemudian 

urgensi terkait Toga diperkuat juga oleh Angraeni (2020:70) dimana 

pengetahuan terkait toga diperlukan karena pada zaman yang semakin modern 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TOGA karena tidak dikenalkan 

secara langsung mulai sejak dini. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas 4 SD N 

Karangduren 02 menunjukkan bahwa beberapa peserta didik kurang 

memahami mengenai tanaman obat keluarga. Bahkan beberapa peserta didik 

juga kesulitan mengidentifikasi tanaman obat. Penggunaan media 

pembelajaran di sekolah tersebut juga masih kurang, terutama untuk media 

berbasis IT. Sesuai dengan analisis kebutuhan, peneliti berencana 

mengembangkan sebuah media dengan menggunakan sebuah teknologi yang 

dapat memfasilitasi siswa dalam mempelajari Toga (Tanaman Obat Keluarga) 
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dengan cara yang menarik dan lebih modern sehingga siswa bisa mempelajari 

konten yang mereka anggap tradisional dengan cara yang modern. Penulis 

berencana mengembangkan sebuah kartu (flashcard) sebagai media yang 

sekaligus bisa digunakan untuk permainan edukatif ditambah lagi dengan 

penggunaan web dan pemanfaatan QR code sehingga mengaplikasikan 

teknologi. Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan sebuah media 

permainan edukatif dengan nama “Tanoga Card” yaitu sebuah kartu 

(flashcard) berbasis teknologi tentang tanaman obat keluarga untuk siswa 

sekolah dasar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Minimnya media yang dapat membantu siswa dalam mengoptimalkan 

kemampuan 4C (critical thinking, communication, collaboration, and 

creativity). 

2. Minimnya media yang mengangkat tema kearifan lokal. 

3. Minimnya media permaianan edukatif berbasis teknologi di sekolah dasar. 

4. Keterbatasan sarana dan prasarana guru dalam pembuatan media 

pembelajaran. 

5. Kurangnya pengetahuan dan minat siswa tentang hal-hal yang tradisional. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan suatu 

permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Media permainan dan edukasi dalam bentuk kartu (flashcard) dengan 

konten materi tanaman obat keluarga untuk sekolah dasar. 

2. Media permainan dan edukasi berbasis teknologi dengan penggunaan QR 

code dan website. 

3. Penelitian dilakukan di UMS dan SD Negeri Karangduren 02 dengan 

subjek penelitian dosen, guru kelas, dan siswa kelas atas. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan 

masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana prngembangan Tanoga Card sebagai media permainan dan 

edukasi berbasis teknologi untuk siswa sekolah dasar? 

2. Bagaimana kelayakan Tanoga Card sebagai media permainan dan edukasi 

berbasis teknologi untuk siswa sekolah dasar? 

3. Bagaimana hasil uji coba terbatas media permainan dan edukasi berbasis 

teknologi pada siswa sekolah dasar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan pengembanagn ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan Tanoga Card sebagai media permainan dan edukasi 

berbasis teknologi untuk siswa sekolah dasar. 

2. Mendeskripsikan hasil uji kelayakan Tanoga Card sebagai media 

permainan dan edukasi berbasis teknologi untuk siswa sekolah dasar.  

3. Mendeskripsikan hasil uji coba terbatas media permainan dan edukasi 

berbasis teknologi pada siswa sekolah dasar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pengembangan media 

pembelajaran yang mampu mengenalkan dan memberikan wawasan 

tentang tanaman obat keluarga yang merupakan salah satu kearifan lokal 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa, untuk memperkenalkan dan membantu siswa mempelajari 

secara lebih dalam terkait tanaman obat keluarga yang merupakan 
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sarah satu kearifan lokal Indonesia dengan cara yang menarik dan 

menyenangkan. 

2) Bagi guru, untuk memudahkan guru dalam mengajarkan kepada 

siswaterkait tanaman obat keluarga dengan menggunakan  media 

pembelajaran. 


