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A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun 

masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari 

kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan (ajaran, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Penekanan pendidikan 

dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan 

kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. 

Berlakunya proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan 

nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi 

berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan 

kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah (Nurkholis, 2013). 

Belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada setiap diri orang dari sejak 

lahir sampai akhir hayatnya. Proses belajar dapat terjadi kapan dan dimana saja. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan berubahnya tingkah laku seseorang yang bisa 

terjadi pada tingkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Pada proses 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dibutuhkan tenaga pendidik. 

Guru memiliki peran menciptakan individu yang unggul dan maju terhadapa 

perkembangan pendidikan dan dunia saat ini sehingga guru di era 4.0 dituntut 

untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan update akan teknologi yang 

digunakan. Sehingga diharapkan bahwa seiring berkembangnya zaman maka 

pengetahuan siswa akan teknologi dan guru selaras sehingga akan menciptakan 

suatu hal yang lebih praktis dan modern, misalnya dengan adanya media 

pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran merupakan bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dan sudah merupakan suatu integritas terhadap metode belajar yang 

dipakai. Kedudukan media pembelajaran memiliki peranan yang penting karena 

dapat membantu proses belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran, bahan 
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belajar yang abstark bisa di kongritkan dalam pembelajaran (Kuswanto & 

Radiansah, 2018). Media pembelajaran memiliki fungsi yaitu untuk 

mempermudah penyampaian materi kepada siswa dengan harapan siswa dapat 

memahami materi tersebut dengan maksimal. Adanya media pembelajaran 

membuat proses pembelajaran lebih menarik, misalnya dari segi tampilan yang 

dikombinasikan dengan beberapa gambar ataupun animasi. Kemenarikan 

tampilan fisik sangat mempengaruhi proses pembelajaran , semakin menarik 

tampilan media maka siswa semakin termotivasi untuk belajar sehingga 

mempengaruhi hasil belajar siswa (Resiani et al., 2015). Keindahan, 

kemenarikan dan adanya interaktivitas dalam suatu media pembelajaran 

merupakan sarana agar peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti pelajaran dan 

efek yang terbesar diharapkan peserta didik dapat termotivasi dan 

mempermudah dalam menerima materi pelajaran (Fanny & Suardiman, 2013). 

Selain ditinjau dari segi estetika, media juga dapat memuat materi yang sulit 

untuk dijelaskan dengan lisan misalnya menjelaskan bentuk dari komputer atau 

motherboard akan lebih mudah jika kita menampilkan gambar dari kedua 

perangkat tersebut daripada kita menjelaskannya secara lisan. Hal seperti inilah 

yang diharapkan akan membuat siswa memiliki konsep dan gambaran terkait 

suatu obyek yang dijelaskan. 

Media pembelajaran selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. 

Pada zaman dahulu media yang digunakan adalah media konvensional, dimana 

media konvensional ini digunakan secara langsung namun materi yang 

dijelaskan masih belum mencakup secara keseluruhan dan terbatas. Sedangkan 

pada saat ini media yang digunakan adaah media pembelajaran modern dimana 

dalam pembelajarannya bergantung pada teknologi, khususnya komputer. 

Pembelajaran dengan media modern memberikan gambaran secara jelas dan 

praktis dalam penggunaannya. Terjadinya hal tersebut tentunya tidak lepas dari 

perkembangan teknologi yang makin canggih dan masif. 

Kemajuan teknologi bisa dirasakan di berbagai bidang salah satunya dalam 

bidang pendidikan memiliki peran penting dalam usaha membentuk manusia 

yang cerdas dan terampil, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas dan kreatif, serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dan 
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ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi (Kuswanto, 2019). Hal ini di tandai 

dengan munculnya produk teknologi yang mempermudah manusia dalam 

melakukan aktivitas. Salah satu produk teknologi yang sekarang banyak 

digunakan dalam dunia pendidikan adalah  smartphone (Tania et al., 2020). 

Faktor yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran adalah pemilihan 

media pembelajaran yang tepat. Salah satu pemanfaatan teknologi sebagai 

media pembelajaran adalah menggunakan perangkat android. Selain digunakan 

sebagai alat komunikasi, perangkat android juga dapat digunkan untuk belajar 

salah satu contohnya adalah implementasi media pembelajaran berbasis andoid 

bisa digunakan alat unutk menyampaikan materi pembelajaran yang menarik 

(Muzayyanna Zatulifa et al., 2018). Sumber belajar yang digunakan dalam 

pembelajaran dikelas menggunakan buku paket, power point, dan LKS. Guru 

dan buku menjadi pusat perhatian saat proses pembelajaran membuat siswa 

bosan dengan pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang bersifat 

konvensional dirasa kurang menyenangkan dan terbilang monoton. Cara 

menghindari rasa jenuh dan bosan saat proses pembelajaran diperlukan suatu 

inovasi pembelajaran salah satunya dengan pembelajaran yang memanfaatkan 

smartphone android sehingga tampilan dan gaya belajar lebih menarik (Negara 

et al., 2019). Peningkatkan kemampuan demi mencapai tujuan tertentu, pada 

dasarnya inovasi pembelajaran sebagai pembaharuan yang baru secara kualitas 

berbeda dari yang sebelumnya (Shalikhah, 2017). Pembelajaran yang ideal 

adalah pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa dalam ketercapaian dan 

pengoptimalan tujuan (Silmi & Rachmadyanti, 2018). Media pembelajaran 

dapat dikolaborasikan dengan metode pengajaran dikelas sehingga siswa 

tertarik dalam belajar dan membantu pemahaman siswa dalam menangkap 

materi pelajaran (Ulfa et al., 2017).  

Salah satu kemajuan teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran adalah 

media pembelajaran berbasis android. Seiring perkembangan zaman, dahulu 

siswa tidak diperkenankan untuk membawa ponsel. Hal ini dikarenakan adanya 

kekhawatiran pendidik terhadap pemanfaatan ponsel untuk hal yang dapat 

mengganggu pembelajaran dan konsentrasi belajar salah satunya adalah 

bermain game. Namun saat ini siswa diperkenankan membawa ponsel untuk 
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digunakan komunikasi kepada orang tua. Peraturan tersebut diketahui oleh 

peneliti dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMK Al Ishlah 

Pulokulon. 

Peraturan sekolah tersebut harusnya bisa dimanfaatkan pendidik agar siswa 

tidak menggunakan ponsel hanya sebagai alat komunikasi, melainkan dapat 

digunakan dalam pembelajaran. Misalnya digunakan untuk mencari sumber-

sumber belajar, artikel, jurnal, dan sebagainya. Pembelajaran yang memiliki 

berbagai macam sumber dapat memperkaya khasanah keilmuan siswa sehingga 

wawasan siswa semakin luas. Selain itu ponsel dapat dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran, khususnya adalah media pembelajaran berbasis android. 

Media pembelajaran berbasis android sudah mulai diterapkan di berbagai 

sekolah. Namun dengan melihat berbagai macam media berbasis android yang 

ada, peneliti menemukan kekurangan pada media berbasis android yang ada. 

Misalnya pada pengerjaan soal yang statis tanpa adanya pengacakan secara 

random hingga video pembelajaran yang belum disertakan. Padahal 

berdasarkan kerucut pengalaman edgar dale, melihat video dapat meningkatkan 

ingatan dalam menerima pembelajaran sebesar 30%. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID 

PADA MATA PELAJARAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN DI SMK 

AL ISHLAH PULOKULON”   

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, perlu diidentifikasi berbagai 

masalah yang terkait dengan focus penelitian sebagai berikut: 

1. Guru hanya memanfaatkan buku paket yang ada dalam menyampaikan 

materi instalasi software aplikasi. 

2. Belum adanya media pembelajaran berbasis android pada mata 

pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan (Installasi software aplikasi) 

3. Kurang memanfaatkan smartphone android sebagai media 

pembelajaran 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan beberapa bahasan pokok permasalahan yang terjadi pada 

identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah pada peneliti tersebut 

sebagai berikut: 

1. Materi yang akan dibahas pada media pembelajaran adalah “instalasi 

software aplikasi” 

2. Peneliti berfokus pada pengembangan media pembelajaran Teknik 

Komputer dan Jaringan pada materi installasi software aplikasi 

3. Software yang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran adalah 

Adobe Animate 2020 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan Batasan 

masalah diatas dapat disimpulkan permasalahan sebagi berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Android 

pada mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Al Ishlah 

Pulokulon menggunakan Adobe Animate 2020? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis Android pada mata 

pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Al Ishlah Pulokulon 

E. Tujuan Peneliti 

Berdasarkan uraian latar elakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, 

dan rumusan masalah dapat diketahui penelitian sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media pembelajaran berbasis android pada mata 

pelajaran Teknik Komputer Jaringan pada materi instalasi software 

aplikasi 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis android pada mata 

pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Al Ishlah Pulokulon. 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Media interaktif yang dikembangkan dapat menjadi sumber dan referensi 

pembelajaran sebagi media pendukung proses pembelajaran pada mata 

pelajaran Teknik komputer dan jaringan dalam mempermudah dan 

menambah sumber pengetahuan perserta didik 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

1. Memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih menarik 

dan bervariasi sebagai sarana belajar siswa 

2. Memperoleh media pembelajaran baru yang dapat membantu 

peserta didik dalam belajar 

3. Menambah fungsional smartphone android sebagai sarana 

belajar siswa 

b. Bagi pendidik 

1. Sebagai pemanfaatan teknologi yang mampu membantu 

pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran berupa 

media pembelajaran berbasis Android. 

2. Untuk mendorong pendidik agar lebih kreatif dalam melakukan 

proses pembelajaran. 

c. Bagi peneliti 

1. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan 

media pembelajaran berbasis android. 

2. Untuk menambah pengalaman baru bagi peneliti dalam 

mengembangkan media pembelajaran berbasis android. 

  


