
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dunia pendidikan, sistem pembelajaran sudah berkembangan secara pesat. Dapat 

dilihatan dari perubahan kurikulum sampai dengan metode belajar untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa. Setiap sekolah dan guru telah memilih metode belajar yang terbaik 

sekaligus menggunakan media-media yang mudah dan praktis bagi siswa. Menurut Slameto 

(2010), metode mengajar dapat mempengaruhi belajar siswa. Guru yang menggunakan metode 

ceramah akan membuat siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif, dan hanya dapat mencatat apa 

yang disampaikan oleh guru. Guru yang progresif adalah yang berani mencoba metode-metode 

baru dalam meningkatkan belajar siswa dan memotivasi siswa. Sehingga siswa dapat belajar 

dengan baik, dan motode yang harus digunakan yang sesuai, tepat, serta efektif dan efisien. 

Dalam proses belajar ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Untuk faktor 

internal antara lain kelelahan, jasmaniah, psikologis, sedangkan untuk faktor eksternal antara 

lain keluarga, masyarakat, dan sekolah. Faktor psikologis sendiri terdapat dua variabel yaitu 

kognitif dan afektif. Variabel kognitifnya antara lain persepsi, perhatian, mendengarkan, 

ingatan serta kreativitas. Sedangkan variabel afektif meliputi motivasi dan kebutuhan, minat, 

apresiasi, serta sikap (Lestari, Amir, & Rohiat, 2017) . Dari faktor-faktor tersebut salah satunya 

adalah persepsi, jika dilihat bahwa persepsi itu adalah pandangan seseorang terhadap suatu 

objek. Apabila dilihat dari sisi pembelajaran objek tersebut adalah suatu media. Dimana media 

tersebut dapat membantu guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahnun (2012), media merupakan bagian dari 

komponen pelajaran. Manfaat dan fungsi dari media pembelajaran sangat dirasakan baik bagi 

tenaga pendidikan maupun peseta didik sendiri. Keberhasil dari media tersebut untuk 

menunjang kualitas belajar siswa dapat dilihat dari bagaimana guru mampu memilih media 

belajar yang baik bagi siswa. Di era digital seperti ini perlu pembaharuan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi untuk media 

pembelajaran di dalam kelas, sebagai bentuk pembelajaran interaktif. Melalui media tesebut 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali, siswa 

terbilang pasif di dalam kelas karena guru pada saat mengajar hanya fokus pada buku  Lembar 

Kerja Siswa (LKS). Interaksi yang terjadi hanya satu arah di dalam kelas yaitu guru 
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menjelaskan tentang materi pembelajaran dan siswa hanya mendengarkan tanpa ada 

timbal balik pertanyaan kepada guru. Dengan proses belajar seperti itu, terkadang ada siswa 

yang kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru, karena kemampuan siswa 

untuk menangkap materi pembelajaran berbeda-beda. Guru belum memiliki beberapa variasi 

dalam mengajar dan belum memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga guru harus peka 

dengan kondisi siswa, dan membuat proses belajar tidak membosankan. Menggunkan media 

pembelajaran, merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang interaktif. 

Dengan media tersebut siswa akan lebih fokus dalam belajar dan mudah untuk menerima 

belajar (Tafonao, 2018). 

Permasalahan lain yang terjadi di SMK Muhammadiyah 01 Boyalali yaitu pada saat 

proses belajar siswa lebih fokus pada gadget yang mereka gunakan. Sehingga, akan ada 

kegaduhan yang terjadi di dalam kelas dan tujuan proses belajar tidak tercapai. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2013) banyak siswa yang merasa bosan di dalam kelas 

dan tidak mendengarkan penjelasan materi dari guru, dan mereka memilih untuk bermain 

handphone. Dari observasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak siswa yang 

menggunakan gadget. Sehingga dengan kebiasaan siswa tersebut dapat dimanfaat untuk proses 

belajar dengan menggunakan media smartphone, guna meningkatkan minat belajar siswa di 

kelas. 

Salah satu materi yang diterima oleh siswa SMK Muhammadiyah 01 Boyolali  adalah 

dasar desain grafis. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh 

siswa. Dalam hal ini pada mata pelajaran dasar desain grafis sering kali guru menggunakan 

metode ceramah atau hanya terpaku pada buku  dalam proses belajar – mengajar  berlangsung, 

akhirnya pada saat proses belajar berlangsung suasana kelas menjadi pasif. Dalam 

pembelajaran dasar desain grafis media yang dapat digunakan untuk proses belajar yang 

interaktif salah satunya yaitu berbasis android. Sesuai penelitian dari Armiya dan Huda (2019) 

melakukan sebuah rancangan media pembelajaran multimedia interaktif dalam pembelajaran 

desain grafis. Dengan dibantu beberapa aplikasi agar dapat menarik siswa untuk belajar desain 

grafis.  

Media pembelajaran berbasis android merupakan salah satu bentuk variasi media yang 

digunakan untuk mata pelajaran dasar desain grafis, sehingga para siswa dapat menggunakan 

smartphone mereka dalam belajar di kelas maupun di rumah. Metode pembelajaran yang 

dipilih akan berpengaruh tingkat tercapainya tujuan pembelajaran atau hasil belajar (Siagian & 

Nurfitriyanti, 2015). Dengan demikian dalam proses belajar mengajar dapat memanfaatkan 

teknologi mobile yang dimiliki para siswa agar dalam kasus ini dapat menunjang proses belajar 
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siswa menggunakan teknologi. Menurut penelitian Ibrahim & Aziz (2012)  Penggunaan 

komputer dan internet saat ini dipandang sebagai media universal, mencakup kelas sosial, jenis 

kelamin, ras, dan usia. Sesuai juga dengan penelitian dari Hasugian (2018) membuat subuah 

aplikasi pembelajaran berbasis mobile karena mudah dijumpai diberbagai belahan dunia. 

Kemudian sudah banyak yang memanfaatkan media pembelajran berbasis TIK.  

Merancang sebuah pembelajaran interaktif desain grafis dengan berbasis android. 

Dikarenakan kurangnya media pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami teori dan 

praktek pada pelajaran desain grafis (Putra & Sriwahyuni, 2019). Didalam Aplikasi tersebut 

terdapat materi, soal – soal, serta gambar dan video tutorial untuk memudahkan para siswa 

dalam memahami materi dan soal-soal yang ada di dalamnya.  

B. Identifikasi Masalah  

 Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini ialah sebagai berikut : 

1. Siswa sering menggunakan smartphone di dalam kelas 

2. Siswa merasa kesulitan dalam proses belajar di kelas 

3. Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi di kelas 

4. Kurangnya variasi penggunaan media oleh guru dalam pembelajaran desain grafis 

5. Penggunaan teknologi kurang di manfaatkan dalam proses pembelajaran 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pembatasan masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada masalah : 

1. Penelitian ini dilakukan untuk membuat aplikasi berbasis android bagi siswa SMK. 

2. Materi yang dimuat pada aplikasi berbasis android ini yaitu desain grafis. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah diatas penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi mengenai Desain Grafis berbasis android? 

2. Bagaimana kelayakan aplikasi Desain Grafis untuk meningkatkan kemampuan dalam 

Desain Grafis? 
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E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini diadakan dengan tujuan : 

1. Membangun produk media pembelajaran berupa aplikasi mengenai Desain Grafis  yang 

dapat di akses di smartphone 

2. Mengetahui kelayakan aplikasi Desain Grafis untuk meningkatkan kemanpuan dalam 

Desain Grafis 

F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis : 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang berkaitan 

dengan pengembangan aplikasi Desain Grafis dalam pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Aplikasi Desain Grafis ini menjadi kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dalam 

dunia desain. 

b. Bagi guru, Aplikasi Desain Grafis ini dapat menjadi sarana penunjang kegiatan 

pembelajaran Dasar Desain Grafis di dalam kelas. 

c. Bagi siswa, dengan adanya aplikasi Desain Grafis ini di harapkan mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam dunia Desain Grafis. 

d. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. 

e. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman baru mengenai pembuatan 

media pembelajaran berbasis teknologi yang layak dan efektif serta tepat gunakan. 

 


