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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini telah mendunia dan 

mempengaruhi ke segala aspek kehidupan baik itu di bidang politik, kesehatan, 

ekonomi, kebudayaan dan bahkan di dunia pendidikan. Dalam bidang Pendidikan ini 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah paradigma pembelajaran 

lama dengan menampilkan teknologi sebagai alat bantu mengajar penunjang proses 

pembelajaran. Joko Surono (2018) menjelaskan “Teknologi informasi dan komunikasi 

saat ini semakin berkembang seiring dengan laju globalisasi dan modernisasi seperti 

berkembangnya teknologi pengembangan media pembelajaran elektronik (e-

learning)”. Menurut Adeyemo (2010 : 48-59) teknologi informasi dan komunikasi 

memberikan pengaruh besar dalam kegiatan belajar mengajar dengan membuat 

pembelajaran menjadi lebih menarik bagi peserta didik.  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan orang-orang 

yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai 

sifat dan kebiasaan sesuai dengan cita-cita Pendidikan (Achmad Munib, 2004:34). 

Pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang tua kepada 

anak-anaknya, dalam perkembangannya (jasmani & rohani) agar berguna bagi diri 

sendiri dan bagi masyarakat (Ngalim Purwanto, 2002:10). Dalam arti lain, pendidikan 
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merupakan proses pendewasaan peserta didik agar dapat mengembangkan bakat, 

potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani kehidupan, oleh karena itu 

sudah seharusnya pendidikan didesain guna memberikan pemahaman serta 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Di dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar merupakan sesuatu yang 

berkaitan satu dengan yang lain. Menurut Nunuk Suryani & Leo Agung (2012 : 39), 

terdapat beberapa komponen dalam proses belajar mengajar antara lain meliputi, 

tujuan, bahan, pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, media atau alat 

peraga, sumber, dan evaluasi. Salah satu komponen yang disebutkan oleh Nunuk 

Suryani & Leo Agung dalam mengajar yaitu media. Media digunakan sebagai alat 

komunikasi dalam penyampaian ilmu dari guru kepada peserta didik. 

Media pembelajaran adalah sebuah alat atau perantara yang dapat menyajikan, 

menyampaikan informasi, serta membangkitkan keinginan dan motivasi peserta didik 

untuk belajar dengan menyatukan berbagai elemen informasi, yaitu teks, grafis, foto, 

video, animasi, musik, dan narasi yang saling terhubung memungkinkan pemakai 

melakukan interaksi dan komunikasi. Menurut Hardianto (2005 : 102) media 

pembelajaran menjadi salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

karena dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dalam 

proses pembelajaran dapat mempercepat pemahaman, meningkatkan motivasi belajar, 

dan mengurangi sikap pasif peserta didik. Dengan menggunakan media pembelajaran 

peran peserta didik menjadi lebih mandiri dan peran guru cukup menjadi fasilitator 

peserta didik. Penggunaan media pembelajaran akan membantu guru dalam 
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penyampaian dan penjelasan materi agar lebih menarik dan mudah dipahami peserta 

didik. 

SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta adalah sekolah kejuruan bagi peserta didik 

yang mempunyai kebutuhan pendidikan dalam bidang Teknologi Komputer dan 

Informatika khususnya bidang keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang 

akan penulis jadikan sebagai penelitian. Berdasarkan wawancara dan observasi dengan 

salah satu guru TKJ SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, seringkali peserta didik 

kelas X memiliki motivasi yang rendah terhadap mata pelajaran Komputer dan 

Jaringan Dasar sehingga pada tingkat lanjut peserta didik tersebut akan kewalahan dan 

harus mempelajari kembali materi kelas X karena tidak memiliki dasar pemahaman 

materi yang kuat. Motivasi peserta didik yang rendah dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya adalah guru, lingkungan, metode/teknik yang digunakan serta 

media pembelajaran.  

Dari wawancara tersebut, guru berasumsi bahwa peserta didik membutuhkan media 

pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran 

yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta untuk menunjang pembelajaran 

masih kurang seperti modul, buku paket, papan tulis, slide presentasi, dan jobsheet. Di 

samping hal tersebut, keaktifan siswa dalam mencari informasi pembelajaran masih 

rendah sehingga hanya memanfaatkan informasi dari guru. Menurut Wenang Herdama 

Sugiyanto (2018) dalam kurikulum 2013 mengajak peserta didik untuk berperan aktif 

selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, terbatasnya media pembelajaran yang 

dapat menunjang pembelajaran serta belum terjaminnya kelayakan media 
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pembelajaran yang ada dapat menjadi salah satu faktor rendahnya minat belajar peserta 

didik dalam pembelajaran.  

Salah satu penyelesaian masalah terkait masalah di atas adalah dengan 

mengembangkan media pembelajaran. Dalam mengembangkan media pembelajaran 

ini dengan perkembangan teknologi terkini, media pembelajaran berbasis mobile 

merupakan inovasi yang patut dipertimbangkan. Dalam 3 tahun terakhir (Agustus 

2015 - Juni 2018) pengguna smartphone berbasis Android terus mengalami 

pertumbuhan di Indonesia meskipun sempat mengalami penurunan di pertengahan 

tahun 2016 seperti ditunjukkan pada gambar 1, 91% pengguna telepon genggam di 

Indonesia pada Juni 2018 adalah pengguna smartphone Android. Pertumbuhan 

pengguna smartphone khususnya Android yang masih tinggi, namun sebagian besar 

guru dan peserta didik pengguna smartphone di Indonesia ternyata belum 

memanfaatkan smartphone secara maksimal. 

 
Gambar 1. Statistik pengguna mobile operating system di Indonesia  

dari Agustus 2015 - Juni 2018 (GlobalStatCounter, 2018) 
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Pertumbuhan pengguna smartphone Android yang masih tinggi terutama 

dikalangan pelajar sudah seharusnya menjadi bahan pertimbangan pendidik maupun 

mobile developer untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Android yang 

dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID PADA 

MATA PELAJARAN JARINGAN DASAR  KELAS X DI SMK 

MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Proses belajar mengajar di kelas masih menggunakan metode konvensional dan 

belum memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal. 

2. Kurangnya media pembelajaran yang dapat mendukung mata pelajaran di SMK 

Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 

3. Peserta didik yang tidak memahami materi komputer dan jaringan dasar dengan 

baik akan kesulitan memahami materi pada tingkat lanjut dan harus mempelajari 

kembali materi pada kelas X. 

4. Pemanfaatan smartphone berbasis Android yang dimiliki oleh peserta didik masih  

sekedar sebagai hiburan dan belum dimaksimalkan untuk menunjang pendidikan. 
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5. Media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang pembelajaran komputer dan 

jaringan dasar belum terjamin kelayakannya. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, peneliti akan memberikan 

beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Kurangnya media pembelajaran yang mendukung pembelajaran mata pelajaran 

komputer dan jaringan dasar di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 

2. Media pembelajaran yang menunjang mata pelajaran komputer dan jaringan dasar 

yang telah ada belum teruji kelayakannya. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Seperti apa mengembangkan media pembelajaran komputer dan jaringan dasar 

berbasis Android sesuai dengan kompetensi dasar untuk peserta didik TKJ kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran yang akan dikembangkan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan media pembelajaran berbasis Android sebagai penunjang 

pembelajaran komputer dan jaringan dasar sesuai dengan kompetensi dasar di SMK 

Muhammadiyah 1 Yogyakarta.  
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2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran sebagai penunjang pembelajaran 

komputer dan jaringan dasar di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan.  

b. Menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang atraktif, menyenangkan, dan 

mudah dipahami. 

c. Meningkatkan minat belajar peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran 

komputer dan jaringan dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengenalkan strategi belajar yang menyenangkan. 

b. Memberikan kemudahan dan membantu peserta didik dalam mempelajari komputer 

dan jaringan dasar. 

c. Mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan serta kajian tentang pengembangan 

media pembelajaran bagi peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta 

 


