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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Implikasi ICT juga sudah mulai dilakukan pada SMA/MA walaupun 

belum mampu menjajal dengan implikasi-implikasinya pada tingkatan pendidikan 

lanjutan. SMA/MA rata-rata penggunaan Internet hanyalah sebagai fasilitas 

tambahan dan ICT belum menjadi kurikulum utama yang diajarkan untuk siswa. 

ICT belum menjadi database utama bagi nilai-nilai, kurikulum, siswa, guru, atau 

yang lainnya. Namun,  prospek untuk masa depan, penggunaan ICT di SMA/MA 

cukup cerah (Deni, 2012). 

KKM pada materi vertebrata yang telah ditetapkan di MA Muhammadiyah 

1 Malang ini adalah 75,0. Hasil wawancara oleh peneliti terhadap salah salah satu 

guru bidang studi biologi, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembelajaran 

biologi terdapat beberapa materi yang sulit dipahami oleh siswa melalui metode 

ceramah, salah satunya adalah materi vertebrata. Kompetensi dasar yang harus 

dikuasai oleh siswa pada materi ini adalah diharapakan siswa mampu melakukan 

pengamatan berbagai jenis hewan vertebrata untuk memahami ciri-cirinya dan 

membandingkan  kompleksitas pada berbagai sitem organnya.  

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa selama ini guru hanya 

menggunakan media yang berupa text books yang menyebabkan efektivitas 

pembelajaran kurang optimal. Menurut Wakil Kepala Sekolah, adanya fasilitas 

yang telah menunjang pembelajaran, maka saat ini pendidik sedang 

mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan media pembelajaran yang semakin 
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berkembang. Adaptasi yang dilakukan oleh pendidik terhadap media 

pembelajaran interaktif diantaranya, mempelajari cara membuat media 

pembelajaran interaktif, mempelajari cara menggunakan media pembelajaran 

interaktif, mempelajari cara menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Intan, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan LKS Berbasis ICT pada Materi Sistem Syaraf untuk Siswa Kelas 

XI RSBI“ menyimpulkan bahwa Komponen bahasa mendapat skor 3 dari 

penelaah 1 dengan kategori layak karena ada beberapa yang menggunakan 

grammar kurang tepat dan kalimatnya tidak ringkas. Hal ini serupa dengan hasil 

respon siswa yang menunjukkan ada 1 siswa atau sebesar 6,67% siswa 

menyatakan bahwa kalimat dalam LKS sulit untuk dipahami dengan alasan 

bahasa Inggrisnya masih asing. 

Materi vertebrata ini dapat dipelajari melalui pembelajaran yang bersifat 

out door, yaitu dengan mengajak siswa ke kebun binatang, taman safari dan 

tempat edukasi lainnya untuk melihat dan mempelajari langsung contoh-contoh 

dari hewan vertebrata. Namun kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, dari kegiatan 

tersebut siswa hanya mampu mengetahui jenis-jenis dan morfologi hewan 

vertebrata dan siswa tidak dapat mendeskripsikan anatomi dan peranannya bagi 

kehidupan. 

Penulis berharap penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif 

pada materi vertebrata ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi siswa 

dan guru di MA Muhammadiyah 1 Malang, dapat dijadikan pegangan guru guna 

untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi, serta peneliti dapat 
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mengetahui media pembelajaran interaktif berbasis ICT dalam efektivitas belajar 

siswa. Sehubungan dengan maksud tersebut maka penulis menetapkan judul 

penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis ICT 

(Information and Communication Technology) dalam Materi Vertebrata pada 

Siswa Kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitia ini, maka rumusan 

masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Bagaimanakah prosedur pengembangan media pembelajaran interaktif 

berbasis ICT (Information and Communication Technology) pada Materi 

Vertebrata Siswa Kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang sehingga dapat 

menghasilkan produk pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

ICT? 

2. Bagaimana media pembelajaran interaktif berbasis ICT (Information and 

Communication Technology) yang dihasilkan, dilihat dari aspek: efektivitas 

proses dan fleksibilitas desain multimedia interaktif ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran interaktif 

berbasis ICT (Information and Communication Technology) pada Materi 

Vertebrata Siswa Kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang sehingga dapat 
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menghasilkan produk pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

ICT. 

2. Mengetahui media pembelajaran interaktif berbasis ICT (Information and 

Communication Technology) yang dihasilkan, dilihat dari aspek: efektivitas 

proses dan fleksibilitas desain multimedia interaktif  

 

1.4  Spesifikasi Media Pembelajaran yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Media 

Pembelajaran dalam Bab Animalia sub bab Vertebrata pada Siswa Kelas X MA 

Muhammadiyah 1 Malang ke dalam bentuk Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis ICT (Information and Communication Technology). 

 

Adapun spesifikasinya sebagai berikut : 

1. Materi yang terdapat dalam media pembelajaran ini adalah materi Animalia 

sub bab Vertebrata. 

2. Ekstension file pada media ini adalah .exe sehingga media ini dapat langsung 

ditampilkan tanpa harus menginstall program tersebut. Media tersebut juga 

dapat dikemas dalam bentuk video dengan file output produk .MP4 (HD, 

Blog, IPad, Web), .AVI (CD, DVD), M4V (IPod, IPhone). Dengan ini media 

tersebut dapat diakses dan dinikmati oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun 

karena adanya kemajuan teknologi pada saat ini. 

3. Media ditayangkan dalam bentuk teks, gambar, suara dan video. Dengan 

tampilan yang menarik dan durasi media pembelajaran ini tergantung 

penggunaan media bisa diatayangkan sesuai kebutuhan. 
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4. Teks yang digunakan dalam media ini adalah yang jelas dan ilmiah. Gambar 

yang digunakan juga merupakan gambar yang nyata dan mendidik, suara yang 

digunakan adalah suara yang jelas dan tidak monoton. Video yang terdapat 

dalam media ini adalah dipilih video yang jelas (gambar, suara, konsep). 

 

1.5  Pentingnya Penelitian 

Penelitian Pengembangan media pembelajaran interaktif dilakukan sebagai 

salah satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa 

kelas X SMA/ MA pada materi vertebrata. Adapun pentingnya pengembangan 

media interaktif adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagi Siswa  

Dapat digunakan sebagai bahan ajar alternatif bagi siswa untuk belajar dan 

mengembangkan pengetahuan. Serta dapat memberikan pengalaman baru 

dalam belajar biologi terhadap penerapan media pembelajaran berbasis ICT 

(Information and Communication Technology ). Karena media ini didesain 

dengan menggunakan aplikasi software flash CS4, sehingga masih bisa 

dikatakan jarang ditemukan media pembelajaran tersebut di MA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Bagi Guru  

Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas 

pembelajaran yang sesuai dan bervariasi, sehingga menghasilkan proses 

pembelajaran yang inovatif, efektif dan menyenangkan serta dapat dapat 
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mempermudah pendidik dalam penyampaian materi saat kegiatan belajar 

mengajar dan dapat mengurangi pembelajaran teacher center. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan kualitas 

sekolah. Dapat digunakan sebagai tambahan koleksi materi ajar di website 

sekolah. 

4. Bagi Peneliti  

Dapat menambah pengalaman secara langsung dan menambah pengetahuan 

mengenai  pengembangan media pembelajaran yang baik dan menyenangkan. 

 

1.6 Keterbatasan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien serta mengingat 

keterbatasan kemampuan peneliti maka peneliti akan membatasi masalah-masalah 

yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Media pembelajaran interaktif berbasis ICT (Information and Communication 

Technology) cocok digunakan untuk siswa yang membutuhkan materi 

vertebrata dan memiliki fasilitas pendukung untuk menampilkan media. 

Terutama pada siswa kelas X MA/SMA yang telah memiliki fasilitas 

pendukung seperti LCD proyektor, komputer/laptop, laboratorim PAI,  

laboratorium bahasa dan laboratorium komputer.    

2. Pengujian media pembelajaran yang dibuat, hanya meliputi pengujian kualitas 

produk dan pengaruhnya terhadap minat belajar siswa. 
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3. Jenis media pembelajaran interaktif berbasis ICT (Information and 

Communication Technology) yang akan dibuat merupakan jenis tutorial, yaitu 

penyajian materi pembelajaran dalam bentuk multimedia, dengan pola 

interaksi multi arah. 

 

1.7 Definisi Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut : 

1. Media Pembelajaran adalah suatu perantara antara guru dan siswa yang 

digunakan sebagai alat oleh guru untuk menyampaikan materi terhadap siswa. 

Dan biasanya berupa : text books, LKS, Modul, Video, Multimedia, Alat 

peraga, dan lain-lain.  Menurut Winkel (1999) media pembelajaran merupakan 

peralatan yang dapat digunakan atau tidak digunakan, tergantung dari tujuan 

instruksional, keadaan awal siswa yang actual, materi pelajaran, prosedur 

didaktis dan bentuk pengelompokan siswa. 

2. Media interaktif merupakan suatu media yang melibatkan beberapa indera 

yaitu indera penglihatan, pendengar dan perasa. Sehingga media interktif 

biasanya meliputi audiovisual. Menurut Miswar M, dkk. (2012) media 

interaktif adalah kombinasi dari sekurang-kurangnya tiga elemen yaitu teks, 

grafik, dan suara yang dibuat secara interaktif yaitu dilengkapi dengan alat 

pengontrol sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki pada 

proses selanjutnya. 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK (bahasa Inggris: Information and 

Communication Technology; ICT) adalah payung besar terminologi yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan 

informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung arti luas yaitu 

segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, 

pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya 

perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat 

lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan 

kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi 

lainnya. Hingga awal abad ke-21 TIK masih terus mengalami berbagai 

perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya (Anonymous. 2013). Dalam 

penelitian ini komponen ICT (Information and Communication Technology) 

yang digunakan adalah beberapa aplikasi software (Adobe flash CS4 

profesional, action script 2, format factory, anime studio pro, quiz creator, 

camtasia studio) kemudian di share dalam e-learning website sekolah 

sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar dan referensi 

siswa dan guru serta mampu diakses oleh seluruh pengunjung website MA 

Muhammadiyah 1 Malang.   

4. Animalia merupakan salah satu kingdom yang memiliki anggota yang paling 

banyak dan bervariasi. Ada berbagai jenis hewan yang hidup di darat, di 

dalam air, di daerah tropis maupun subtropis, dan bahkan di daerah gurun 

yang sangat kering maupun daerah kutub yang sangat dingin. Secara garis 

besar kingdom animalia dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu 

golongan vertebrata (hewan bertulang belakang) dan golongan invertebrata 

(hewan tak bertulang belakang). Penelitian ini hanya dikhususkan pada sub 

bab Vertebrata saja. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Media
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-20
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tulang belakang. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari 

filum Chordata. Vertebrata tebagi menjadi 5 kelas, yaitu : Pisces, Amphibia, 

Reptil, Aves, dan Mammalia. (Istamar, 2011). Sub bab Vertebrata termasuk 

salah satu materi pelajaran pada kelas X tingkat SMA/MA. Materi ini 

memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa yaitu 

Mendeskripsikan Ciri-Ciri Filum dalam Dunia Hewan dan Peranannya Bagi 

Kehidupan. 

5. Efektifitas berasal dari kata efektif yang menurut kamus besar bahasa 

Indonesia berarti keberhasilan, manjur, atau mujarab. Jadi keefektifan 

pengajaran mengandung pengertian keberhasilan pengajaran dalam proses 

belajar untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar. Efektifitas pembelajaran 

adalah hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar 

(Fitriani, 2011: 6). Latar belakang siswa yang berbeda bisa dikatakan 

berpengaruh terhadap efektivitas belajar siswa MA Muhammadiyah 1 Malang, 

diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat membantu 

meningkatkan semangat belajar siswa di sekolah. 

 


