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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Dunia terus mengalami perubahan setiap saat dan selalu menuntut adanya 

perkembangan. Perkembangan tersebut meliputi bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sosial, seni budaya, serta pendidikan. Perkembangan yang dirasakan 

sangat besar dampaknya di era globalisasi pada saat sekarang ini adalah teknologi. 

Mawardi (2012: 100) menyatakan bahwa adanya perkembangan teknologi dapat 

mengubah pikiran manusia, mengubah cara kerja dan cara hidupnya dalam 

memanfaatkan teknologi dalam  berbagai aspek kebutuhan.  

Salah satu pemanfaatan teknologi yang saat ini tengah berkembang yaitu di 

bidang pendidikan. Bagian perencanaan, proses pendidikan, hingga evaluasi 

membutuhkan peran teknologi dalam berbagai bentuknya. Pendidikan yang 

diselaraskan dengan kemajuan teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

serta keluaran yang dihasilkan. Darmawan (2012: 49) menyatakan bahwa seiring 

dengan perkembangan zaman dan era globalisasi, produk dan pemanfaatan 

teknologi informasi semakin pesat. Penerapan pengerahan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang relevan dengan kebutuhan pendidikan adalah prakondisi 

bagi terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien.  

Pendidikan di Indonesia saat ini tengah mengacu pada kurikulum 2013 yang 

menuntut guru untuk selalu meningkatkan mutu pembelajarannya dengan lebih 

kreatif dan inovatif. Peningkatan mutu pembelajaran dapat dilakukan dengan 

pemilihan bahan ajar yang tepat. Penggunaan bahan ajar yang tepat dapat 
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membantu proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Menurut Depdiknas 

(2008: 2), bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di 

sekolah, karena melalui bahan ajar guru dan siswa akan lebih mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran dan mencapai kompetensi yang telah ditentukan. 

Studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dengan guru biologi 

dan siswa di SMA Negeri 2 Sumenep diperoleh keterangan bahwa bahan ajar 

yang digunakan selama ini dalam pembelajaran yaitu buku teks dan LKS. Bahan 

ajar tersebut kurang diminati oleh siswa dikarenakan tampilannya memuat banyak 

tulisan dengan sedikit gambar. Siswa merasa kesulitan memahami materi terutama 

pada materi plantae khususnya tumbuhan lumut. Buku teks yang digunakan hanya 

memuat sedikit gambar tumbuhan asli dan LKS yang digunakan dicetak dengan 

kertas buram. Keterbatasan bahan ajar yang demikian juga membuat siswa kurang 

tertarik dalam belajar. Menurut Wulansari (2015: 1029), ilustrasi gambar di dalam 

buku sangatlah diperlukan untuk mempermudah dalam proses identifikasi 

tumbuhan, karena ilustrasi gambar dinilai lebih representatif daripada hanya 

sekedar deskripsi tertulis. 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa guru dan siswa memerlukan 

adanya bahan ajar yang inovatif sesuai perkembangan teknologi yang ada saat ini. 

Perkembangan teknologi yang dirasa sangat pesat dan banyak diminati 

masyarakat khususnya anak muda pada saat sekarang ini adalah smartphone. Jenis 

smartphone yang paling banyak digunakan oleh masyarakat khususnya siswa 

adalah android. Oleh karena itu, perlu adanya suatu aplikasi pembelajaran dimana 

siswa bisa belajar sambil bermain agar tidak jenuh. 
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Pemilihan perangkat smartphone android sebagai media untuk pembelajaran 

dikarenakan keunggulan smartphone android yang bersifat open source (sistem 

operasi terbuka), sehingga dapat dijadikan suatu peluang untuk menciptakan 

aplikasi pembelajaran yang inovatif seperti bahan ajar interaktif. Selain itu, 

jumlah penggunaan smartphone android di masyarakat khususnya di kalangan 

siswa lebih banyak jika dibandingkan dengan perangkat komputer maupun laptop. 

Penggunaannya lebih mudah, sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan. 

Penggunaan bahan ajar interaktif berbasis android di tingkat sekolah masih 

tergolong cukup rendah, padahal pembelajaran dengan bahan ajar ini mampu 

membuat siswa lebih aktif karena ketertarikannya pada multimedia. Siswa akan 

lebih tertarik sehingga minatnya dalam belajar akan meningkat. Supriyono, dkk 

(2014: 908) menyatakan bahwa program aplikasi pembelajaran yang bisa berjalan 

di sistem operasi android sangat membantu dalam meningkatkan minat siswa 

dalam belajar karena lebih menarik. 

Berdasarkan beberapa fakta yang diuraikan di atas, pengembangan bahan 

ajar tentang tumbuhan lumut sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya 

pengembangan atlas tumbuhan lumut sebagai bahan ajar interaktif yang lebih 

inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi. Pengembangan bahan ajar 

interaktif atlas tumbuhan lumut berbasis android merupakan suatu terobosan baru 

untuk memperbarui kualitas perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi. Adanya pengembangan bahan ajar ini diharapkan guru 

dan siswa dapat lebih mudah memahami materi tumbuhan lumut. Pembelajaran 

juga bisa lebih fleksibel karena dapat digunakan dimana saja dan kapan saja.  
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1.2 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut: 

a. Menghasilkan produk pengembangan atlas tumbuhan lumut berbasis 

android sebagai bahan ajar biologi pada materi plantae untuk siswa 

SMA/MA kelas X. 

b. Menguji kualitas produk pengembangan atlas tumbuhan lumut berbasis 

android sebagai bahan ajar biologi pada materi plantae untuk siswa 

SMA/MA kelas X. 

 

1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari pengembangan atlas tumbuhan 

lumut berbasis android adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi atlas tumbuhan lumut dibuat menggunakan program dari Adobe 

Flash Professional CS6 AIR for Android dengan format output file .apk 

agar bisa dioperasikan di smartphone android.  

b. Atlas tumbuhan lumut berbasis android yang dikembangkan berupa 

perangkat lunak (software) dalam bentuk aplikasi bahan ajar yang tidak 

tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, namun bisa dioperasikan di 

smartphone yang menggunakan sistem operasi android. 

c. Kriteria minimal mobile phone yang bisa digunakan untuk 

mengoperasikan atlas tumbuhan lumut ini yaitu menggunakan sistem 

operasi Android versi 4.1 - 4.3.1 (Jelly Bean), touch screen, layar 5 inchi, 

RAM 512 MB. 
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d. Atlas tumbuhan lumut berbasis android ini memuat konten dalam bentuk 

teks, gambar asli tumbuhan lumut, gambar animasi, dan audio. 

e. Isi atlas tumbuhan lumut berbasis android terdiri atas bagian pembuka dan 

bagian menu utama. Bagian pembuka memuat halaman judul. Bagian 

menu utama terdiri atas menu petunjuk penggunaan yang berisi petunjuk 

belajar, deskripsi tombol navigasi dan cara penggunaan aplikasi. Menu 

kompetensi memuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi. Menu materi memuat beberapa pokok materi tumbuhan 

lumut. Menu latihan soal memuat beberapa butir soal untuk mengukur 

kemampuan siswa yang dilengkapi dengan perolehan skor otomatis. Menu 

profil memuat paparan profil pengembang bahan ajar. Menu keluar untuk 

keluar dari aplikasi. 

f. Materi yang dimasukkan pada atlas tumbuhan lumut berbasis android 

yaitu tentang materi plantae khususnya tumbuhan lumut untuk siswa 

SMA/MA kelas X. Isi materi terdiri atas pendahuluan, struktur dan ciri 

tumbuhan lumut, habitat, klasifikasi, metagenesis, peran dan manfaat 

tumbuhan lumut, serta dilengkapi gambar asli tumbuhan lumut. Bagian 

menu materi ini juga memuat glosarium dan referensi. 

g. Cara penggunaan bahan ajar interaktif ini yaitu harus memasukkan 

aplikasi atlas tumbuhan lumut ke dalam smartphone android pribadi Anda. 

Aplikasi yang sudah ada kemudian diinstal terlebih dahulu sebelum 

digunakan dengan mengikuti langkah-langkah penginstalan pada setiap 

merk masing-masing smartphone.  
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1.4 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini penting dilakukan dan bermanfaat untuk 

berbagai kalangan, yaitu: 

a. Bagi Siswa 

Adanya pengembangan atlas tumbuhan lumut berbasis android 

sebagai bahan ajar ini dapat digunakan sebagai suplemen bahan ajar bagi 

siswa agar lebih mudah memahami materi plantae khususnya tumbuhan 

lumut. Bahan ajar yang dikemas dalam bentuk digital di smartphone 

android diharapkan dapat memberikan kemudahan serta akan 

meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar. 

b. Bagi Guru 

Adanya pengembangan atlas tumbuhan lumut berbasis android 

sebagai bahan ajar ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar alternatif yang 

fleksibel, sehingga pembelajaran menjadi lebih inovatif. Bahan ajar ini 

juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk memberikan contoh beberapa 

tumbuhan lumut yang dapat digunakan untuk alternatif observasi. 

c. Bagi Sekolah 

Adanya pengembangan atlas tumbuhan lumut berbasis android 

sebagai bahan ajar ini dapat memberikan informasi terkait peran dan 

manfaat dari penggunaan bahan ajar yang lebih inovatif, menarik, 

menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Pengembangan bahan ajar ini juga dapat dijadikan contoh untuk 

mengembangkan perangkat bahan ajar inovatif lainnya. 
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d. Bagi Pengembang 

Adanya pengembangan atlas tumbuhan lumut berbasis android 

sebagai bahan ajar ini, maka pengembang sebagai calon pendidik dapat 

mengetahui langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang layak 

digunakan dalam pembelajaran. Penelitian yang telah dilakukan ini dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pengembangan lainnya saat 

menjadi pendidik di masa mendatang. 

e. Bagi Umum 

Adanya pengembangan atlas tumbuhan lumut berbasis android 

sebagai bahan ajar ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

inspirasi bagi perkembangan penelitian pengembangan khususnya dalam 

pemanfaatan smartphone android sebagai bahan ajar yang inovatif.  

 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Adapun asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan yang ada 

antara lain: 

1. Asumsi Penelitian & Pengembangan 

a. Sebagian besar siswa SMA/MA memiliki smartphone dengan sistem 

operasi android yang dapat digunakan sebagai alat belajar untuk 

menunjang pembelajaran yang inovatif. 

b. Atlas tumbuhan lumut berbasis android ini dapat digunakan sebagai 

bahan ajar yang dapat menarik minat belajar siswa karena dikemas 

dalam smartphone android yang saat ini digemari sebagian besar siswa. 
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2. Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

a. Produk atlas tumbuhan lumut ini hanya bisa digunakan pada 

smartphone yang memiliki sistem operasi android dengan kriteria 

tertentu. 

b. Produk ini hanya memuat materi tentang tumbuhan lumut untuk siswa 

SMA/MA kelas X. 

c. Bahan ajar atlas tumbuhan lumut berbasis android yang dikembangkan 

ini hanya sebagai bahan ajar suplementer yaitu bahan ajar yang 

digunakan untuk memperdalam materi. 

d. Bahan ajar atlas tumbuhan lumut berbasis android ini hanya digunakan 

dalam pembelajaran mandiri baik di kelas maupun di rumah. 

e. Penelitian dan pengembangan bahan ajar atlas tumbuhan lumut berbasis 

android hanya dilakukan pada uji validasi ahli dan uji kelompok kecil 

pada siswa. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang perlu dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah 

ada yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2013:164). 

b. Bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi pembelajaran 

(teaching material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok 
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utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan 

pembelajaran (Depdiknas, 2008: 6). 

c. Atlas tumbuhan merupakan kumpulan gambar-gambar lengkap yang 

disertai dengan candra atau deskripsi setiap jenis tumbuhan yang dikaji di 

dalamnya (Tjitrosoepomo dalam Wulansari, 2015: 1030). 

d. Tumbuhan lumut merupakan kelompok tumbuhan epifit yang banyak 

ditemukan tumbuh di batang pohon, kayu mati, kayu lapuk, tanah, atau 

batuan, dengan kondisi lingkungan lembab dan penyinaran yang cukup 

(Windadri, 2009: 89). 

e. Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang didesain 

khusus untuk perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet (Huda, 

2013: 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


