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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini membahas mengenai kajian pustaka dari skripsi Model 

Pengembangan Media Pembelajaran PPKn Berbasis Android di SMPN 25 

Malang. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya: (1) Kajian Teoritis, 

(2) Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, (3) Kerangka Pemikiran. 

2.1  Kajian teoritis 

2.1.1 Media Pembelajaran 

a) Pengertian media pembelajaran 

Media Pembelajaran adalah  segala  hal  yang  mengandung  informasi  yang  

berupa  pesan atau  model  gerakan  yang  hendak  disampaikan  kepada peserta 

didik (Novi, 2013:20).  Media  biasa  juga disebut  perangkat  lunak  atau software 

(Supandi dalam Novi Kurnia Triwijayanto, 2013:20). Novi (2013:20)  

menyebutkan  “Media  ini  bermacam-macam sehingga penggunaan media   

membutuhkan pemilihan yang cermat berdasarkan  karakteristik  media,  metode  

belajar-mengajar  dan  tujuan  yang akan dicapai”. 

Media  proses  kegiatan belajar mengajar  PPKn terdiri dari   media   visual,   

audio,   dan  pustaka.   Media   visual   merupakan   wadah menyampaikan  pesan  

yang  berwujud dan  dapat  dilihat secara kasat mata contohnya seperti power 

point.  Media  audio  merupakan sarana menyampaikan dan menyalurkan pesan 

suara. Sedangkan media pustaka ialah segala hal yang dipakai untuk 

menyampaikan pesan atau  informasi  berupa buku.  
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b) Ciri dan karakteristik media pembelajaran 

Gerlach dan Elly dalam Oktiana (2015: 20) menjelaskan beberapa ciri media 

untuk menanggulangi jika guru dinilai tidak tepat sasaran dalam penyampaian 

materi: 

1) Cirikfiksatifa 

Ciri  ini  memiliki kemampuan  media untuk merekam menyimpan,  

melestarikan suatu  objek atau  peristiwa. Sebagai  contoh  peristiwa  

bersejarah  yang  sudah terlewati. Peserta didik dapat mempelajari 

peristiwa  bersejarah melalui   media  pembelajaran berupa gambar 

visual baik itu video ataupun image. 

2) Cirikmanipulatifi 

Ciri manipulatif0berkaitan dengan peristiwa yang berlangsung 

sudah lama yang sudah terjadi dapat ditampilkan dalam waktu 

singkat. Kejadian secara  langsung  dengan  mudah dapat 

diobservasi melalui media pembelajaran yang berupa rekaman 

ataupun media visual seperti video dan foto. Contohnya, peserta 

didik ingin mengamati proses metomorfosis seekor Ulat menjadi 

Kupu-Kupu. Dengan bantuan media pembelajaran, proses 

metamorfosis Kupu-Kupu yang memakan waktu lama dapat 

dipersingkan menjadi beberapa menit saja dengan menampilkan 

hal-hal penting saja. 

3) Ciri0Distributifi 

Ciri  distributif  dari  media  dapat membuat objek atau kejadiab 

dikirim melalui ruang serta secara beriringan peristia tersebut 
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ditampilkan kepada peserta didik. Sebagai   contoh penggunaan CD, 

flashdisk dapat memudahkan guru untuk  mendistribusikan  bahan  

pembelajaran.  Inforrmasi yang  terdapat  di dalamnya  akan  selalu  

terjaga  sebagaimana aslinya. 

c) Fungsi0dan0Manfaat media pembelajaran 

Media  berfungsi  untuk  tujuan  instruksi  di  mana informasi   yang   

terdapat   dalam   media   itu   harus melibatkan   peserta didik   baik   dalam   

benak   atau   mental maupun  dalam  bentuk  aktivitas yang  nyata  sehingga 

pembelajaran  dapat  terjadi (Misbahul dan Subuh. 2016). 

Suryobroto dalam Wahyunuhari (2013:9) menjelaskan. 

Media  memiliki keunggulan sebagai berikut: 

1) Membuat konsep abstrak menjadi kongkrit 

2) Menjadikan objek yang awalnya membahayakan menjadi tidak  

                   berbahaya. 

3) Mengubah ukuran objek 

4) Membant melihat obek yang tidak dilihat dengan mata telanjang. 

5) Melihat gerakan yang terlalu cepat 

6) Membangkitkan motivasi 

7) Mengatasi ruang dan waktu 

8) Membantu mengamati jarak yang jauh 

9) Dapat membuat keseragaman dalam persepsi 

Berangkat dari kemampuannya di atas, maka penggunaan media 

pembelajaran dapat  dianggap  vital  bagi  keberlangsungan  kegiatan  

pembelajaran.  Terutama pada aspek  poin yang nomer empat, bahwa media  
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pembelajaran yang memiliki kemampuan membangkitkan motivasi belajar. 

Secara implisit pula, Susilana dan Cepi Riana dalam Oktiana (2015:20) 

menyebutkan “bahwa penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi 

tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri yaitu sebagai sarana alat bantu 

pembelajaran yang lebih efektif”. 

d) Kegunaan Media dalam Proses Belajar Mengajar 

Peranan media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Adapun media pembelajaran termasuk media android memiliki 

beberapa kegunaan Arief dan Sadiman dalam Annas Ribab Sibilana ( 2016 : 22 ) 

menjelaskan kegunaan media dalam proses mengajar adalah: 

1) Membuat  penyajian  pesan  tidak  memiliki sifat  verbalitas 

(bentuk kata–kata tertulis atau lisan belaka) 

2) Mengurangi  kekurangan waktu,   serta daya   indera,   seperti 

misalnya: 

1. Objek0besar, dapat0digantikan0dengan0realita,0gambar, 

film0atau0model. 

2. Objek kecil,  melalui penyektor  micro,  film  bingkai, 

film, atau gambar. 

3. Gerakan yang0terlalu0lambat0atau0terlalu0cepat,0dapat 

diatasi melalui timelapse0atau0high–speed photography. 

4. Kejadian0atau0peristiwa0yang0terjadi0di0masa0lalu0bisa 

diatayangkan ulang melaului rekaman dan video atau 

suara. 
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5. Objek0kompleks0(misalnya mesin dan bangunan)0dapat 

disajikan0dengan0model,0diagram,0dan0lain-lain 

6. Konsep0luas (kondisi alam) dapat ditampilkandalam 

bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. 

3) Penggunaan  media  pembelajaran  yang inovatif  dapat 

mengatasi  sikap  pasif  peseta didik dan merangsang anusiame 

belajar.   Media  pendidikan berguna untuk : 

a. Menimbulkan antusiasme belajar. 

b. Membuat ada interaksi yang  lebih  langsung  antara  

peserta didik dengan lingkungan serta kenyataan. 

c. Membuat peserta didik  belajar mandiri   menurut 

bakat dan minatnya. 

4) Sifat  unik  pada  tiap peserta didik serta lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi  

pendidikan  ditentukan  sama  untuk  setiap  peserta didik,  

membuat guru mengalami kesulitan. Permasalahan tersebut 

dapat  di atasi  dengan  media pmbelajaran, yaitu dengan 

kemampuannya dalam: 

a. Memberikan rangsanagan 

b. Mempersamakan pengalaman 

c. Membuat Persepsi Sama. 
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2.1.2.  Android 

a) Definisi Android 

Android merupakan salah satu sistem operasi yang paling digemari atau 

digunakan oleh kebanyakan smartphone saat ini selain iOS (milik Apple. Inc). 

Android merupakan software (perangkat lunak) yang digunakan pada perangkat 

bwrjalan yang mterdiri dari sistem operasi, middleware beserta aplikasi inti. 

Sistem operasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti 

(device) dan penggunanya, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan device-

nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang tersedia pada device (Purwantoro, 

dkk dalam Oktiana. 2015). Arif Akbarul Huda (2013 :1 ) menyebutkan “Android 

merupakan sistem operasi berbasis Linux yang khusus untuk perangkat bergerak 

seperti smartphone atau tablet”. 

b) SejarahaAndroid 

Android Inc. pertama kali berdiri bulan Oktober 2003 di California yang 

bertujuan menciptakan mobileeedevice canggih buat bersaing dengan Symbiann 

danoWindows Mobile yang popular pada zamannya. Tahun 2005, android 

diakuisisi oleh perusahaan Google dan dilakukan pengembangan hingga 

peluncuran versi betanya pada 5 November 2007. Baru kemudian tanggal 12 

November920079Android9SDK9(Software9Development9Kit) bisa diperkenalkan 

dan  dipublikasikan, efeknya membuat user bisa membuat0serta0mengembangkan 

aplikasi android karya sendiri (Satyaputra0dan0Aritonang,02014: 5). 

c) Fitur-Fitur Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi mobile00OpeniiSource yang 

dapat diedit dan dikembangkan baik itu softwaree dan hardware. 



13 
 

Anonim dalam buku step by step menjadi  programer android (2013:3) 

menjelaskan android compatible dengan fitur-fitur berikut ini: 

1) Storage : digunakan untuk penyimpanan data 

2) Konektivitas : Fitur untuk membantu konektifitas dengan 

jaringan selular baik itu GSM/ CDMA 

3) Massaging : untuk mengirim pesan baik SMS atau MMS 

4) Web Browser :Fitur untuk browsing internet. 

5) Media Support : Bantuan media meliputi file media bertipe MP4 

ataupun MP3 

6) Dukungan Hardware : terdapat fitur sensor, Camera, Kompas, 

sensor proximityy, dan GPS (globalooPositioning00System). 

7) Multi00touch : Fitur dukungan untuk tampilan layar dengan 

bantuan multitttouch. 

8) Multitaskingu : Fitur untuk melaksanakan perintah secara 

bersamaan.K 

9) Flashi: Membantu penayangan aplikasi flash. 

10)  Tetheringo : Membantu jaringan koneksi web. 

d) Piranti Andoid 

Perangkat android terdapat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Anonim dalam 

buku step by step menjadi  programer android (2013:4) menjelaskan bentuk dan 

ukuran dari perangkat android adalah seperti berikut: 

 Smartphone 

 Tablet 

 Perangkat E-Reader 
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 Netbooks 

 MP4 Player 

e) Tool Pengembangan Android 

Mengembangkan aplikasi android, bisa menggunakan Mac, Windows PC, 

bahkan PC Linux. Semua tool yang diperlukan dapat didownload gratis di internet 

dan web. Sebagai guru harus bisa mengembangkan aplikasi android sebagai 

media pembelajaran . Era digital sekarang guru dituntut untuk kreatif dan inovatif 

dalam proses media pembelajaran, dan mudah-mudahan informasi menganai tool 

pengembangan android bisa membantu guru untuk mengembangkan media 

pembelajarannya.  Adapun tool pengembangan android, Anonim dalam buku step 

by step menjadi  programer android (2013:7) menjelaskan: 

1) JavahJDK 

Android JDK adalah komponen yang proses kerjanya menggunakan 

resourcesdari JavaaaSErrDevelopment Kit (JDK). Android JDK 

berjalan dengan menggunakan resource dari java SE Development 

Kit (JDK). Oleh karena itu, jika komputer belum terinstal JDK, 

harus menginstal JDK. 

2) Android SDKK 

Software pendukung yang harus kita miliki adalah program Android 

SDK. Kontennya berupa debugger,,Library. 

3) Android Development Tools (ADT) 

Plugin AndroidkkDevelopmentllTools (ADT) untuk eclipse adalah 

sebuah pengembangan lebih lanjut dari Eclipse yang dapat 
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digunakan untuk mendukung proses pembuatan dan proses 

debugging dari aplikasi android yang sudah dibuat. 

f) Komponen Aplikasi Android 

Komponen  aplikasi  merupakan bagian penting  dari sebuah sistem dari 

android. Komponen-komponen mempunyai fungsi berbeda, namun saling 

berhubungan. Berikut ini komponen aplikasi yang harus diketahui, Arif Akbarul 

Huda ( 2013: 4-5) menjelaskan: 

1) Activitiess. Merupakan sebuah laman untuk interaksi antara user 

satu dengan yang lainnya. 

2) Servicess. Merupakan komponen aplikasi yang dapat digunakan 

untuk menyimpan database. 

3) ContactppProvider. Merupakan bagian untuk melakukan 

penyimpanan dan pengelolaan dari aplikasi, contohnya kontak  

telepon. 

4) BroadcastttReceiver. Merupakan sistem aplikasi android yang 

dikhususkan untuk menapilkan pesan peringatan secara otomatis 

apabila terjadi masalah dalam sistem android. Contohnya baterai 

habis. 

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang di rencanakan penulis harus memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini disebut penelitian 

relevan/penelitian terdahulu. Terdapat tiga penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini yaitu: 
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Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu dari Moch 

Misbahul Arifin Afif dan Subuh Isnur Haryudo tahun 2016 tentang 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Mata Pelajaran 

Instalasi Tenaga Listrik untuk Meningkatkan Hasil Belajar peserta didik. Dalam 

jurnal yang dibuat Moch Misbahul arifin dan Subuh Isnur Haryudo telah 

disimpulkan  bahwa: 

1. Hasil    Penilaian ahli    pada   media pembelajaran  berbasis android pada  

Mata  Pelajaran Instalasi   Tenaga   Listrik   dinyatakan   sangat   baik 

dengan  presentase  83.93%  dan  dikatakan  valid. 

2. Hasil respon peserta didik terhadap media  pembelajaran berbasis android 

dinyatakan sangat baik dengan presentase  sebesar  83,065%.  

3. Terdapat peningkatan   hasil   belajar   ranah   pengetahuan   dari 

penggunaan media   pembelajaran   berbasis android pada mata pelajaran 

Instalasi Tenaga Listrik kelas X1 TIPTL SMK Negeri 7 Surabaya. 

Hasil penelitian yang relevan kedua oleh (Annas Ribab Sibilana, 2016) 

yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Kelas XI di SMA Negeri 2 Malang. 

Dalam tesis yang dibuat Annas Ribab Sibilan telah disimpulkan  bahwa: 

Berdasarkan  hasil  validasi  uji  ahli  media  ini  dinyatakan  layak  untuk 

digunakan, hasil  analisis  data  dari  angket  ahli  materi  memperoleh 

hasil prosentase sebesar 73,5%, yang artinya produk ini cukup layak untuk 

digunakan. Ahli media memperoleh prosentase sebesar 86,6%, yang   

artinya   produk   ini   sangat   layak   untuk   digunakan.Ahli pembelajaran  

I  memperoleh  prosentase  sebesar  84,6%  dan  Ahli pembelajaran   II   
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memperoleh   prosentase   sebesar   86,4%,   serta berdasarkan uji coba 

lapangan yang dilakukan kepada 26 peserta didik kelas XI  IPS1  

memperoleh  respon  yang  sangat  baik  dengan  prosentase 88,1%   yang   

artinya   produk   ini   sangat   layak   untuk   digunakan. Adapun  hasil  

analisis  data  dari pretest dan postest dari  hasil  uji  T yang   dilakukan   

dengan   taraf   kebenaran   95%   di   peroleh   hasil signifikansi  sebesar  

0,000  <  0,05.  nilai  signifikansi  berada  di bawah 0,05 menunjukakan 

bahwa Ho ditolak. Maka hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan media pembelajaran berbasis  android  

terdapat  perbedaan  yang  signifikan,  artinya  bahwa hasil  belajar  

sebelum  dan  sesudah  menggunakan  media  memiliki hasil yang berbeda 

secara positif. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Pikir Peneliti 

 

 

 

MEDIA PEMBELAJARAN 

PPKN YANG INTERAKTIF 

Kondisi Ideal: 

Media pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik agar lebih konsentrasi dalam mengikuti mata 

pelajaran PPKn 

Kurikulum 2013 :  

Kegiatan pembelajaran harus dikemas dengan menarik dan berpusat pada keaktifan dan inisiatif 

peserta didik 

Pendidikan Kewarganegaraan atau sering disebut PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang 

penting di SMP dan SMA yang memberikan pengajaran tentang bagaimana menjadi warganegara 

yang baik yang tidak hanya bisa mengajarkan moral namun juga memberikan pengetahuan tentang 

dunia kepemerintahan. 

Kondisi lapang: 

Peserta Didik: 

Mata Pelajaran PPKn 

dipandang membosankan 

Guru : 

Metode pembelajaran 

konvensional(ceramah dan tanya 

jawab), media pembelajaran power 

point, LCD, dan permainan kartu 

Peluang: 

Pengguna android sangat 

banyakserta aplikasi android 

sangat berkembang dan 

diminati masyarakat 

 

Pengembangan Aplikasi Beneko Educapp sebagai Media 

Pmbelajaran Berbasis Android di SMPn 25 Malang 


