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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks dan dapat terjadi pada diri 

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya intraksi 

antara seseorang dengan lingkungannya (Azhar Arsyad, 2014:1). Dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami kemajuan 

dengan  cepat, sehingga dengan perkembangan ini mengubah paradigma baik 

masyarakat dan guru sebagai tenaga pengajar di sekolah dengan mudah 

menyampaikan materi pelajaran, dan mempermudah dalam mencari dan 

mendapatkan informasi (Hamzah, 2014:6). 

Salah satu bidang yang mendapat dampak cukup berarti dengan 

perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan. Dengan laju 

perkembangan di bidang teknologi dan informatika, tentu seorang tenaga 

pengajar/guru melakukan berbagai cara yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar sehingga pengajaran akan lebih berkesan dan pembelajaran bagi siswa 

akan lebih bermakna. Belajar adalah suatu proses yang kompleks dan dapat terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya 

intraksi antara seseorang dengan lingkungannya.  

Sejak beberapa tahun belakangan ini teknologi informatika dan komunikasi  

banyak  digunakan  dalam  proses  belajar  mengajar  untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Selain itu pendidikan mempunyai peranan penting dalam 

mengembangkan sumber daya manusia,  supaya peserta didik menjadi manusia  

yang berkualitas, profesional, terampil, kreatif dan inovatif. Peningkatkan kualitas 
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sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran. 

 Dasar penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga 

terdapat dalam Al-Qur’an sebagai mana firman Allah SWT dalam Qur’an Surah 

An-Nahl ayat 44: 

 

   

   

    

      

 

Artinya: 

“Kami turunkan kepadamu Al-qur’an, agar kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan” 

 

Pasal  I  ayat  20  Undang-Undang  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem 

pendidikan nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU, 2003).  

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan guru secara terprogram, dalam  desain  

instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. Untuk itu proses pembelajaran yang bermakna sangat 

menentukan terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Media adalah segala suatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan pembelajar dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Rudy 

Sumiharsono, 2017:10). 

Penggunaan media pembelajaran sangat diperlukan dalam kaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam mata pelajaran Biologi. Media 
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pembelajaran memiliki fungsi untuk memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat 

terlihat, sehingga nampak jelas dan mampu untuk dipahami (Rudy Sumiharsono, 

2017:9). Manfaat dari penggunaan multimedia pembelajaran yaitu mampu 

membantu siswa untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, dan berinteraksi 

dengan  informasi secara kreatif. Tujuan  penggunaan multimedia dalam 

pendidikan adalah melibatkan siswa dalam pengalaman multi sensori untuk 

meningkatkan kegiatan pembelajaran. Multimedia merupakan kegiatan interaktif 

yang sangat tinggi, mengajak siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik. 

Pesan akan lebih mudah ditangkap oleh siswa apabila disajikan melalui 

media yang empirik dan beraneka ragam, seperti film, slide, foto, grafik, serta 

pembelajaran dengan menggunakan komputer. Pembelajaran adalah proses 

interaksi antara guru dengan siswa. Penggunaan media dalam proses belajar 

mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi tersendiri 

sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif (Rudy 

Sumiharsono, 2017:11).  

Dengan demikian bahwa penggunaan media pembelajaran multimedia 

interaktif diharapkan peserta didik mampu lebih terpacu untuk mengeluarkan ide 

dalam proses pembelajaran di kelas. Media pembelajaran merupakan suatu alat 

untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa, sehingga 

media pembelajaran memiliki manfaat dan peran yang besar dalam memudahkan 

siswa dalam menangkap atau menerima informasi tersebut. 

Sehubungan dengan itu, pembelajaran biologi menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta 
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didik menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran biologi 

diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik 

untuk memperoleh pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  dirinya sendiri 

dan alam sekitar. Dengan bantuan media pembelajaran sehingga akan terlaksana 

dan dapat merangsang siswa untuk terus belajar (Husniatus, 2017:120).  

Pada materi pembelajar biologi, belajar merupakan interaksi siswa, guru 

dan lingkungannya, hal ini meliputi tumbuhan, hewan, monera, fungi, dan protista 

(Nehil A Campbell, 2012:93). Objek tersebut dikaji dari tingkat molekul sampai 

tingkat bioma. Pengkajian terhadap objek belajar yang tidak dapat dilihat oleh 

mata telanjang ataupun tidak dapat ditemukan di sekitar lingkungan belajar dapat 

menimbulkan kesulitan  memahami  konsep.  Kesulitan  tersebut  dapat  diatasi  

dengan menggunakan media belajar sehingga materi yang abstrak dapat 

divisualisasikan. 

Biologi sebagai sebuah mata pelajaran memiliki karakteristik berbeda dari 

pada mata pelajaran  lain  yang diajarkan di  sekolah. Obyek  biologi  yang berupa 

makhluk hidup merupakan daya tarik tersendiri yang dapat menarik perhatian dan 

minat siswa untuk mempelajarinya. Kesalahan klasik yang selalu muncul dalam 

memahami mata pelajaran ini adalah dianggapnya biologi adalah materi yang 

harus dihafalkan, sehingga bagi sebagian peserta didik menganggap biologi 

sebagai pelajaran yang membosankan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru biologi kelas X di 

MAN 1 Konawe Selatan diperoleh informasi bahwa penggunaan media 

pembelajaran  masih terbatas pada media cetak seperti buku paket dan LKS. 

Pemanfaatan media pembelajaran lain seperti CD interaktif, audiotape, videotape, 
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CD-ROM,  atau media pembelajaran elektronik lainnya jarang digunakan. Hal ini  

disebabkan pemahaman dan keahlian guru tentang media pembelajaran yang  

sangat terbatas, padahal sarana dan prasarana seperti laboratorium komputer dan 

LCD sudah tersedia. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal karena 

hanya digunakan untuk mata pelajaran TIK (Teknik Informasi dan Komunikasi). 

Metode ceramah  masih menjadi unggulan dalam menyampaikan materi biologi, 

tanpa adanya dukungan  media yang dikembangkan oleh guru.  

Oleh karena itu, solusi  yang  dirasa  tepat  untuk  mengatasi  terbatasnya  

media  sebagai  sumber belajar siswa pada mata pelajaran biologi, khususnya 

materi Planate  adalah  dengan  mengembangan  media  pembelajaran.  Terkait  

dengan  hal tersebut, agar pengembangan media pembelajaran dapat digunakan 

secara efektif sebagai  sumber  belajar,  media  yang  dirancang  (by  designed)  

perlu  melalui beberapa  tahapan,  yaitu  identifikasi  potensi  dan  masalah,  

pengumpulan  data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, 

revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk dan produksi massal. 

Berdasarkan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh   Lia Endah 

Kusnawati (2015), menyebutkan bahwa siswa lebih senang menggunakan 

multimedia intraktif dibandingkan  media cetak. Nopriayanti dan Putru Sudira 

(2015) dalam penelitiannya yang berjudul ”Developing Intractive Learning 

Multimeida The Basic Competency In Installing Lighting And Electric Wiring 

Systems At Vocational Schools ”, menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi 

multimedia interaktif, efektif dalam mempercepat pemahaman para siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amanatin Azizah (2011) menyatakan bahwa 
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media pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan pada  mata  pelajaran  

biologi  mampu  meningkatkan  motivasi  belajar,  dan  hasil belajar siswa.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, makan peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGEMBANGAN MULTIMEDIA 

PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATERI PLANTAE MAN 1 

KONAWE SELATAN” 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang terlah diuraikan maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1  Bagaimana pengembangan multimedia pembelajaran di MAN 1         

  Konawe Selatan? 

1.2.2 Apakah  multimedia  yang dikembangkan  layak untuk diterapkan   sebagai 

media pembelajaran pada materi Plantae  di MAN 1 Konawe  

 Selatan? 

1.3  Penegasan Istilah 

Pengembangan adalah proses, cara, pembuatan, atau menjabarkan 

(Husniatus Salamah, 2017). Pengembangan  yang dimaksud  dalam penelitian  ini 

adalah suatu proses mengembangkan media sebagai salah satu sumber belajar 

pada mata pelajaran Biologi materi Plantae. 

Multimedia berasal dari dua  kata  utama  yaitu  multi  dan  media.  Multi 

berarti banyak, dan media dalam arti umum berarti alat untuk  menyampaikan 

informasi. Multimedia merupakan gabungan beberapa media seperti teks, grafis 

atau animasi  grafik, movie, video dan audio (Azhar Arsyad, 2014: 163). 
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1.4 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dalam penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan produk 

berupa mutimedia pembelajaran yang layak digunakan pada mata pelajaran 

Biologi kelas X Madrasah Aliyah  dengan  materi  “Plantae” 

1.5  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak yang terkait. Manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Mampu memberikan tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis pada 

pembaca dan guru dalam mengatasi masalah dalam belajar siswa khususnya 

dalam mata pelajaran Biologi tentang materi Plantae melalui multimedia 

interaktif dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

1.5.2.1 Bagi siswa  

 Belajar lebih menyenangkan, dan lebih merangsang siswa untuk 

melakukan aktivitas dalam proses belajar mengajar, meningkatkan minat 

belajar dalam pembelajaran Biologi bagi siswa. 

1.5.2.2 Bagi guru  

 Sebagai media pembelajaran dapat mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. 

1.5.2.3 Bagi sekolah 
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 Menambah sarana pendidikan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Biologi. 

1.6   Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Produk yang akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan multi    

media  ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

1. Hasil produk pengembangan berupa multimedia pembelajaran Intarktif pada 

materi Plantae.  

2. Multimedia pembelajaran yang dihasilkan berisi materi-materi tentang Plantae. 

3. Multimedia  pembelajaran  ini  disajikan  dengan  memadukan  antara  teks, 

gambar (image), video, animasi, tombol, dan suara. 

4. Multimedia pembelajaran Biologi ini dikemas dalam kepingan CD (Compact 

Disc) dengan menggunakan program Macromedia Flash Cs6, program ini 

digunakan  untuk  menyampaikan  materi  dan  pembuatan  soal-soal  yang 

bersifat interaktif dengan skor jawaban. Adanya animasi tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung secara efektif, efisien dan menarik. 

5. Multimedia pembelajaran ini dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri 

maupun klasikal sesuai dengan ketersediaan jumlah komputer di sekolah, 

penggunaan LCD (Liquid Crystal Display) diperlukan untuk pembelajaran 

klasikal. 

6. Produk multimedia pembelajaran Biologi ini mencakup komponen sebagai 

berikut: 

a. Petunjuk penggunaan yang memuat fungsi-fungsi tombol yang digunakan 

dalam multimedia pembelajaran. 
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b. Profil yang memuat profil dari pengembang. 

c. Kompetensi yang memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator yang harus dicapai oleh siswa. 

d. Materi  yang  memuat  uraian pembelajaran  Biologi pada materi Plantae, 

latihan gambar, video, animasinya serta latihan soal. 

e. Evaluasi yang memuat soal-soal evaluasi beserta skor jawaban sebagai 

pemberian umpan balik kepada siswa agar siswa mengetahui tingkat 

pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran yang telah mereka ikuti. 

f. Unsur-unsur lain yang menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran 

yaitu gambar, warna, musik, video dan animasi. 

1.7   Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan 

1.7.1 Asumsi 

a. Memberikan pembelajaran dengan penyimpanan informasi yang baik. 

b. Pengembangan program ini didasarkan pada keterlibatan siswa agar 

aktif dalam belajar. 

c. Siswa mampu menggunakan komputer sehingga produk yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber belajar interaktif. 

d. Pengajar telah terbiasa menggunakan komputer dan dapat 

mengajarkannya kepada siswa (Nopriyanti, 2015:224). 

e. Pengembangan dilakukan atas dasar prosedur utama dalam penelitian 

pengembangan, yaitu melakukan pengumpulan data, 

mengembangakan produk awal, validasi ahli, ujicoba lapangan, serta 

revisi produk bila diperlukan. 

f. Media ini dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa. 
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1.7.2 Keterbatasan 

a. Pengembangan ini menghasilkan sebuah produk berupa multimedia 

pembelajaran terbatas hanya digunakan untuk memfasilitasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran Biologi kelas X MAN 1 Konawe 

Selatan. 

b. Materi yang disampaikan dalam media ini terbatas pada materi 

Plantae dan telah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 

c. Penelitian pengembangan ini ditekankan pada prosedur dan produk 

pengembangan multimedia pembelajaran dalam bentuk CD, 

penelitian pengembangan ini tidak sampai pada tahap evaluasi 

belajar atau menguji keefektifan produk dalam pembelajaran secara 

mendalam, sehingga hasil penelitiannya terbatas pada 

pengembangan produknya. 

1.8  Definisi Operasional 

Untuk menghindari meluasnya penafsiran terhadap permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan definisi operasional 

yang digunakan dalam penelitian pengembangan media pembelajaran ini : 

1.8.1 Pengembangan Media  

Pengembangan adalah  suatu  pendekatan yang sistematik dalam 

merancang, memproduksi, mengevaluasi dan menggunakan sistem 

pembelajaran (Azhar Arsyad, 2014:2). Jadi pengembangan media adalah 

proses merancang, memproduksi dan mengevaluasi media. 
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1.8.2  Pegembangan Multimedia Pembelajaran 

 Pengembangan yang dimaksud peneliti adalah membuat 

spesifikasi dalam bentuk fisik, yaitu mendesain, memproduksi, dan 

mengevaluasi media pembelajaran berbantuan komputer (Sugiyono, 2014:108). 

Pada mata  pelajaran  Biologi  kelas  X  Sekolah  Madrasah Aliyah  pokok 

bahasan “Plantae”. 

1.8.3 Kelayakan 

Multimedia pembelajaran yang layak adalah multimedia yang telah 

melewati tahap validasi ahli materi, ahli media dan uji coba pada siswa dan 

termasuk dalam kategori baik. Jika tahap tersebut telah dinyatakan lulus 

validasi, maka multimedia pembelajaran tersebut sudah dianggap layak. 

1.8.4 Mata Pelajran Biologi 

Mata pelajaran Biologi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pada 

pokok bahasan Plantae dengan menggunakan multimedia interaktif sehingga 

siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya. Materi tersebut disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku. 

 


