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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan kualitas manusia dan 

mengantarkan manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dapat diimplementasikan dalam sebuah pembangunan karakter bangsa. Selain itu, 

pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kepribadian, 

peradaban, dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Undang-Undang No 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 (1) berbunyi bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.  

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki pendidikan yang masih 

belum ideal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan salah satunya 

dengan penerapan Kurikulum 2013, pemerintah mengharapkan Kurikulum 2013 

ini mampu menjadi wadah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum 2013 merupakan 

kurikulum yang dikembangkan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya 

yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang dianggap belum 

mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Tujuan dari Kurikulum 2013 

adalah untuk mengatasi masalah dan tantangan berupa kompetisi riil yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja, globalisasi ekonomi pasar bebas, membangun 

kualitas manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab.  

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan menggunakan 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013 menekankan 

dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

ilmiah. Adapun pendekatan saintifik dalam pembelajaran meliputi sebagai 
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berikut: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, 

dan mengomunikasikan dalam semua mata pelajaran (Saputro, 2017: 6). 

Menurut Trianto (2015, hlm. 51) Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Salah satu 

model pembelajaran yang sangat penting pada pembelajaran IPA SD adalah 

eksperimen. Sagala (2006), Sumantri dan Permana (1998/1999) menyatakan 

bahwa eksperimen adalah percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau 

hipotesis tertentu. Eksperimen dapat dilakukan pada suatu laboratorium atau 

diluar laboratorium. Sedangkan model eksperimen dalam pembelajaran adalah 

cara penyajian bahan pelajaran yang memungkinkan siswa melakukan percobaan 

untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari.  

Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran eksperimen siswa 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti 

proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan dan menarik 

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses tertentu. Peranan 

guru dalam model pembelajaran eksperimen adalah memberi bimbingan agar 

eksperimen itu dilakukan dengan teliti sehingga tidak terjadi kekeliruan atau 

kesalahan. 

Wabah Covid 19 yang sedang melanda dunia menjadikan seluruh tatanan 

kehidupan mengalami perubahan dan penurunan. Setiap negara yang telah lebih 

dulu diserang covid 19 menjadi model bagi negara lain dalam melakukan tindakan 

preventif penyebaran covid 19, meskipun terdapat perbedaan tatanan politik, 

sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan pada setiap negara tersebut. Pemerintah 

Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran 

Covid 19 yang berdampak pada kondisi internal dan eksternal wilayah 

pemerintahan Indoneisa. Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak 

luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan, baik pada komponen praktisi 

maupun pada komponen regulative dan lingkungan. Kebijakan dari hulu ke hilir 

tersebut bersinergi dengan kebutuhan dan kepentingan pencegahan penyebaran 

Covid 19. Dampak ini saling bersinggungan antar segmen dalam kehidupan 
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beragama, bermasyarakat dan bernegara. Penyelenggaraan sistem pendidikan 

mengalami transformasi dalam berbagai lini kegiatan, termasuk kegiatan 

pembelajaran yang seluruhnya terpaksa berlangsung secara online. Kajian ini 

menegaskan bahwa setiap unsur yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran 

mengalami ketidaksiapan terhadap perubahan spontan di masa pandemi Covid-

19.  

Pelaksanan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami 

perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran 

dan mengikut pada kebijakan sosial, yaitu instruksi social distancing hingga 

berujung pada himbauan lockdown. Respon masyarakat terhadap kebijakan 

tersebut sangat variatif, pada awalnya terbatas pada kondisi sensitisasi, menurut 

Hebb kondisi ini dapat membuat setiap individu akan lebih responsif terhadap 

aspek tertentu pada lingkungan. Aspek tersebut adalah perubahan yang dilahirkan 

oleh pembatasan sosial tersebut. Menilik teori generalisasi dan diskriminasi maka 

respon tersebut terpetakan secara alami. 

Social distancing memberi pembatasan ruang dan waktu terhadap segenap 

kegiatan rutin dalam sistem pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, mulai 

pra sekolah, sekolah dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Banyak hal 

yang terlihat jelas setelah menyimak perubahan sistem pembelajaran pada setiap 

jenjang tersebut. Pembelajaran lasimnya berlangsung di ruang kelas dengan 

jadwal tertentu berubah menjadi pembelajaran di ruang masing-masing dengan 

waktu yang tidak praktis sesuai jadwal pembelajaran. Inilah yang lahir sebagai 

dampak dari himbauan pembatasan sosial, selanjutnya menciptakan pembatasan 

operasional pendidikan. Kondisi ini lebih popular dengan istilah pembelajaran 

“daring” (pembelajaran dalam jaringan) yang sebelumnya juga sudah sangat 

familiar dan sering dilakukan, namun sebagai alternatif di antara beberapa bentuk 

pembelajaran yang lebih efektif.  

Pembelajaran “daring” sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan 

penyebaran covid 19 memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan 

virus ini. Bahkan bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses 

pendidikan. Pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antar 
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unsur (pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik) beralih menjadi 

pembelajaran interaksi tidak langsung. Pembatasan interaksi langsung dalam 

pendidikan terkadang terjadi pada situasi tertentu namun tidak dalam rangka 

pembatasan sosial seperti yang masyarakat jalani sebagai upaya pencegahan 

penyebaran virus. Pembatasan ini membawa dampak potitif dan negatif dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Pembatasan sosial memberi dampak pada 

kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran harus diupayakan tetap 

berlangsung dengan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan. Hal ini sangat 

berpengaruh pada masa adaptasi akibat perubahan mekanisme dan sistem 

pembelajaran tersebut.  

Android merupakan platform yang lengkap, terbuka dan bebas. Lengkap 

artinya para desainer dapat melakukan pendekatan yang komprehensif ketika 

mereka sedang mengembangkan platform android. Sistem operasinya aman dan 

banyak menyediakan tools dalam membangun software dan memungkinkan 

peluang untuk pengembangan aplikasi. Terbuka artinya platform android 

disediakan melalui lisensi terbuka (open source) sehingga pengembang dapat 

dengan bebas mengembangkan aplikasi. Bebas artinya tidak ada lisensi atau biaya 

royalti untuk dikembangkan pada platform android, tidak ada biaya keanggotaan, 

dan tidak diperlukan biaya pengujian. Aplikasi android dapat didistribusikan dan 

diperdagangkan dalam bentuk apapun (Safaat, 2011).  

Aplikasi pembelajaran digital menjadi ruang belajar baru bagi para tenaga 

pengajar yang menjadikan mereka lebih maksimal menguasai gaya komunikasi 

dan interaksi berbasis media. Pengakuan mereka juga dipublikasikan melalui 

media sosial terkait kerinduan ingin bertemu langsung dengan para peserta didik 

di ruang pembelajaran. Para tenaga pengajar tetap dalam koridor pencapaian 

pembelajaran berbasis tiga ranah pendidikan; yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik, kerapkali para peserta didik dibekali dengan penugasan yang 

mengasah produktivitas mereka untuk tetap berkarya di masa yang berbatas ini.  

Respon dan tanggapan beberapa unsur ini mengindikasikan bahwa 

perubahan itu adalah keniscayaan, setiap individu harus dapat menyiapkan diri 

untuk menghadapi perubahan. Perubahan sistem pembelajaran di masa pandemi 
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ini adalah wujud transformasi tidak terduga dan selanjutnya akan mewarnai 

perkembangan dinamika pembelajaran pada seluruh jenjang di masa mendatang 

saat badai Covid 19 telah berlalu.  

Pada akhirnya, setiap individu akan terbiasa dengan kondisi ini dan bahkan 

menjadikan momentum pandemi ini sebagai titik permulaan untuk 

membudayakan kebiasaan baru dan bernilai positif dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Bentuk pendidikan di 

lingkungan keluarga lebih bermakna dari kondisi bermakna sebelumnya karena 

setiap anggota inti keluarga dapat memediasi kebutuhan belajar dan interaksi 

personal, intrapersonal dan interpersonal lebih terwujud dalam suasana 

pendidikan keluarga.  

Kondisi pembelajaran pada masa pandemi harus dapat dimanfaatkan 

dengan perubahan pola berpikir, pola belajar, pola inteksi ilmiah yang lebih 

bermakna sehingga kekakuan dalam menyikapi masa Covid 19 dapat 

dimaksimalkan dengan produktivitas yang mencirikan kebermaknaan. Perasaan 

pobia diminimalisir dengan optimis bahwa seluruh aktivitas tetap berlangsung 

dengan protokol kesehatan tatanan baru (new normal), khususnya dalam segmen 

penyelenggaraan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah hingga pendidikan 

tinggi. Setiap individu harus tanggap terhadap keterbatasan di masa pandemi 

untuk tetap produktif dalam bidangnya dan memaknai kondisi pandemi ini 

sebagai bagian dari perubahan yang tetap harus mengedepankan sikap dan 

perilaku representatif pada tatanan baru untuk menciptakan ruang belajar 

bervariasi. 

Hampir semua anak, termasuk siswa SD/MI, telah memiliki benda dengan 

sistem operasi android yang tersemat dalam smartphone. Berdasarkan berbagai 

macam keunggulan yang terdapat dalam sistem android, maka dapat digunakan 

untuk menciptakan suatu media pembelajaran yang berbasis android dalam materi 

pembelajaran IPA. Materi yang akan dikembangkan dalam proses pembuatan 

media pembelajaran berbasis android tersebut adalah Organ Pernapasan manusia 

pada siswa kelas V semester 1 di SD/MI. Dengan mengembangkan media 

pembelajaran berbasis android, diharapkan para siswa SD/MI dapat 
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menggunakannya sebagai salah satu media pembelajaran mandiri untuk 

mempelajari organ pernapasan manusia baik di dalam dan di luar kelas. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang diperoleh penulis sebagai salah satu guru di SD adalah : 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam Pembelajaan Jarak Jauh ( PJJ ). 

2. Guru mengalami kesulitan dalam Pembelajaan Jarak Jauh ( PJJ ). 

3. Siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran eksperimen IPA secara 

daring. 

4. Guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran eksperimen IPA secara 

daring. 

5. Pembelajaran eksperimen disampaikan melalui daring sehingga diperlukan 

suatu model yang dapat membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran 

eksperimen.  

6. Menurunnya hasil belajar IPA selama melalui pembelajaran daring.  

7. Belum adanya model ekseperimen materi organ pernapasan pada manusia 

berbasis android untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas V SD di Kudus  

8. Model pembelajaran ekperimen melalui android masih terbatas. 

9. Analisis kebutuhan bahwa model pemebelajaran eksperimen melalui android 

sangat penting.  

10. Perlu disusun desain model pembelajaran eksperimen berbasis android.  

11. Efektifitas dari model pembelajaran eksperimen berbasis android. 

 

1.3 Cakupan Masalah  

Penelitian ini berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Eksperimen 

Berbasis Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas V SD di Kudus. 

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis kebutuhan bahwa model pemebelajaran eksperimen melalui android 

sangat penting.  

2. Perlu disusun desain model pembelajaran eksperimen berbasis android.  

3. Efektifitas dari model pembelajaran eksperimen berbasis android. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana kebutuhan model pembelajaran eksperimen IPA Tema 2 Udara 

bersih bagi kesehatan materi organ pernapasan pada makhluk hidup berbasis 

android untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas V SD di Kudus ? 

2. Bagaimana desain model pembelajaran eksperimen IPA Tema 2 Udara bersih 

bagi kesehatan materi organ pernapasan pada makhluk hidup berbasis android 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas V SD di Kudus ? 

3. Bagaimana kelayakan model pembelajaran eksperimen IPA Tema 2 Udara 

bersih bagi kesehatan materi organ pernapasan pada makhluk hidup berbasis 

android untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas V SD di Kudus ? 

4. Bagaimana efektifitas model pembelajaran eksperimen IPA Tema 2 Udara 

bersih bagi kesehatan materi organ pernapasan pada makhluk hidup berbasis 

android untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas V SD di Kudus ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis kebutuhan model pembelajaran eksperimen materi organ 

pernapasan manusia berbasis android untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

kelas V SD di Kudus. 

2. Mendesain model pembelajaran eksperimen materi organ pernapasan manusia 

berbasis android untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas V SD di Kudus. 

3. Menganalisis kelayakan model pembelajaran eksperimen materi organ 

pernapasan manusia berbasis android untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

kelas V SD di Kudus. 

4. Menganalisis efektifitas model pembelajaran eksperimen materi organ 

pernapasan manusia berbasis android untuk meningkatkan hasil belajar IPA 

kelas V SD di Kudus. 
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1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain manfaat yang 

bersifat teoritis dan yang bersifat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan aplikasi 

pembelajaran tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran 

yang berbasis android untuk meningkatkan hasil belajar, khususnya pada 

eksperimen pembelajaran IPA SD. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain 

sebagai berikut : 

a. Bagi guru 

1) Sebagai rujukan model pembelajaran 

2) Sebagai referensi pembelajaran jarak jauh ( PJJ ) untuk mengajar 

eksperimen IPA SD  

b. Bagi siswa 

1) Mengetahui bahwa IPA sangat penting untuk kehidupan 

2) Memperoleh pengetahuan mengenai organ pernapasan manusia 

3) Mengembangkan karakter disiplin, kerjasama, dan rasa ingin tahu 

dengan melakukan eksperimen. 

c. Bagi peneliti 

1) Memberikan tambahan pengetahuan tentang model pembelajaran 

2) Mengembangkan model pembelajaran berupa aplikasi pembelajaran 

berbasis android 

3) Menambah wawasan dengan terjawabnya penelitian yang dilakukan 

 

d. Bagi kepala sekolah 

1) Memberikan tambahan referensi untuk memperkaya perpustakaan 

sekolah 

2) Memberikan inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
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e. Bagi institusi  

Memberi kontribusi kepada Universitas Muria kudus dengan 

memperkaya khasanah pustaka. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah aplikasi 

pembelajaran berbasis android yang dapat digunakan sebagai salah satu model 

dalam pembelajaran online ( daring ). Belajar online secara umum adalah suatu 

pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media 

berbasis komputer serta sebuah jaringan.  Belajar online dikenal juga dengan 

istilah pembelajaran elektronik, e-Learning, on-line learning, internet-enabled 

learning, virtual learning, atau web-based learning.  

Belajar online atau e-Learning telah dimulai sekitar tahun 1970-an ) 

merupakan hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik 

dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Bahannya biasa 

sering diakses melalui sebuah jaringan.  

Sumbernya bisa berasal dari website, internet, intranet, CD-ROM, dan 

DVD. Selain memberikan instruksi, e-learning juga dapat memonitor kinerja 

peserta didik dan melaporkan kemajuan peserta didik. E-learning tidak hanya 

mengakses informasi, tetapi juga membimbing peserta didik untuk mencapai hasil 

belajar yang spesifik.  

Aplikasi pembelajaran yang akan peneliti dikembangkan tersebut di 

dalamnya terdapat 8 icon yang dapat digunakan untuk pembelajaran online serta 

dapat digunakan secara umum pada masyarakat luas. Berikut 8 icon tersebut 

beserta penjelasannya : 

1. Doa – doa  

Berisi doa – doa sehari-hari yang diperuntukkan untuk siswa 

2. Bacaan dan dzikir sholat 

Berisi bacaan dan dzikir sholat untuk membantu siswa dalam menghafal dan 

melafadzkannya. 
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3. Kontrol ibadah 

Berisi pantauan ibadah dari sholat wajib 5 waktu, tadarus al qur’an, dan 

pelaksanaan ibadah yang lain. 

4. Daftar Hadir 

Digunakan siswa untuk melakukan absensi pelaksanaan pembelajaran. 

5. Materi IPA kelas V SD   

Di dalamnya berisi Materi IPA kelas V SD organ pernapasan pada manusia. 

6. Video pembelajaran 

Di dalamnya terdapat video pembelajaran materi Materi IPA kelas V SD 

organ pernapasan pada manusia. 

7. Kelas Zoom 

Digunakan untuk guru dan siswa dalam bertatap maya sebagai ganti 

pertemuan tatap muka di kelas.  

8. Evaluasi 

Digunakan siswa dalam mengerjakan soal – soal untuk evaluasi. Guru 

mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut untuk mengukur keberhasilan 

pembelajaran. 

 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian ini, diharapkan aplikasi pembelajaran yang telah 

dibuat dan dikembangkan dapat digunakan / diakses oleh masyarakat umum dan 

siswa SD khususnya. Adapun produk penelitian berupa buku panduan untuk guru 

mengenai aplikasi android tersebut. Sedangkan keterbatasan pengembangannya, 

yakni kurang tepat bila diterapkan untuk pembelajaran kelas rendah dan aplikasi 

android membutuhkan sinyal internet yang stabil. 

 


