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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Dalam proses pembelajaran di sekolah, agar siswa dapat 

mencapai tujuan belajar yang efektif dan efisien maka diperlukan sebuah media 

pendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, salah satunya 

adalah media pembelajaran yang tepat. Kata media berasal dari bahasa latin 

medius yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar” (Arsyad, 2006). 

Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian 

yang membangun kondisi membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap (Gerlach & Ely, 1971). 

Media pembelajaran merupakan semua bentuk perantara yang digunakan 

oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan atau pendapat 

sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju (Latuheru, 1993). Sementara itu, mengenai efektivitas media 

menggaris bawahi bahwa media yang digunakan guru dan siswa dengan baik 

mempengaruhi efektivitas program belajar mengajar (Asra, et al., 2007).  
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SMKN 4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah bertaraf 

internasional. Sebagai sekolah kejuruan, SMKN 4 Bandar Lampung berusaha 

menghasilkan siswa-siswi yang memiliki nilai jual yang tinggi sesuai dengan 

bidang keahlian yang dipilih ketika menempuh pendidikan menengah. SMKN 4 

memiliki 6 pilihan jurusan  dan didukung dengan fasilitas pembelajaran berbasis 

TIK dan guru yang sudah berpengalaman dibidang nya. Media Pembelajaran yang 

sering digunakan dalam penyampaian materi di SMKN4 sudah berbasis TIK yaitu 

menggunakan slide Powerpoint dalam penyampaian materinya dengan tampilan 

visual statis yang dapat dilihat siswa saat proses belajar mengajar dikelas 

berlangsung namun, hal ini membuat siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi karena slide Powerpoint hanya berisi materi yang cendrung 

monoton dan kondisi setiap siswa yang tidak selalu siap dalam menerima materi 

yang telah disampaikan khususnya pada materi mata pelajaran Pemrograman 

Web. Penggunaan media Powerpoint juga diungkapkan oleh penelitian (Rahayu, 

2013) yang menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia lebih 

unggul dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan Powerpoint. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata kelompok kontrol (menggunakan 

Powerpoint) sebentar 76,88 ddan nilai rata-rata kelompok eksperimen 

(menggunakan animasi Flash) sebesar 82,81. Selain menggunakan Powerpoint 

metode belajar yang digunakan dalam mata pelajaran web ini yaitu dengan 

memberikan modul tentang materi-materi pemrograman web dan harus dikerjakan 

oleh siswa pada lembar kerja yang sudah ada pada modul. 

 



3 

 

  

Pemrograman web adalah salah satu mata pelajaran produktif yang ada di 

Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMKN4 Bandar Lampung. Mata 

pelajaran ini memberikan pengetahuan kepada siswa tentang pemrograman 

berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan 

web. Berdasarkan data yang diperoleh dari guru bidang studi pemrograman web 

kesulitan yang dialami siswa adalah banyaknya coding atau script yang harus 

dihafalkan dan diimplementasikan kedalam bahasa-bahasa HTML, terutama pada 

materi pembuatan form, CSS (Cascanding style sheet), dan CRUD (Create, Read, 

Update, Delete) pada web dinamis. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh 

dari 30 siswa yang telah mempelajari mata pelajaran pemrograman web, terlihat 

bahwa jumlah presentase siswa yang tidak memahami materi pemrograman web 

lebih banyak dari pada siswa yang paham akan materi pemrograman web, dan 

jumlah siswa yang membutuhkan alat bantu berupa media pembelajaran lebih 

banyak dari pada jumlah siswa yang tidak membutuhkan. Untuk itu perlu 

dibangun media pembelajaran pemrograman web khususnya pada materi 

pembuatan form, CSS (Cascanding style sheet), dan CRUD (Create, Read, 

Update, Delete. agar dapat digunakan siswa sebagai sarana belajar dan 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat suatu media 

pembelajaran pada mata pembelajaran pemrograman web dengan judul “Rancang 

Bangun Media Pembelajaran Pemrograman Web Menggunakan Construct 2 

(Studi Kasus TKJ SMKN4 Bandar Lampung) ”. 

 

 



4 

 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, didapat perumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana membangun Media Pembelajaran Pemrograman Web 

Menggunakan Construct 2? 

2. Bagaimana mengetahui hasil pengujian terhadap Media Pembelajaran 

Pemrograman Web Menggunakan Construct 2? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian dan pembuatan media pembelajaran 

pemrograman web, ada pembatasan permasalahan pada beberapa pokok bahasan, 

yaitu: 

1. Pokok bahasan yang dibahas hanya mencakup pada media pembelajaran 

pemrograman web dengan materi diantaranya pembuatan Form (HTML), 

CSS (Cascading Style Sheet), CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada 

pemrograman Web Dinamis. 

2. Media pembelajaran dibangun menggunakan Construct 2. 

3. Media pembelajaran hanya membahas beberapa sub materi yang ada pada 

mata pelajaran pemrograman web . 

4. Metode yang digunakan dalam membuat media pembelajaran ini dengan 

menggunakan metode MDLC. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk membangun Media Pembelajaran Pemrograman Web 

Menggunakan Construct 2. 

2. Untuk mengetahui hasil pengujian pada Media Pembelajaran 

Pemrograman Web Menggunakan Construct 2. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pemilihan dan penggunaan media sebagai upaya untuk menyajikan 

materi mata pelajaran pemrograman web yang lebih menarik. 

2. Bagi siswa, membangkitkan minat belajar siswa dan pemahaman siswa 

dalam mempelajari materi pemrograman web. 

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

  

 

 

 


