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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam

perubahan cara seorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi, menyesuaikan

informasi dan sebagainya. Multimedia memberikan peluang bagi pendidikan untuk

mengembangkan teknik pembelajaran. Dengan demikian sumber informasi tidak

lagi terfokus pada pembelajaran konvensional seperti teks dari buku, tetapi bisa

lebih luas (Bustomi, 2010). Saat ini mobile phone sudah sangat berkembang

sehingga mempunyai berbagai macam kemampuan untuk akses internet dan

mempunyai sistem operasi seperti layaknya komputer sehingga sering disebut

dengan smartphone. Pemanfaatan kemampuan smartphone untuk keperluan

dibeberapa bidang pun dikembangkan dengan aplikasi-aplikasi yang mampu

mendukung dalam penggunaannya. Termasuk diantara pemanfaatan kegunaan

smartphone adalah untuk media pembelajaran. Salah satu sistem operasi yang dapat

dioperasikan di smartphone adalah sistem operasi android (Supriyono, et al., 2014).

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux

yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Oleh

karena itu, banyak developer yang telah mengembangkan beberapa aplikasi yang

mampu dijalankan pada sistem android. Tidak hanya menjadi sistem operasi di

smartphone, saat ini android menjadi pesaing utama dari apple pada sistem operasi

Table PC. Android sendiri adalah platform yang sangat lengkap baik dari segi

sistem operasi, aplikasi dan tools pengembangan, market aplikasi android serta



18

dukungan yang sangat tinggi dari komunitas open source di dunia, sehingga android

terus berkembang pesat baik dari segi teknologi maupun dari segi jumlah device

yang ada di dunia (H, 2015).

Pembelajaran Seni Budaya merupakan salah satu faktor yang dapat

membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan kreativitas,

pengembangan bakat dan minat siswa. Salah satu bagian dari mata pelajaran Seni

Budaya adalah Seni Tari. Pendidikan seni tari di sekolah menengah atas seperti

SMK secara konseptual memberikan pengetahuan dan pengalaman dunia tari

kepada siswa. Guru yang mengajarkan tari di sekolah harus mampu memahami

bahwa karakteristik potensi siswa yang belajar tari di sekolah umumnya sangat

berbeda-beda. Perbedaan karakteristik siswa mengharuskan kada pemberian

pengetahuan dan keterampilan tari disesuaikan dengan kemampuan siswa

(Mustika, et al., 2013).

Abad 21 yang dikenal semua orang sebagai abad pengetahuan yang

merupakan landasan utama untuk berbagai aspek kehidupan. Serta menekankan

kepada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan

ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan

berkolaborasi. Sebagaimana dalamperaturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16

tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu kompetensi wajib guru yaitu

memanfaatkan teknologi nformasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran yang mendidik. Tantangan dalam pembelajaran abad 21 dan

perubahan kurikulum 2013 menuntut guru sebagai pengajar untuk lebih mampu

mendesain pembelajaran agar lebih menarik dan bermakna, kegiatan belajar

mengajar harus diperluas dengan melampui batas-batas ruang kelas. Interaksi
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peserta didik dengan lingkungan sekitar mesti diperbanyak dengan berbagai bentuk

metodologi (Daryanto & Karim, 2017).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran

Seni Budaya di SMK Yaditama Lampung Selatan, dalam satu kelas hanya sedikit

siswa yang memahami, selebihnya kurang memahami. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor seperti materi seni tari dilewati karena keterbatasan waktu

pembahasan, dan kurangnya fasilitas dalam proses belajar mengajar. Penggunaan

media pembelajaran berbasis multimedia adalah sebuah ide inovatif untuk

menggugah semangat siswa/i dalam proses belajar. Konsep pembelajaran berbasis

multimedia merupakan bentuk pembelajaran dan keahlian, sehingga mudah

dipelajari dan dipahami oleh siswa. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi media

pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi dalam

proses belajar, dengan tampilan lebih menarik dan mudah digunakan, sehingga

siswa mempunyai motivasi dalam proses belajar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil suatu

rumusan  masalah yaitu bagaimana membangun aplikasi media pembelajaran seni

tari berbasis android untuk membantu guru dalam penyampaikan materi di kelas X

pada SMK Yaditama?

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis

membatasi batasan agar tidak menyimpang dari pokok bahasan, yaitu sebagai

berikut :
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1. Pembahasan ini diterapkan hanya pada ruang lingkup mengenai aplikasi

media pembelajaran seni tari berbasis android untuk kelas X pada SMK

Yaditama Lampung Selatan.

2. Aplikasi dibangun menggunakan construct 2 dan berbasis android.

3. Aplikasi dibangun hanya untuk penyampaian dan pembelajaran materi seni

tari.

4. Seni tradisional yang di bahas tari sigeh pengunten, dan untuk pengujian

hanya dilakukan untuk kualitas aplikasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membangun

aplikasi media pembelajaran seni tari berbasis android pada mata pelajaran Seni

Budaya untuk siswa kelas X pada SMK Yaditama.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Memudahkan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa

terkait dengan proses pembelajaran dan juga dapat meningkatkan

pemahaman siswa mengenai materi yang diajarkan serta memungkinkan guru

untuk tetap memberikan materi saat berhalangan hadir.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru ataupun siswa

dalam pembelajaran materi seni tari.


