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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi telah 

membawa perubahan pesat dalam aspek kehidupan manusia termasuk dalam  

bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan teknologi dan informasi tidak hanya 

sebatas bagaimana mengoperasikan komputer saja, namun bagaimana kita 

menggunakan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam 

proses pendidikan. Pendidikan dengan menggunakan bantuan teknologi 

informasi memiliki keunggulan dalam proses pembelajarannya dimana proses 

pembelajaran berlangsung lebih inovatif dan efisien.  

Matematika merupakan salah satu ilmu yang diajarkan di sekolah, baik 

ditingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, yang tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidik 

dituntut kreatif dalam mengembangkan metode maupun media pembelajaran. 

Dengan adanya media pembelajaran matematika yang selalu sejalan dengan 

perkembangan teknologi, akan membuat peserta didik lebih fokus dan 

membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Seperti yang 

diungkapkan Gagne (dalam Wena, 2012) “Pembelajaran yang efektif harus 

dilakukan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai macam media 

pembelajaran” (p.10).  

Menurut Djamarah dan Zain (2006) “Media sebagai sumber belajar diakui 

sebagai alat bantu auditif, visual, dan audiovisual. Penggunaan ketiga jenis 
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sumber belajar ini tidak sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan 

perumusan tujuan instruksional, dan tentu saja dengan kompetensi guru itu 

sendiri, dan sebagainya” (p.123). Media dalam pembelajaran matematika 

merupakan salah satu alternatif perangkat pembelajaran yang dapat digunakan. 

Media pembelajaran matematika dapat memberikan pemahaman konsep dan 

simbol-simbol matematika sejak dini sesuai dengan taraf berfikir peserta 

didik. Menurut Anitah (2008) “Media pembelajaran adalah setiap orang, 

bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan pebelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap” 

(p.2). 

Berdasarkan observasi yang telah peneliti laksanakan pada tanggal 19, 20, 

22, 23, 24, 26, dan 27 Januari 2018 di kelas VII SMPN 5 Padang, yang terdiri 

dari delapan kelas yaitu VII1 hingga VII8. Proses pembelajaran dimulai 

dengan penjelasan materi yang diberikan oleh pendidik, dan peserta didik 

menerima informasi yang diberikan oleh pendidik. Setelah itu pendidik 

memberikan beberapa contoh soal di papan tulis dan menyelesaikannya. 

Pendidik merupakan pusat dari proses pembelajaran dan papan tulis media 

pembelajarannya. Selama proses pembelajaran berlangsung, beberapa peserta 

didik terlihat sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dalam proses 

pembelajaran matematika, seperti sibuk mencorat-coret bukunya dan adapula 

peserta didik yang asik berbicara dengan temannya.   

Kurangnya perhatian dan kurangnya partisipasi peserta didik, 

menyebabkan rendahnya hasil belajar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1, 
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terlihat bahwa sebagian besar peserta didik memperoleh nilai dibawah KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditetapkan pada pembelajaran 

matematika kelas VII di SMPN 5 Padang, yaitu 70.    

Tabel 1.1,,,,Jumlah dan Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Matematika pada 

Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil di Kelas VII SMPN 5 Padang 

pada Tahun Ajaran 2018/2019 

Kelas Jumlah Siswa 
Tuntas ( ≥ ��) 

Jumlah Siswa Persentase 

VII.1 32 2 6,25 

VII.2 32 0 0 

VII.3 31 1 3,13 

VII.4 32 0 0 

VII.5 30 1 3,33 

VII.6 32 1 3,13 

VII.7 31 4 12,91 

VII.8 31 4 12,91 

Jumlah 251 13 25,21 

Sumber: Wakil kepala sekolah bagian kurikulum SMPN 5 Padang 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan pada tanggal 

30 Januari 2018 dengan salah seorang guru matematika kelas VII di SMPN 5 

Padang, diketahui bahwa salah satu materi yang sulit dipahami adalah materi 

penyajian data, karena dalam proses penyampaian materi ini membutuhkan 

waktu yang relatif lama. Sehingga pendidik sulit memberikan beragam contoh 

untuk penguatan materi. Dalam menyajikan materi pokok penyajian data, 

pendidik belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, seperti 

alat peraga ataupun media pembelajaran berbantuan komputer. 

Media pembelajaran yang digunakan adalah papan tulis, buku cetak 

matematika dan LKS (Lembar Kerja Siswa) matematika. Belum bervariasinya 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



4 

 

 

 

penggunaan media pembelajaran juga menjadi salah satu hal yang 

menyebabkan rendahnya perserntase ketuntasan. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengembangkan media pembelajaran berbantuan komputer yang interaktif, 

agar mempermudah peserta didik dalam mempelajari materi yang diberikan.  

Media pembelajaran mahasiswa jurusan pendidikan matematika Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember yang 

dikembangkan oleh Wafa, Lestari, dan Yuliyanti (2015). Mereka 

mengembangkan media pembelajaraan statistika pada materi pengolahan data 

untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI. Media pembelajaran 

matematika ini berbentuk flash dan menggunakan kurikulum 2013. Sub-sub 

Menu yang terdapat di dalam media pembelajaran ini antara lain adalah 

kompetensi inti, kompetesi dasar, indikator, materi, contoh soal dan latihan 

soal. Materi yang disajikan dimulai dari pengertian mean, modus dan median 

serta rumus dari materi tersebut. Terdapat masing-masing satu contoh soal 

disetiap materinya. Terdapat 6 latihan soal beserta pembahasannya, dan 

diberikan waktu 24 detik untuk menjawab setiap latihan soal. 

Media pembelajaran mahasiswa Universitas Jember yang dikembangkan 

oleh Aji, Ermawati, dan Dyah dalam bentuk video pembelajaran statistika 

pada materi penyajian data untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Dalam media yang dikembangkan oleh Aji, Ermawati, dan Dyah 

menggunakan dua karakter animasi dalam film “Adit Sopo dan Jarwo”. 

Mereka menggunakan karakter Adit dan karakter Jarwo, dimana Adit berperan 

sebagai peserta didik  kelas 7G SMP Harapan Bangsa yang ditugaskan untuk 
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mencari informasi tentang cara manyajikan data statistik di kantor BPJS. Dan 

Pak Jarwo sebagai orang yang bertemu dengan Adit, dan Pak Jarwolah yang 

memberikan data serta menjelaskan cara penyajian data tersebut kepada Adit. 

Pak Jarwo menjelaskan tentang pengertian statistika, 3 cara menyajikan data 

(diagram garis, batang, dan lingkaran) beserta contoh dan penyelesaian dari 

cara penyajian data tersebut. Terdapat satu contoh soal yang harus kita 

selesaikan sendiri, dan  pada akhir media Adit berpamitan kepada Pak Jarwo. 

Berdasarkan media pembelajaran yang ada dan berdasarkan kebutuhan 

penggunaan media pembelajaran di sekolah, peneliti akan mengembangkan 

media pembelajaran matematika dengan menggunakan teknologi komputer 

yang interaktif. Penyusunan dan pengembangan materi dalam media ini 

menggunakan pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis 

membimbing peserta didik untuk aktif dalam membangun dan 

mengembangkan pengetahuan dari pengalaman yang mereka alami. Dengan 

keterlibatan aktif peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, 

diharapkan peserta didik dapat fokus sehingga proses pembelajaran tidak lagi 

membosankan. Menurut Driver dan Oldam dalam Pannen, Mustafa, dan 

Sekarwinahyu (2001) “Pembelajaran berlandaskan konstruktivisme bercirikan 

Orientasi, Elisitasi, Restrukturisasi Ide, Pengunaan ide dalam banyak situasi, 

dan Review (bagaimana ide berubah)” (p.28). Pendidik dapat mengaplikasikan 

hasil pengembangan media pembelajaran ini, untuk menyampaikan materi 

pembelajaran, khususnya pada materi penyajian data.  
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Dalam pengembangannya, media ini akan menggabungkan beberapa 

komponen, yang terdiri dari teks, gambar, video, audio, ataupun grafik. 

Dengan adanya media pembelajaran matematika berbantuan komputer yang 

dapat menampilkan berbagai ilustrasi dan animasi, diharapkan dapat 

membantu peserta didik untuk fokus dalam mempelajari materi pelajaran. 

Media pembelajaran ini akan dikemas dalam bentuk CD Pembelajaran 

Matematika Interaktif, yang dapat digunakan langsung tanpa harus terikat 

(mendownload) suatu aplikasi. Materi yang akan peneliti kembangkan yakni 

materi penyajian data kelas VII SMP. Media ini dilengkapi dengan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) sebagai satu kesatuan dalam penggunaan media 

pembelajaran matematika interaktif berbasis konstruktivis. Pengembangan CD 

pembelajaran matematika interaktif berbasis konstruktivis ini akan diuji 

kelayakannya. 

Berdasarkan urian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 

Interaktif Berbasis Konstruktivis Untuk Siswa Kelas VII SMP” 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,    

maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah, yaitu : 

1. Rendahnya perhatian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

matematika. 

2. Belum bervariasinya penggunaan media pembelajaran matematika 

berbantuan komputer. 
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3. Kurangnya partisipasi peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika. 

4. Penyampaian materi membutuhkan waktu yang relatif lama. 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi 

masalah yang akan diteliti yaitu “Mengembangkan media pembelajaran 

matematika interaktif berbasis konstruktivis pada materi penyajian data kelas 

VII SMP yang valid dan praktis” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah validitas media pembelajaran matematika interaktif 

berbasis konstruktivis pada materi penyajian data? 

2. Bagaimanakah praktikalitas media pembelajaran matematika interaktif 

berbasis konstruktivis pada materi penyajian data untuk kelas VII 

SMP? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk menghasilkan produk media pembelajaran matematika  

interaktif berbasis konstruktivis yang valid, pada materi penyajian    

data kelas VII. 
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2. Untuk menghasilkan media pembelajaran matematika interaktif 

berbasis konstruktivis pada materi penyajian data yang praktis 

digunakan untuk kelas VII SMP. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peserta didik 

a) Memberikan pandangan positif dan ketertarikan terhadap pembelajaran 

matematika pada materi penyajian data dengan adanya pemanfaatan 

teknologi informasi yang bersifat interaktif. 

b) Terciptanya suasana pembelajaran yang dapat memberikan 

pemahaman secara audio visual dalam bentuk CD pembelajaran 

matematika interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang diajarkan. 

2. Bagi pendidik 

a) Mendorong pendidik untuk lebih kreatif dalam membuat ataupun 

menggunakan media pembelajaran matematika interaktif dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang ada. 

b) Memberikan alternatif pemilihan media bagi pendidik dalam rangka 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran 

matematika. 

3. Bagi sekolah 

a) Sebagai bahan masukan guna meningkatkan proses kualitas pendidikan 

sekolah dengan adanya penggunaan media pembelajaran berbasis 

konstruktivis. 
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b) Menciptakan ketertarikan peserta didik dalam mempelajari materi 

penyajian data, demi meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Bagi peneliti 

a) Sebagai pedoman dalam mempersiapkan diri sebagai calon pendidik 

matematika yang profesional dalam mengembangkan media 

pembelajaran interaktif berbasis konstruktivis. 

G. Spesifikasi Produk  

Produk penelitian ini berupa CD pembelajaran matematika interaktif 

berbasis konstruktivis pada materi penyajian data kelas VII yang valid dan 

praktis. Spesifikasi produk dalam penelitian pengembangan ini adalah, 

sebagai berikut : 

1. Hasil pengembangan ini berupa CD pembelajaran matematika. 

2. Penyusunan dan pengembangan materi menggunakan pendekatan 

konstruktivis, dimana media ini akan membimbing peserta didik 

dalam membentuk dan membangun pengetahuannya melalui 

keterlibatan aktif selama proses pembelajaran. 

3. Media pembelajaran ini memiliki unsur interaktif, unsur ini berada 

pada halaman materi. Dimana peserta didik dibimbing untuk 

berbelanja dan memilih sendiri barang belanjaannya, kemudian 

mereka akan dibimbing dalam menyajikan data kedalam bentuk tabel 

dan berbagai grafik (garis, batang, dan lingkaran). 

4. Peneliti mengembangkan Penyajian Data sebagai materinya. Materi 

penyajian data ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas VII SMP. 
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5. Dalam pembuatan dan pengembangannya, media ini menggunakan 

software macromedia flash 8. Karena software macromedia flash 8 

memiliki kelebihan, seperti ukuran filenya kecil, memiliki sisi 

interaktif, dan tidak  perlu  memiliki  kemampuan  sebagai  

programmer. 

6. Dalam penggunaannya, media pembelajaran ini bersifat praktis. 

Karena si pengguna tidak perlu mendownload suatu software dalam 

penggunaannya. 

7. Terdapat LKS (Lembar Kerja Siswa) yang menjadi satu kesatuan 

dalam penggunaan media ini. 

8. Media yang dihasilkan memiliki ukuran atau kapasitas yang kecil 

sebesar 14,062 KB. 
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