
ABSTRAK 

Marcelinus Salamao :Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 

Interaktif Berbasis Konstruktivis Untuk Siswa Kelas 

VII SMP 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran menjadi salah 

satu alternatif yang dapat membantu siswa dalam belajar. Salah satunya dalam 

bentuk media pembelajaran. Belum bervariasinya penggunaan media pembelajaran 

berbantuan komputer, belum tersedianya media pembelajaran yang dapat 

menambah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru, masih 

rendahnya perhatian dan partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran 

matematika, serta waktu yang relatif lama dalam penyampaian dan pemberian 

pemahaman materi himpunan menjadi kendala yang dihadapi pendidik dalam 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengembangkan media 

pembelajaran matematika interaktif dalam bentuk aplikasi android berbasis 

konstruktivis pada materi himpunan untuk siswa kelas VII SMP. Media 

pembelajaran ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan konstruktivis. 

Media ini dilengkapi dengan materi, contoh soal, dan soal evaluasi, bersumber dari 

bahan ajar yang relevan, kemudian dikemas dalam bentuk aplikasi android 

pembelajaran interaktif. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan media 

pembelajaran matematika interaktif berbasis konstruktivis pada materi himpunan 

yang valid dan prktis.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Research & 

Development (R&D). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 tahapan 

pengembangan yaitu tahap konsep, tahap perancangan, tahap pengumpulan materi, 

tahap pembuatan, dan tahap uji coba. Validasi dilakukan oleh para ahli yang terdiri 

dari 3 orang dosen untuk melihat apakah media pembelajaran yang dikembangkan 

ini sudah valid. Dari hasil angket validitas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran matematika interaktif dalam bentuk aplikasi android berbasis 

konstruktivis ini sudah valid sebesar 88,89%. Sedangkan uji praktikalitas yang 

dilakukan oleh 5 orang siswa dinyatakan sangat praktis, yaitu sebesar 95%.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran matematika interaktif 

dalam bentuk aplikasi android berbasis konstruktivis pada materi himpunan kelas 

VII SMP ini sudah valid dan sangat praktis digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan perlu 

dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektifan dan pembaharuan 

media pembelajaran tersebut karena pada penelitian ini hanya sampai pada uji coba 

terbatas skala kecil.  
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