
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu. (Yani, 2017). Interaksi antara pendidik dengan peserta didik 

yang dimaksud dalam hal ini yaitu proses pembelajaran yang dilakukan secara 

formal di lembaga pendidikan atau sekolah. Namun pada saat ini dengan adanya 

virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. 

Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. 

Banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi dan 

universitas (Purwanto dkk, 2020). 

Dampak virus COVID-19 terjadi diberbagai bidang seperti sosial, 

ekonomi, pariwisata dan pendidikan (Kompas, 28/03/2020). Surat Edaran (SE) 

yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020 segala kegiatan didalam dan 

diluar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi 

penyebaran corona terutama pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 maret 2020 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam 

Masa Darurat Penyebaran COVID, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa 

proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh 

dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. 

Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain 

mengenai pandemi Covid-19. 
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Dampak yang dirasakan murid pada proses pembelajaran di rumah yaitu 

murid belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar 

dilaksanakan adalah melalui tatap muka, murid terbiasa berada di sekolah untuk 

berinteraksi dengan teman-temannya, bermain dan bercanda gurau dengan teman-

temannya serta bertatap muka dengan para gurunya, dengan adanya metode 

pembelajaran jarah jauh membuat para murid perlu waktu untuk beradaptasi dan 

mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi daya serap belajar mereka. Sedangkan dampak yang dirasakan 

guru yaitu tidak  semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial 

sebagai sarana pembelajaran, beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu 

menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran 

online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu (Purwanto dkk, 

2020). 

Kondisi demikian juga dialami oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Konawe Selatan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika 

menyampaikan bahwa  kendala yang dihadapi adalah tidak semua siswa mampu 

mengikuti proses pembelajaran disebabkan ada sebagian siswa yang tidak 

mempunyai smartphone dan ada yang tidak mempunyai kuota internet untuk 

mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, guru belum bisa membuat inovasi 

media pembelajaran menggunakan teknologi komputer. 

Kurikulum pendidikan nasional kita pun secara resmi dan komprehensif 

belum mengakomodasi dan mengadaptasi sistem belajar jarak jauh. Selama ini, 

pembelajaran secara online hanya merupakan konsep, sebagai perangkat teknis, 

belum berkembang menjadi cara berpikir dan paradigma pembelajaran. Karena 
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itu, kekhawatiran akan menurunnya kualitas pendidikan, sekali lagi tidak boleh 

diabaikan. Begitu pun kita tidak boleh menyerah dengan keadaan dan 

membiarkan kualitas pendidikan nasional kita menurun di tengah berlangsungnya 

pandemi. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi pasti ada kemudahan 

untuk melaluinya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Insyirah : 5-6 yaitu: 

ا  ۡلُعۡسِ ٱفَإِنَّ َمَع     ٦ا يُۡسر  ۡلُعۡسِ ٱَمَع  إِنَّ  ٥يُۡسً
Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

Dengan mengetahui masalah seperti tersebut di atas maka sebagai 

pendidik matematika perlu memahami dan mengembangkan berbagai metode 

dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan karena dalam 

mempelajari matematika siswa harus berpikir agar mampu memahami konsep-

konsep matematika yang dipelajari serta mampu menggunakan konsep-konsep 

tersebut secara tepat ketika ia harus mencari jawaban dari berbagai soal 

matematika (Sabandar, 2013). Hal inilah yang menjadi polemik yang sulit didapat 

dari pembelajaran jarak jauh. 

Sudah saatnya guru meninggalkan proses pembelajaran yang 

mengutamakan hapalan atau menemukan satu jawaban soal yang benar, metode 

pembelajaran era globalisasi saat ini, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan 

untuk pengembangan media dan multimedia pembelajaran matematika. Setelah 

Era Revoluasi 4.0, maka ada Era Revolusi 5.0, dimana seorang pendidik harus 

bisa  memanfaatkan dan menggunakan teknologi dengan baik dan benar, sehingga 

pembelajaran matematika tetap menyenangkan, seperti halnya membuat video 

pembelajaran animasi yang unik, atau game matematika yang menarik. Dengan 
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demikinan minat siswa untuk menyukai matematika semakin tinggi, karena peran 

teknologi dapat mengubah dunia yang biasa menjadi luar biasa (Abidin, 2020). 

Ada banyak modus pembelajaran jarak jauh yang dapat dijadikan alternatif 

pembelajaran antara lain dengan menggunakan aplikasi e-learning, media 

konferensi, media sosial, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi seperti ini dipandang 

membantu dalam proses belajar mengajar. Di sisi lain, penggunaan media online 

tersebut dalam waktu jangka panjang dipandang boros dalam penggunaan kuota 

sehingga dikeluhkan oleh banyak pengguna. Oleh karena itu pengembangan 

media yang efektif sekaligus ekonomis menjadi tantangan tersediri. 

Pengembangan media pembelajaran yang sederhana dan ekonomis tanpa 

menghilangkan esensi sisi efektivitasnya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan 

media pembelajaran berbasis audio visual. 

Media pembelajaran berbasis audio visual diprogram dan dirancang untuk 

dipakai oleh siswa secara individual (belajar mandiri). Saat siswa 

mengaplikasikan program ini, siswa diajak untuk terlibat secara auditif, visual dan 

kinetik, sehingga dengan pelibatan ini dimungkinkan informasi atau pesan mudah 

untuk dimengerti (Salamah, 2017). 

Media pembelajaran berbasis audio visual selain bisa digunakan untuk 

membantu siswa dalam memahami materi juga bisa digunakan sebagai media 

pengganti ketika seorang guru tidak dapat memberi pelajaran dikarenakan suatu 

hal. Media ini bisa mewakili guru dalam memberikan materi sehingga siswa tetap 

mendapatkan masukan pengetahuan melalui media tersebut dan terget atau tujuan 

mengajarpun tercapai.  
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Dengan menghadirkan media audio visual maka semua anak didik dapat 

menikmati media tersebut sekaligus menyerap ilmu melalui media itu. 

Selanjutnya, media audio visual dapat menghadirkan benda-benda, beberapa 

obyek dan gerakan-gerakan tertentu yang sekiranya sulit menghadirkan hal-hal 

tersebut langsung di dalam kelas (Lestari, 2013). 

Dengan media pembelajaran audio visual ini menjadikan guru bukan satu-

satunya sumber belajar bagi siswa melainkan media audio visual juga diharapkan 

bisa membuat siswa tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga media 

pembelajaran berbasis audio visual dapat dimanfaatkan sebagai perantara dalam 

pembelajaran jarak jauh khususnya pada masa pendemi seperti sekarang ini. 

Selain itu, penggunaan media audio visual mampu mengkongkritkan objek yang 

siswa pelajari, siswa dapat melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung 

atau nyata apa yang mereka pelajari, sehingga dapat merangsang partisipasi aktif 

siswa dalam belajar dan secara tidak langsung memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang apa yang dipelajari, sehingga hasil belajar meningkat (Agustini 

dkk, 2016). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Berbasis Audio Visual Yang Interaktif Pada 

Masa Pembelajaran Jarak Jauh”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 
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1. Perubahan cara belajar yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang 

mengakibatkan proses pembelajaran yang semula dilakukan di sekolah 

menjadi pembelajaran jarak jauh. 

2. Perlunya pengembangan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

jarak jauh. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah dibatasi pada 

perlunya mengembangkan media pembelajaran berbasis audio visual sebagai 

media guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

kelayakan media pembelajaran matematika berbasis audio visual yang dihasilkan? 

1.5 Spesifikasi Produk yang dihasilkan 

1. Media pembelajaran yang dikembangkan dapat ditampilkan pada 

computer/laptop atau proyektor, dan pada smartphone yang memiliki 

aplikasi Microsoft Office PowerPoint 

2. Software yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini adalah 

software Microsoft Office PowerPoint, TTSReader, dan Audacity. 

3. Produk yang dihasilkan mencangkup enam menu utama, yaitu kompetensi 

dasar, pengalaman belajar, materi pelajaran, evaluasi, Petunjuk dan Profil. 

Setiap menu berisi materi dengan sajian yang beragam, yaitu teks, gambar, 

audio, dan video. 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan media pembelajaran matematika berbasis audio visual yang 

dihasilkan. 

1.7 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pengembangan media pembelajaran matematika di sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa : dengan media pembelajaran berbasis audio visual ini 

diharapkan dapat membantu siswa dalam mempelajari pelajaran 

matematika agar mudah dipahami dan diingat. 

b. Bagi guru : dengan penelitian ini diharapkan guru menemukan alternatif 

penggunaan media pembelajaran matematika sehingga dapat 

memperoleh hasil belajar matematika siswa yang maksimal. 

c. Bagi sekolah : hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

informasi dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu 

pembelajaran matematika. 

d. Bagi peneliti : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan dapat memahami tugas berat yang dimiliki oleh seorang 

guru serta menjadi pengetahuan yang bermanfaat. 


