
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, baik buruknya 

peradaban suatu bangsa kelak sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan saat 

ini. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan suatu 

bangsa. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

II Pasal 3 tercantum bahwa: “Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. Didalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara.  

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru dalam 

proses pembelajaran. Guru dituntut mampu menciptakan situasi pembelajaran 

yang kondusif, yaitu pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan inovatif. 

Untuk menciptakan suasana tersebut tentunya tidak mudah, karena disebabkan 

oleh banyak faktor yang dapat menjadi penghambat dalam proses pembelajaran, 

yaitu salah satunya ketidakmampuan guru dalam berkarya dan berinovasi, 

sehingga dalam kegiatan pembelajaran cenderung monoton. 
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Secara umum pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah masih 

dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, media 

pembelajaran berupa buku, spidol, dan papan tulis. Hal ini terjadi khususnya di 

daerah-daerah yang berada di pedesaan atau jauh dari pinggir kota, walaupun 

demikian juga masih terjadi di beberapa sekolah yang berada di pusat kota. Hal 

tersebut juga terjadi dalam proses pembelajaran matematika di sekolah.  

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di 

sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga di perguruan tinggi, akan tetapi 

pelajaran matematika masih dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. 

Jadi, tidak salah jika peserta didik tidak tertarik dan tidak mampu belajar 

matematika dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya 

penggunaan media pembelajaran dan proses pembelajaran secara tradisional.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dikelas VII SMPN 3 

Kendari pada hari Selasa, 23 September 2019 bahwa terbatasnya penggunaan 

media pembelajaran dan proses pembelajaran secara tradisional juga terjadi di 

SMPN 3 Kendari saat ini, dimana dalam proses pembelajaran masih didominasi 

oleh pembelajaran tradisional berupa buku, spidol, dan papan tulis yang 

membuat siswa tidak terlalu memperhatikan apa yang dijelaskan atau 

disampaikan oleh guru, siswa hanya bermain-main walaupun guru sedang 

menjelaskan, siswa merasa tidak nyaman ataupun tidak dapat membangkitkan 

motivasi maupun minat siswa. Banyak hal yang menyebabkan pembelajaran 

secara tradisional ini dilakukan, salah satunya adalah ketidakmampuan guru 

dalam mendesain media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif 

yang dapat memotivasi siswa untuk dapat belajar secara mandiri maupun 
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berkelompok tanpa harus selalu mendapatkan arahan dari guru. Hal ini menjadi 

tidak sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional, bahwa seharusnya guru 

melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan peserta 

didik yang kreatif.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru matematika kelas VII yang 

dilakukan oleh peneliti pada hari selasa, 23 September 2019 bahwa di SMPN 3 

Kendari sudah tersedia media pembelajaran matematika berbasis multimedia 

akan tetapi media pembelajaran tersebut tidak pernah dimanfaaatkan oleh guru 

dalam proses pembelajaran matematika karena dalam penyajian materi maupun 

audio yang digunakan dalam bentuk bahasa inggris sehingga sulit untuk dicerna 

oleh siswa seperti pada gambar 1.1 berikut: 

 

Gambar 1.1. Tampilan Media Pembelajaran Matematika yang Tersedia di 

SMPN 3 Kendari 

 

Selain itu, media pembelajaran tersebut juga jika ditampilkan tidak 

mengikuti Kompetensi Dasar (KD) yang akan di ajarkan oleh guru karena 

penyajiannya yang tidak terstruktur dalam artian bahwa jika guru menampilkan 

materi yang akan di ajarkan pada hari itu, maka pada slide berikutnya akan 
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muncul lagi materi yang baru, sehingga media pembelajaran tersebut tidak 

pernah dimanfaatkan atau ditampilkan oleh guru dalam proses pembelajaran 

matematika. 

 

Media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis yang digunakan untuk menangkap, memproses dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 2016, h. 3). Secara 

umum media pembelajaran digunakan untuk memperluas penyajian materi, 

mengatasi sikap pasif siswa, menimbulkan kegairahan pada diri siswa, 

memberikan perangsangan dan persepsi yang sama, serta memungkinkan peserta 

didik untuk belajar mandiri menurut kemampuan dan minatnya (Sadiman, 2010, 

h. 17). Sayangnya bagi sebagian guru di sekolah belum sepenuhnya menyadari 

bahwa pentingnya penggunaan media pembelajaran khususnya pada 

pembelajaran matematika.  Terlebih lagi, di era globalisasi ini, Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Informasi terus berkembang, sehingga dapat 

memberikan efek yang kuat terhadap kualitas Pendidikan di sekolah. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini harus dapat 

dimanfaatkan oleh guru, sehingga memberikan efek yang positif bagi 

perkembangan pengetahuan peserta didik.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut semakin 

mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi 

dalam proses belajar mengajar. Para guru dituntut agar mampu mendesain media 

pembelajaran yang menarik salah satunya adalah media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif dengan memanfatakan teknologi yang ada di sekolah agar 
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siswa tertarik dengan apa yang diajarkan oleh guru dan siswa tidak merasa bosan 

dalam proses pembelajaran. Media dan metode pembelajaran yang menarik juga 

akan memudahkan guru untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa 

dalam menyerap materi pembelajaran khususnya pembelajaran matematika.  

Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif akan memberikan 

suasana berbeda yang dapat mengubah persepsi siswa mengenai pembelajaran 

matematika. Dengan menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif 

guru berpeluang untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Berbagai penelitian 

yang telah dilakukan terhadap penggunaan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar sampai pada kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar siswa 

menunjukkan perbedaan yang berarti antara pembelajaran tanpa media dengan 

pembelajaran menggunakan media (Meilani, 2013, h. 63). Media pembelajaran 

multimedia interaktif juga dapat mempermudah siswa dalam menyerap materi 

pembelajaran matematika yang diajarkan secara cepat dan efisisen serta 

mendorong siswa agar bisa belajar secara mandiri.  

Pemanfaatan media pembelajaran matematika berbasis multimedia 

interaktif dalam proses pembelajaran akan menggeser pembelajaran yang 

membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dengan 

media pembelajaran multimedia interaktif ini menjadikan guru bukan satu-

satunya sumber belajar bagi siswa melainkan multimedia interaktif juga 

diharapkan bisa membuat siswa tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran 

matematika. Dengan adanya ketertarikan siswa akan media pembelajaran 
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multimedia interaktif ini akan meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti hendak melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 

Bebasis Multimedia Interaktif di Kelas VII SMPN 3 Kendari”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif yang belum 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Metode pembelajaran yang diterapkan masih bersifat tradisoional yaitu 

berupa buku, spidol, dan papan tulis sehingga siswa cenderung merasa 

bosan dan tidak tertarik dengan apa yang di ajarkan oleh guru.  

3. Guru belum mampu menghadirkan bentuk pembelajaran yang menggunakan 

media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah dibatasi pada 

ketidakmampuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif sebagai media guru dalam proses pembelajaran 

matematika. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif pada materi segi empat kelas VII SMPN 3 Kendari? 

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif yang dihasilkan? 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap media pembelajaran matematika 

berbasis multimedia interaktif yang dihasilkan? 

1.5 Tujuan Pengembangan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban dari 

permasalahan yang dipaparkan pada rumusan masalah di atas, yaitu: 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif pada materi segi empat kelas VII SMPN 3 Kendari. 

2. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif yang dihasilkan. 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran matematika 

berbasis multimedia interaktif yang dihasilkan. 

1.6 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Adapun spesifikasi produk yang diharapkan yaitu sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif yang 

dikembangkan dapat ditampilkan pada komputer atau laptop dan handphone 

(HP). 

2. Materi pada program media pembelajaran matematika berbasis multimedia 

interaktif ini disajikan dalam bentuk power point. 
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3. Program yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran matematika 

berbasis multimedia interaktif ini dalam bentuk software Microsoft Power 

Point. 

4. Media pembelajaran ini memiliki komponen-komponen yang 

memungkinkan siswa untuk mudah mempelajarinya. 

5. Media pembelajaran ini dilengkapi dengan latihan soal berupa soal – soal 

kontekstual sehingga siswa dapat mengevaluasi materi yang telah 

dipelajarinya. 

1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pengembangan media pembelajaran matematika di sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat menjadi solusi dari pemasalahan siswa 

salah satunya adalah kurangnya minat belajar metematika dengan 

menyediakan media pembelajaran yang menarik. 

b. Bagi guru, penelitian ini menjadi solusi dalam mengatasi kurangnya 

minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Dapat menjadi 

media pembelajaran alternatif dalam menyampaikan materi, 

memberikan inovasi dalam proses pembelajaran matematika sehingga 

penyajian materi tidak monoton, dan menambah wawasan guru untuk 

mengembangakan media pembelajaran. 
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c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

peneliti lain, dan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan media 

pembelajaran matematika bebasis multimedia interaktif agar tercipta 

media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif yang 

lebih baik lagi. 

d. Bagi sekolah, penelitian ini dapat membantu sekolah dalam menjadikan 

siswa yang berkompeten sehingga dapat bersaing secara nasional 

maupun internasional, dan dapat menjadi media pembelajaran yang 

dapat digunakan disekolah.  


