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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya pekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dianggap sebagai 

jawaban mengimbangi derasnya arus globalisasi yang melanda dunia. Teknologi 

merupakan bagian dari kemajuan zaman. Dewasa ini teknologi dapat 

diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali bidang pendidikan. 

Pada era globalisasi ini, negara-negara di dunia saling berlomba-lomba untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negaranya masing-masing.  

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan. Sesungguhnya pendidikan berlangsung sebagai sistem yang 

didalamnya terdapat rangkaian proses pembelajaran dimana peserta didik dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sehingga dapat memanfaatkan 

fasilitas teknologi dalam pendidikan serta menjalankan sistem pendidikan yang 

dalam proses pembelajaran dapat mengembangkan potensi dan membentuk 

peserta didik dalam proses belajar mandiri (Rahmawati, 2014, h 1) 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

diajarkan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai 

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan Perguruan Tinggi. Hal ini 

memperlihatkan bahwa bidang studi matematik, penting dalam pendidikan. 

Bahkan, tidak hanya dalam dunia pendidikan. Matematika juga sangat penting 

dalam kehidupan. Matematika sebagai sarana untuk berpikir logis, analisis, kreatif 

dan sistematis yang memudahkan dalam membuat inovasi baru dalam kehidupan 
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sehari-hari utamanya dalam pendidikan. Menurut Ruseffendi (1988), bidang  studi 

matematika mempelajari tentang pola keteraturan, terstruktur, logis dan sistematis 

mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling 

kompleks serta merupakan ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang 

didasarkan kepada observasi (induktif) tetapi generalisasi yang didasarkan pada 

pembuktian secara deduktif. 

Pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah 

yang masih menakutkan bagi sebagian siswa. Citra tersebut masih melekat dan 

terus berkembang dalam diri sebagian siswa sampai saat ini. Bahkan, tidak sedikit 

yang mengalami stress, karena sejak awal menganggap bahwa matematika 

sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit (Asrawati & Mulyati, 2018, h 27). 

Selain itu, pembelajaran matematika menjadi fobia bagi sebagian siswa yang 

disebabkan pola pembelajaran konferensional yang proses belajar mengajarnya 

lebih menekankan pada  metode ceramah, mengerjakan soal, hafalan dan 

kecepatan berhitung sehingga siswa kurang membuka wawasan pengetahuan, 

yang dapat menyebabkan siswa menjadi pasif dan  kurang paham dengan yang 

dipelajari (Istiqlal, 2017, h 44). Presepsi ini dapat menandakan akan minimnya 

perhatian siswa terhadap matematika. Hal ini berkaitan dengan minat terhadap 

matematika karena minat berkaitan dengan perhatian yang dapat mengarahkan 

timbulnya keinginan. Minat yang rendah terhadap matematika dapat berdampak 

pada minimnya keinginan untuk mempelajari matematika. Padahal matematika 

merupakan pelajaran wajib di sekolah-sekolah. 

Minat belajar tidak tumbuh dengan sendirinya, harus ada dorongan yang 

mempengaruhi minat belajar. Menurut Singers (2017) faktor-faktor yang 
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mempengaruhi minat belajar adalah 1) pelajaran yang menarik siswa jika terlihat 

adanya hubungan antara pelajaran dan kehidupan nyata, 2) bantuan yang 

diberikan guru terhadap anak didiknya dalam mencapai tujuan tertentu, 3) adanya 

kesempatan yang diberikan guru terhadap siswa untuk berperan aktif dalam proses 

belajar mengajar, 4) sikap yang diperlihatkan guru dalam usaha meningkatkan 

minat siswa  

Untuk memenuhi semua itu dalam pembelajaran matematika, guru perlu 

mengubah pola pembelajaran lama menjadi pola pembelajaran baru dengan 

memanfaatkan ilmu teknologi terhadap penggunaan alat-alat bantu. Guna 

meningkatkan efektivitas dan efesiensi pembelajaran, pendidik dituntut untuk 

menjadi lebih kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan agar proses 

pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton dan membosankan 

sehingga akan menghambat terjadinya transfer of knowledg (Muhson, 2010, h 1-

2). 

Inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan 

media pembelajaran dan metode pembelajaran. Pengembangan media 

pembelajaran dapat mempermudah penyampaian pesan, dan siswa lebih mudah 

dalam mempelajari dan memahami suatu pelajaran. Selain itu pengembangan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menghasilkan media 

pembelajaran yang dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan minat dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologi kepada siswa. Disamping membangkitkan motivasi 

dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data yang menarik, memudahkan penafsiran data dan 
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memadatkan informasi (Rasyid, 2016, h 70). Salah satu bentuk pengembangan 

media pembelajaran yaitu media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. 

Multimedia interaktif merupakan kumpulan dari berbagai media seperti teks, 

gambar, audio, video dan animasi yang bersifat interaktif yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi (Nopriyanti & Sudira, 2015). Sebagaimana hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Agus Supadi menyatakan bahwa penggunaan 

bahan ajar multimedia interaktif dapat meningkatkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa ( Supardi, 2011, h 161). 

Namun kenyatannya, masih kurangnya inovasi pendidik dalam 

memanfaatkan teknologi dan pengembangan media pembelajaran. Kurangnya 

kreativitas dan inovasi, para pendidik dalam mengembangkan dan menciptakan 

media pembelajaran berbasis teknologi membuat proses pembelajaran 

membosankan ( Sardin, 2020, h 5).   

Kondisi tersebut dialami oleh siswa kelas VII di MTsN 1 Muna, 

sebagaimana hasil observasi awal, peneliti melakukan wawancara terhadap guru 

matematika di MTsN 1 Muna meyatakan bahwa pembelajaran matematika 

menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi komputer masih jarang  

dilakukan. Apalagi sejak masa pandemi covid 19, pembelajaran yang dilakukan 

mengalami hambatan, dimana pembelajaran matematika yang biasanya dilakukan 

di sekolah, harus dilakukan dirumah. Sehingga guru hanya dapat memberikan 

materi dan latihan saja berupa soal-soal, selanjutnya siswa hanya akan menerima 

materi dan mengumpulkan tugas saja melalui aplikasi whatsapp. 
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Dan memasuki pembelajaran di era new normal, pembelajaran dibatasi 

hanja 1 jam saja. Hal ini membuat siswa kurang mengerti dalam pembelajaran  

sehingga membuat minat belajar matematika siswa rendah dan keinginan untuk 

mengumpulkan juga tugas jadi asal–asalan, akibatnya sangat berpenaruh terhadap 

prestasi siswa dikelas. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengembangkan media 

pembelajaran melalui pengunaan multimedia interaktif pada materi penyajian data 

agar pembelajaran yang dilakukan nanti tidak membosankan dan monoton, 

sehingga pembelajaran matematika lebih mudah diminati oleh siswa dan para 

peserta didik bisa melakukan belajar mandiri dimana saja.  Untuk itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Multimedia 

Interaktif Pada Materi Penyajian Data Untuk Meningkatkan Minat Belajar 

Matematika Siswa Kelas VII Di MTsN 1 Muna. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan-

permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1) Matematika masih menjadi momok bagi siswa dan dianggap sebagai 

pelajaran yang sulit. 

2) Masih sangat kurangnya pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer 

untuk pembelajaran matematika khususnya di MtsN 1 Muna. 

3) Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika masih sangat kurang. 

1.3 Pembatasan Masalah  
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Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dalam 

penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam 

penelitian ini lebih  terarah. Adapun pembatasan masalah antara lain : 

1) Materi yang disajikan dalam media pembelajaran disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013 revisi 2017 untuk SMP/MTs kelas VII dan berbasis pada 

materi penyajian data saja 

2) Pengujian perangkat lunak yang dibuat hanya meliputi pengujian produk, 

kesesuian produk dengan standar atau kriteria kelayakan media pembelajaran, 

kepraktisan media pembelajaran dan dapat meningkatkan minat belajar siswa 

3) Metode penelitian pengembangan yang dilakukan menggunakan penelitian 

pengembangan model ADDIE 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1) Apakah media pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada materi 

penyajian data yang dikembangkan layak digunakan ? 

2) Apakah media pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada materi 

penyajian data yang dikembangkan untuk praktis  digunakan ? 

3) Apakah media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif pada 

materi penyajian data yang dikembangkan dapat meningkatkan minat belajar 

matematika siswa ? 

1.5 Spesifikasi Produk yang Dihasilkan  

Adapun spesifikasi produk yang dihasilkan sebagai berikut  
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1) Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yan dikembangkan dapat 

ditampilkan di laptop/komputer atau proyektor dan di smartphone. 

2) Software yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif adalah software Microsoft Office PowerPoint,  

Notevibes.com dan Kinemaster 

3) Produk yang dihasilkan mencangkup : profil, petunjuk penggunaan, 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi. 

1.6 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan maslah di atas, tujuan kegiatan penelitian ini 

adalah :  

1) Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia 

berbasis interaktif pada materi penyajian data yang dikembangkan 

2) Untuk mengetahui kepraktisan media pembelajaran berbasis multimedia 

berbasis interaktif pada materi penyajian data yang dikembangkan  

3) Untuk mengetahui media pembelajaran matematika berbasis multimedia 

interaktif pada materi penyajian data yang dikembangkan  dapat 

meningkatkan minat belajar matematika siswa  

1.7 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu : 

1)  Secara Teoritis  

a. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan memajukan minat 

belajar matematika siswa terhadap media pembelajaran matematika   

2) Secara Praktis  
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a. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukkan  

dalam mengambil kebijakan pendidikan dan strategi belajar mengajar yang 

mengarah pada pencapaian hasil belajar yang optimal bagi peserta didik. 

b. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi siswa 

di dalam belajar sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa  

c. Bagi Peneliti, memberi pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti ketika 

melakukan penelitian tentang pengembangan media pembelajaran 

matematika berbasis multimedia interaktif pada materi penyajian data 

untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas VII di MTsN 1 

Muna  

d. Bagi Program studi tadris matematika Institut Agama islam Negeri kendari, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan referensi bagi 

mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dibidang 

matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


