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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Media Pembelajaran  

2.1.1.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Media merupakan kata jamak dari medium yang artinya pengentar atau 

perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada 

komunikan dalam mencapai efek tertentu. Kata media berasal dari bahasa Latin 

“medio”. Dalam bahasa Latin media diartikan sebagai antara. Media merupakan 

bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara 

khusus kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan 

untuk membawa informasi dari sumber kepada penerima (Kustiawan, 2016, h 6)  

Association of Education and comunication Technology (AECT) mengatakan 

bahwa media merupakan bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyampaikan pesan/informasi. Secara garis besar, media merupakan suatu 

komponen yang mengantarai dua sisi yang berbeda. Sedangkan secara khusus, 

media merupakan segala sesuatu yang mampu menyampaikan atau menyalurkan 

informasi secara efektif dan efesien (Kustandi & Darmawan, 2020, h 5). 

Menurut Sadirman (2006) “Media adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi”. Menurut Arsyad  (2006) “ Media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsanya untuk belajar”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 
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menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain sehingga dapat memotivasinya 

untuk belajar (Agustìn, 2020, h 16) 

Pembelajaran adalah suatu proses atau cara menjadikan orang atau mahluk 

hidup belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau 

ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. 

(KBBI, 1996, h 14). Sependapat dengan pernyataan tersebut Soetomo 

mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan 

seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar 

untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. Sedangkan 

belajar adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan tingkah laku yang 

bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan 

dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang, daya pikir, sikap dan lain-

lain (Soetomo, 1993, h 120).  Jadi pembelajaran adalah proses yang disengaja 

yang menyebabkan siswa belajar untuk melakukan kegiatan  pada situasi tertentu. 

Dari pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah suatu perantara yang digunakan untuk pendidik/guru untuk menyalurkan 

pesan atau informasi kepada siswanya sehingga siswa tersebut dapat terangsang 

mengikuti pembelajaran. 

2.1.1.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Kedudukan media pembelajaran ada dalam komponen metode 

pembelajaran sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses intraksi 

pendidik dengan peserta didik dengan lingkungan belajarnya. Melalui penggunaan 

media pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran 

yang ada pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar peserta didik. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan fungsi media 

pembelajaran sebagai berikut : 

1) Fungsi Media sebagai sumber belajar, secara teknis media pembelajaran 

berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat “sumber belajar” ini tersirat 

mana keaktifan yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung dan lain-

lain. 

2) Fungsi manipulatif, ini didasarkan pada ciri-ciri (karakteristik) umum yang 

dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua 

kemampuan yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi 

keterbatasan indrawi.  

3) Fungsi semantik, yaitu kemampuan media dalam menambah pembendaharaan 

kata (simbol verbal) yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami 

peserta didik (tidak verbalistik). Bahasa meliputi lambang (symbol) dan isi 

(content) yakni pikiran atau perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas 

pesan tidak dapat dipisahkan. 

4) Fungsi psikologis, dimana media memiliki fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi 

kognitif, fungsi imajinatif dan fungsi motivasi. Fungsi atensi : media 

pembelajaran dapat meningkatkan perhatian (attention) peserta didik terhadap 

materi ajar. Fungsi afektif, yakni menggugah perasaan, emosi dan tingkat 

penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Fungsi kognitif : 

peserta didik yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan 

menggunakan bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi, 

baik objek itu berupa orang, benda atau kejadian/ peritiwa. Fungsi imajinatif : 

media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinasi 
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peserta didik. fungsi motivasi : media pembelajaran dapat mendorong 

mengaktifkan dan menggerakkan peserta didiknya secara sadar untuk terlibat 

secara aktif dalam proses pembelajaran.  

5) Fungsi Sosio-Kultural. Dapat mengatasi hambatan sosio-kultural antar peserta 

komunikasi pembelajaran. hal ini dikarenakan media pembelajaran memiliki 

kemampuan memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama 

 ( Arif & Waskito, 2020, h 11). 

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi 

antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efesien. 

Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah 

1) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan 

media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan 

dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat 

menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik 

secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru menciptakan 

suasana belajar  menjadi lebih hidup, tidak mononton dan tidak 

membosankan. 

3) Proses pembelajaran lebih interaktif. Dengan media akan terjadi komunikasi 

dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung berbicara satu 

arah. 

4) Efesiensi dalam waktu. Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah 

tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin, guru 
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tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan 

sekali sajian dengan menggunakan media, siswa akan lebih mudah 

memahami pelajaran 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar. Media pembelajaran dapat membantu 

siswa menyerap materi pelajaran dengan lebih baik mendalam dan utuh. Bila 

dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami 

pelajaran. Tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, 

merasakan dan mengalami sendiri melalui media pembelajaran pemahaman 

siswa akan lebih baik. 

6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan  

saja. Media pembelajaran dapat dirangsang dengan sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan 

kapanpun tanpa tergantung adanya seorang guru. 

7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong 

siswa untuk mencintai ilmu dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu 

pengetahuan. 

8) Mengubah peran guru kearah  positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran 

dengan media pembelajaran sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi 

perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan 

belajar siswa, pembentukan kepribadian, meningkatkan minat belajar, dan 

lain-lain sebagainya  (Anam, 2015, h 5). 

2.1.2 Multimedia Interaktif 

2.1.2.1 Pengertian Multimedia Interaktif 
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Multimedia merupakan gabungan dari kata multi dan media. Multi dapat 

diartikan sebagai banyak dan media berarti perantara. Multimedia adalah 

gabungan dari teks, grafik, suara, video dan animasi yang dapat menghasilkan 

media interaktif (Pratomo, 2019, h 1). Menurut Haffost  dalam Rusman (2013) 

multimedia sebagai “suatu sistem komputer yang terdiri dari hardware dan 

software yang memberikan kemudahan untuk menggabungkan gambar, video. 

fotografi, grafik dan animasi dengan suara, teks, dan data yang dikendalikan 

dengan program komputer”. Menurut Ega Rima Wati (2016), dalam proses 

belajar-mengajar multimedia berfungsi sebagai penyampai pesan berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada siswa. Pembelajaran dengan 

multimedia dapat memotivasi pikiran, pengetahuan, perasaan dan kemauan belajar 

siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah produk teknologi 

berupa gabungan media dalam bentuk teks, grafik, audio, video dan animasi untuk 

menyajikan informasi dan menyampaikan pesan (Zahwa & Fibri, 2018, h 74).  

Menurut Daryanto (2013) bahwa “multimedia terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu multimedia liniaer dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu 

multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), 

contohnya: TV dan Film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, 

sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

Contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan 

lain-lain”. Jadi multimedia pembelajaran interaktif merupakan pembelajaran 

dengan menggunakan berbagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol 
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yang dapat dioperasikan oleh pengguna dan pengguna dapat memilih apa 

pembelajaran yang dikehendakinya ( Zahwa & Fibri, 2018, h 76). 

2.1.2.2 Multimedia Pembelajaran Yang Interaktif 

Pembelajaran selalu memerlukan interaksi agar materi lebih mudah 

diserap dan dimengerti serta menghindari kebosanan peserta didik. Interaksi 

terjadi saat siswa tidak berperan sebagai penerima informasi secara pasif, namun 

terlibat dalam pembelajaran dengan cara memberikan aksi yang akan ditanggapi 

lewat materi pelajaran yang disajikan. Secara umum manfaat yang diperoleh 

adalah proses pembelajaran multimedia jelas lebih menarik dan interaktif, jumlah 

waktu mengajar (ceramah) dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat lebih baik 

dan belajar mengajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja (sangat fleksibel) 

serta sikap dan perhatian belajar siswa dapat ditingkatkan dan dipusatkan. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan 

keuntungan yang berlipat bagi dunia pendidikan. Kita bisa membuat berbagai 

macam metode pembelajaran berbasis teknologi yang bisa diterapkan dalam kelas. 

Penggunaan teknologi khususnya komputer sebagai media di dalam proses 

pembelajaran dapat meliputi penyajian informasi, simulasi dan pemberian latihan 

bahkan mengevaluasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. 

Penggunaan komputer seperti ini digunakan untuk mengembangkan proses 

pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran interaktif sehingga dapat 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta didukung oleh tampilan 

gambar, suara serta video yang dapat membuat siswa untuk belajar lebih baik lagi 

sehingga meminimalkan rasa bosan dan jenuh yang membuat kurangnya minat 

belajar siswa, karena materi pelajaran yang dibuat dan divisualisasikan ke dalam 



16 

 

bentuk gambar animasi juga lebih mudah diterima, dipahami, dan lebih dapat 

menarik perhatian siswa didik tehadap materi yang disampaikan 

(Novia, 2019, h 5 ). 

2.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Multimedia Interaktif 

  Penggunaan media pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu 

pendidik dalam penyampaian materi yang diajarkan juga membantu peserta didik 

dalam memahami materi yang dipelajarinya. Dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis multimedia dapat membantu pendidik menciptakan model 

penyajian yang interaktif. Selain itu muatan materi pelajaran dapat dimodifikasi 

menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, tujuan materi yan sulit akan menjadi 

mudah. 

  Menurut Hofstter (2001) dalam skripsi Munir, multimedia interaktif 

adalah pemanfaatan komputer untuk menggabungkan teks, grafik, audio, gambar 

bergerak (video dan animasi) menjadi satu kesatuan dengan link dan tool yang 

tepat. Oleh karena itu multimedia interaktif memiliki banyak kelebihan salah 

satunya yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. 

  Berikut ini beberapa kelebihan dari multimedia interaktif yaitu : 

1) Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif 

2) Pendidik akan dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan 

pembelajaran 

3) Mampu menggabungkan teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau 

video dalam mendukung tercapainya tujuan belajar. 

4) Menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar hingga 

didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan  
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5) Mampu menvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan 

hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvesional 

6) Melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan  

(Zaenal, 2018, h 22). 

Selain itu terdapat juga kekurangan dari multimedia interaktif. Menurut 

Munadi (2013) multimedia interaktif ini juga memiliki kelemahan yakni 

pengembangan memerlukan waktu yang cukup lama dan tim yang profesional 

dalam bidangnya (Santoso & Chotibuddin, 2019, h 127). 

2.1.3 Minat Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Minat Belajar 

 Minat adalah aspek psikologis seseorang yang menampakkan diri dalam 

beberapa gejala seperti : gairah, keinginan, semangat, perasaan, suka untk 

melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang yang 

meliputi menarik pengetahuan dan pengalaman dengan kata lain minat belajar itu 

adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang  (warga belajar) terhadap 

proses belajar yang dijalaninya dan yang kemudian ditunjukkan melalui 

kemanusiaan, partisipasi, dan keaktifan dalam mengikuti proses belajar yang ada. 

Dengan adanya minat, mampu memperkuat ingatan seseorang terhadap apa yang 

telah dipelajarinya. Sehingga dapat dijadikan sebagai fondasi seseorang dalam 

proses pembelajaran dikemudian hari.  

Minat sering dihubungkan dengan keinginan atau ketertarikan terhadap 

sesuatu yang datang dari dalam diri sesorang tanpa adanya paksaan dari luar. 

Menurut Slameto (2003) minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan menurut Djaali 

(2008) mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang 



18 

 

mendorong seseorang untuk mengahadapi atau berurusan dengan orang, benda, 

kegiatan dan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

Minat adalah hal yang sangat berpenagruh terhadap keinginan siswa 

terhadap suatu hal. Menurut Hilgard dalam Slameto (2010) berpendapat bahwa 

minat adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Minat menunjukkan rasa ingin tahu siswa dan 

mempertahankan rasa ingin tahu sepanjang kegiatan proses pembelajaran. 

Seorang siswa yang memiliki minat belajar ditandai dengaan (1) rasa lebih suka 

terhadap belajar dari pada kegiatan lain, (2) rasa keterkaitan terhadap kegiatan 

belajar, (3) menyukai kegiatan akademis dan (4) memiliki partisipasi yang tinggi 

terhadap belajar. Minat belajar yang  besar cenderung menghasilkan prestasi yang 

tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi belajar 

yang rendah. 

Dengan demikian, minat belajar adalah keterlibatan sepenuhnya seorang 

siswa dengan segenap kegiatan pikiran untuk memperoleh pengetahuan dan 

mencapai pemahaman tentang pengetahuan ilmiah yang dituntutnya disekolah. 

(Syahputra, 2020, h 15). 

2.1.3.2 Faktor  Yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Berhasil atau tidak seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor-

faktor yang memengaruhi minat belajar seseorang. Menurut Totok Susanto (1998) 

menyatakan  bahwa faktor yang mempengaruhi minat adalah 1) motivasi dan cita-

cita, 2) keluarga, 3) peranan guru, 4) sarana dan prasarana, 5) teman pergaulan 

dan 6) media. Menurut Slameto dalam Setiani dan Priansa (2015) menyatakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar ada 2 yaitu faktor internal dan 
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faktor eksternal. Faktor internal meliputi jasmaniah dan psikolog dan faktor 

eksternal meliputi keluarga, sekolah dan lain-lain. Berikut ini penjelasannya : 

 

1)  Faktor Internal 

a. Faktor Jasmaniah meliputi : 

 Faktor kesehatan. Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatan terganggu, selain itu juga dapat cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang 

darah ataupun ada gangguan atau kelainan alat indera serta tubuhnya. 

 Faktor cacat tubuh. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. 

Siswa yang cacat, belajarnya akan terganggu. Jika hal ini terjadi, 

hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan 

alat bantu agar dapat menghindari atau mempengaruhi kecacatannya 

itu. 

b. Faktor Psikologi 

 Intelegasi. Intelegensi besar pengeruhnya terhadap kemajuan belajar. 

Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai intelegensi yang 

tinggi akan lebih berhasil dari pada yang mempunyai intelegensi yang 

rendah.  

 Perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika 

bahan itu tidak menjadi perhatian siswa, maka timbulah ketidakinginan 

sehingga ia tidak lagi suka belajar. Maka dari itu, perhatian sangat 

penting bagi setiap siswa. 
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 Bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jika bahan pelajaran 

yang sipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka minat belajarnya 

juga lebih baik. 

 Kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga 

hubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan 

untuk melaksanakan kecakapan  

2) Faktor Eksternal 

a. Faktor Keluarga, meliputi : cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua 

dan latar belakang kebudayaan 

b. Faktor Sekolah,  meliputi : metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan peserta didik, disiplin sekolah, metode belajar, alat pelajaran dan 

tugas rumah (Anggreani, 2017, h 76). 

2.1.3.3 Indikator Minat Belajar 

 Menurut Safari (2003) ada beberapa indikaor yang digunakan untuk 

mengukur minat siswa yaitu perhatian, ketertarikan, rasa senang dan keterlibatan . 

Berikut ini penjelasan dari masing-masing indikator yang dapatmemunculkan 

minat belajar bagi seseorang siswa. 

1) Perasaan Senang. Seorang siswa yang memiliki rasa senang atau suka 

terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari 

ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk 

mempelajari bidang tersebut.  
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2) Ketertarikan Siswa. Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk 

cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau kegiatan atau bisa 

berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3) Perhatian Siswa. Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

terhadap pengamatan dan pengertian dengan mengesampingkan yang lain 

dari pada itu. Siswa yang memiliki minat belajar pada objek tertentu, dengan 

sendirinya memperhatikan objek tersebut. 

4) Keterlibatan Siswa. Keterlibatan seseorang akan suatu objek yang 

mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarikuntuk melakukan atau 

mengerjakan kegiatan dari objek tersebut (Santoso & Chotibuddin, 2019, h 

127). 

2.1.4 Materi Penyajian Data 

2.1.4.1 Pengertian Data 

Bahan mentah dari suatu informasi sering disebut sebagai data. 

Murdick,dkk (1984) merumuskan bahwa data adalah fakta yang tidak sedang 

digunakan pada proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud 

untuk segera diambil kembali dalam pengambilan keputusan. Data adalah fakta 

yang tidak sedang digunakan pada proses keputuan, bisanya dicatat dan 

diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan 

keputusan (Kumorotomo dan Margono, h 2010). 

2.4.1.2 Pegumpulan Data 

Berikut ini adalah cara yan dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

antara lain :  

1) Wawancara (interview), adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi mengenai materi yang diteliti. 
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2) Kuesioner (angket) adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang mana responden menjawabnya 

3) Observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengamati tindakan, perilaku dan proses (Sayidah, 2018, h 85). 

 

2.4.1.3 Penyajian Data 

1) Menyajikan Data dalam Bentuk Tabel 

a. Tabel Baris Kolom 

  Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris 

atau kolom. Contohnya  

                                 Tabel 2.1 Daftar Baris Kolom 

 

 

 

b. Tabel Kontigensi 

               Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. 

Contohnya  

                   Tabel 2.2 Jumlah siswa menurut jenis kelamin 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Pria Wanita 

7A 13 17 

7B 15 16 

7C 12 17 

7D 14 18 

 

c. Tabel Distribusi Frekuensi  

Tabel ini digunakan  untuk data yang dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Contohnya  

Tahun Banyak mobil terjual 

2011 28.335 

2012 25.946 

2013 30.823 

2014 76.105 
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Tabel 2.3 Nilai Ulangan Siswa Kelas 7B 

Nilai Banyak 

51-60 5 

61-70 8 

71-80 10 

81-90 7 

91-100 10 

Jumlah 50 

2) Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Batang 

     Diagram batang merupakan diagram yang menggunakan darah persegi atau 

persegi panjang, tegak maupun mendatar untuk membandingkan frekuensi. 

Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau 

waktu, dan sumbu tegak digunakan untuk menyatakan nilai data. 

                             

                                  Gambar 2.1 Diagram Batang 

3)  Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Garis 

   Diagram garis adalah diagram yang menggunakan garis untuk 

menggambarkan keadaan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari 

waktu ke waktu secara berurutan. Dalam diagram garis, sumbu mendatar 

menunjukkan waktu pengamatan sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai 

data pengamatan untuk suatu waktu tertentu.  
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                       Gambar 2.2 Diagram Garis 

 

 

4) Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Lingkaran 

                    Diagram lingkaran merupakan diagram yang menggunakan daerah lingkaran 

untuk menggambarkan atau membandingkan besar ukuran data. Jika juring 

dinyatakan dalam bentuk persen maka satu lingkaran penuh adalah 100% dan 

jika setiap juring dinyatakan dalam bentu derajat maka besarnya sudut dalam 

satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. 

              

Gambar 2.3 Diagram Lingkaran 

(Abdur ,dkk, 2016, h 307) 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitiian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut  
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1) Penelitian yang dilakukan oleh Ira Novita Sari, dkk (2013), yang berjudul “ 

Pengembangan Multimedia Pembelajaran Micromedia Flash Sebagai Sumber 

Belajar Mandiri Pada Materi Koloid Kelas XI IPA SMA dan MA”. 

Menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran yang dikembangkan memiliki 

kualitas yang baik berdasarkan penilaian tim ahli, peserta didik dan guru serta 

terbukti efektif digunakan sebagai sumber belajar mandiri oleh peserta didik 

dan memiliki performance yang lebih baik dibandingkan kelas tanpa 

perlakuan. 

        Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada 

objek penelitian dan mata pelajarannya, Ira Novita Sari, dkk, melakukan 

penelitian pada siswa SMA pada mata pelajaran Kimia sedangkan pada 

penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII MTs mata pelajaran 

matematika. Adapun persamaannya sama-sama menggunakan metode 

penelitian pengembangan dan media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh Herlinah (2013) yang berjudul  “ Pengaruh 

Penggunaan Multimedia Interaktif Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Pada 

STMIK Handayani Makassar”. Menunjukkan bahwa tingkat minat dan 

motivasi mahasiswa yang diajar dengan menggunakan multimedia interaktif 

lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa menggunakan multimedia interaktf. 

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada 

metode penelitiannya, Herlinah menggunakan metode eksperimen sedangkan 

saya menggunakan metode pengembangan. Adapun persamaannya yaitu 

sama-sama menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 
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3) Penelitian yang dilakukan oleh Alif Aditya Candra dan Muhsinatun Siasah 

Masruri, (2015) yang berjudul “ Pengembangan Multimedia Interaktif 

Dengan Pendekatan Saintifik Untuk Pembelajaran PKn SMP”. Menunjukan 

bahwa media pembelajaran yang dikembangkan sangat  layak dan efektif, hal 

ini dilihat dari kualitas media, kualitas materi dan pembelajaran yang baik 

serta hasil belajar kognitif siswa yang juga diatas rata-rata. 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada 

mata pelajarannya, Alif Aditya Candra dan Muhsinatun Siasah 

Masruri,melakukan penelitian  pada mata pelajaran PKn sedangkan pada 

penelitian ini dilakukan  mata pelajaran matematika. Adapun persamaannya 

sama-sama mengugunakan metode penelitian pengembangan dan media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Permata dan Wulan Destaria Rahmawati 

(2018), yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Multimedia Pada Materi Kalkulus. Menunjukkan bahwa fungsionalitas 

aplikasi berjalan lancar/ baik dengan spesifikasi OS Android minimal 

Lollypop, sedangkan hasil dari pengujian User Acceptance Text (UAT) yang 

telah dilakukan, maka hasil akhir aplikasi media masuk dalam kategori baik 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk materi Kalkulus. 

    Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak 

pada objek penelitiannya. Permata dan Wulan Destaria Ramawati, 

menggunakan peneliti mahasiswa sedangkan pada penelitian ini dilakukan 

pada siswa kelas VII MTs mata pelajaran matematika. Adapun persamaannya 
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sama-sama mengugunakan metode penelitian pengembangan dan media 

pembelajaran berbasis multimerdia interaktif. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rochimah (2019), yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Video Animasi Pada Pokok 

Bahasan Keliling dan Luas Segitiga Untuk Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa Di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Sumberagung Peterongan Jombang. 

Penelitian ini menggunakan metode peneliian pengembangan yang mengacu 

pada model ADDIE. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa validasi 

media memperoleh nilai 93%, dikategorikan sangat layak. Secara keseluruhan 

dapat dikatakan bahwa media tersebut sangat layak digunakan untuk 

pembelajaran mandiri bagi siswa. 

    Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak 

pada objek penelitian dan materi pembelajarannya. Siti Rochimah 

menggunakan siswa Sekolah Dasar sebagai respon penelitiannya sedangkan 

pada penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII MTs mata pelajaran 

matematika. Adapun persamaannya sama-sama mengugunakan metode 

penelitian pengembangan dan media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Masalah : 

Kurangnya pemanfaatan media 

pembelajaran yang dapat 

meningkatkan minat belajar 

matematika siswa  

Materi penyajian data 

kelas VII SMP 

Mencari media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan minat belajar matematika siswa 

pada materi penyajian data kelas VII SMP 

Dapat meningkatkan minat 

belajar siswa 

Multimedia Interaktif 

Mengembangkan multimedia 

interaktif sebagai media 

pembelajaran 

Menganalisis, merancang, 

menerapkan dan mengevaluasi 

media pembelajaran agar efektif, 

efesien dan layak digunakan 

Media pembelajaran pada materi garis 

dan sudut kelas VII, yang dihasilkan 

efesien, efektif dan layak digunakan 


