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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Konseptual  

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak 

sepenuhnya dapat dijelaskan. Menurut Hamalik (2002) bahwa pembelajaran  adalah 

unsur kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai produk 

interaksi yang berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam 

makna yang lebih kompleks pembelajaran pada hakikatnya adalah usaha sadar 

seorang guru untuk membelajarkan siswa dengan kata lain mengarahkan interaksi 

siswa dengan sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Dari pengertian ini pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari 

seorang guru dan siswa, dimana antara keduanya terjadi komunikasi yang intens dan 

terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks 

inilah diperlukan kurikulum dan pengetahuan apa yang diinginkan siswa serta 

bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut.  

Pembelajaran matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman 

penalaran yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika mempunyai beberapa karakteristik, 

diantaranya; 1. Memilki obyek kajian yang abstrak; 2. Bertumpu pada kesepakatan; 

3. Berpola pikir deduktif; 4. Memiliki simbol yang kosong dari arti; 5. 
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Memperhatikan semesta pembicaraan; dan 6. Konsisten dalam sistemnya. Tim 

Konsorsium 3 PTAI (2008).     

2.1.2 Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran ada dua unsur yang amat penting yaitu metode 

mengajar dan media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui media pembelajaran 

memiliki banyak macamnya. Untuk itu seorang pendidik harus mampu memilih 

media yang tepat yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kata media 

berasal dari bahasa latin yaitu medio, dalam bahasa latin media memilkiki arti yaitu 

sebagai pengantar. Menurut Nana Sudjana (2007), media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pemerintah sehingga dapat 

merangsang pikiran , perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Sedangkan menurut Sadiman 

(2002) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran Media 

pembelajaran juga terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu. 

1. Media Grafis  

Media grafis yaitu visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui 

penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka dan simbol/gambar. Grafis biasanya 

digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide dan mengilustrasikan 

fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. yamg termaksud media grafis yaitu 

grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, papan flanel, bulletin board. 

2. Media Proyek Diam 
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Media proyek diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang 

memproyeksikan pesan, dimana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki 

sedikit gerakan 

3. Media Audio 

Media audio adalah media yang menyampaikan pesannya  hanya dapat 

diterima indra pendengaran,  pesan atau informasi yang akan disampaikan dituang 

ke dalam lambang-lambang auditif   

4. Media Audio Visual Diam 

 Media audio visual diam adalah media yang menyampaikan pesannya dapat 

diterima oleh indra pendengaran dan penglihatan, akan tetapi gambar yang 

dihasilkan adalah gambar diam atau memiliki sedikit gerakan. 

5. Film 

 Film juga disebut gambar hidup yaitu serangkaian gambar diam yang 

meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan 

bergerak. 

6. Televisi 

 Media televisi terbuka adalah media audio visual gerak yang menyampaikan 

pesannya dengan melalui pancaran gelombang elektromaknetik dari satu stasiun 

kemudian pesan tadi diterima oleh pemirsa melalui pesawat televisi 

7. Multimedia  

 Multimedia merupakan sesuatu sistem penyimpanan dengan menggunakan 

berbagai jenis bahan belajar yang membentuk sesuatu unit atau paket. 

2.1.3 Media Pembelajaran Daring   
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Perkembangan Teknologi menjadi sebuah potensi berbagai bidang khususnya 

dalam bidang pendidikan sehingga direspon secara positif dan adaptif dalam 

menjawab tantangan di abad 21 yang penuh dengan kompleksitas. Menurut (Aziz, 

2018) penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan telah menjadi isu yang sangat 

penting dan sering dibicarakan dalam berbagai kegiatan. Sedangkan menurut 

(Traxler, 2018) keberadaan teknologi bagi dunia menyampaikan program 

pembelajaran baik secara interaktif. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak 

jauh memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. 

Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan 

ketersediaan sumber belajar yang variatif. Pembelajaran yang berbasis daring yang 

dilakukan di rumah atau dilaksanakan di lingkungan keluarga sangatlah sulit 

sehingga membutuhkan banyak waktu dalam proses pembelajaran daring  

(Jusmawati, 2020).  

Media pembelajaran pada pembelajaran daring digunakan sebagai alat untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Media pembelajaran 

digunakan untuk mencapai tujuan seperti membuat pesan secara visual sehingga 

tidak terlalu verbal. Pemanfaatan media pada dasarnya dimaksudkan untuk  

membantu agar kegiatan pembelajaran lebih efektif sehingga mencapai tujuan dan 

efisien dalam hal tenaga, waktu dan biaya (Iwan, 2014).  Media pembelajaran daring 

merupakan suatu jenis pembelajaran yang memungkinkan tersampainya bahan ajar 

ke siswa dengan menggunakan media internet. Media pembelajaran daring 

merupakan suatu alternatif pembelajaran yang berbasis elektronik dan memberikan 

banyak manfaat terutama terhadap proses pendidikan yang dilakukan dengan jarak 

jauh (Nuriansya, 2020).  Ada beberapa aspek yang perlu dipahami oleh lembaga 
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yang akan menerapkan pembelajaran daring yaitu desain pembelajaran, peralatan 

pendukung, internet, program manajemen, merencanakan sumber peragkat, layanan 

dan aplikasi sambungan (Khan, 2005). Menurut Mahnun (2018) karakteristik dari 

pembelajaran daring yaitu memungkinkan siswa belajar tanpa harus pergi ke ruang 

kelas, dan pembelajaran dapat dijadwalkan sesuai kesepakatan antara instruktur dan 

siswa. Agung & Prasetyo (2015) juga menjelaskan bahwa pembelajaran daring akan 

membentuk siswa untuk belajar mandiri, keterampilan berkomunikasi, kemampuan 

bernalar, dan bersosialisasi.  

2.1.4. Minat Belajar Matematika 

Minat belajar terdiri dari dua kata yaitu minat dan belajar. Dua kata ini 

berbeda arti, untuk itu penulis megidentifikasi satu persatu. Menurut (Gie, 2004) 

minat mempunyai peranan yang sangat penting  “Melahirkan  perhatian yang serta 

merta memudahkan terciptanya pemusatan perhatian, dan mencegah gangguan 

perhatian dari luar”. Kemudian (Slameto, 2016) menyatakan bahwa minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, minat adalah kecenderungan jiwa terhadap suatu 

yang terdiri dari perasaan senang, memperhatikan, kesungguhan adanya motif dan 

tujuan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan belajar menurut (Purwanto, 2010) 

mengatakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang 

terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang–

ulang dalam situasi itu, dimana  perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan 

atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan 

sesaat seseorang (misalnya kelelahan pengaruh obat, dan sebagainya). 
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Matematika adalah kebutuhan bagi kita semua karena matematika merupakan 

pelajaran yang selalu berkaitan dengan keadaan hidup kita sehari-hari. Dengan 

melihat pentingnya matematika maka seharusnya matematika menjadi pelajaran 

yang disenangi sehingga siswa akan berminat untuk mempelajari matematika (Sirait, 

2016). Jadi, minat belajar matematika  merupakan suatu kemampuan seseorang 

untuk berpikir terhadap suatu kecenderugan dari perasaan sesorang dalam menyikapi 

pembelajaran yang diberikan terutama dalam pembelajaran matematika.  

Dalam minat belajar memiliki beberaa ciri-ciri. Menurut (Susanto, 2013) 

menyebutkan ada tujuh ciri minat belajar sebagai berikut: 

1. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

2. Minat tergantung pada kegiatan belajar 

3. Perkembanagan minat mungkin terbatas 

4. Minat tergantung pada kesempatan belajar 

5. Minat dipengaruhi oleh budaya  

6. Minat berbobot emosional 

7. Minat berbobot egoisentris, artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu, 

maka akan timbul hasrat untuk memilikinya.  

Dalam minat belajar seorang siswa memiliki faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar yang berbeda–beda, menurut (Syah, 2003) 

membedakannya menjadi tiga macam, yaitu:  

1. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang meliputi dua aspek, 

yakni: 

a. Aspek Fisiologis 
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Kondisi jasmani dan tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran tubuh 

siswa, hal ini dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

pembelajaran  

b. Aspek Psikologis  

Aspek pisikologis merupakan aspek dari dalam diri siswa yang terdiri dari, 

intelegensi, bakat siswa, sikap siswa, minat siswa, minat siswa. 

2. Faktor Eksternal Siswa 

Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu: 

a. Lingkungan Sosial  

Lingkungan sosial terdiri dari sekolah, keluarga, masyarakat dan teman 

sekelas. 

b. Lingkungan Non-Sosial  

Lingkungan non-sosial terdiri dari gedung sekolah dan letaknya, faktor 

materi pelajaran, waktu belajar, keadaan rumah tempat tinggal, alat-alat 

belajar.  

3. Faktor Pendekatan Belajar  

Faktor pendekatan belajar yaitu segala cara atau strategi yang digunakan siswa 

dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses mempelajari materi tak 

tentu.  

    Menurut (Djamarah, 2002) indikator minat belajar yaitu rasa suka/senang, 

pernyataan lebih menyukai, adanya rasa ketertarikan adanya kesadaran untuk 

belajar tanpa di suruh, berpartisipasi dalam aktifitas belajar, dan memberikan 

perhatian. Menurut (Slameto, 2010) beberapa indikator minat belajar yaitu: 

perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Dari 
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beberapa definisi yang dikemukakan mengenai indikator minat belajar 

tersebut, dalam penelitian ini mengguakan indikator minat yaitu: 

1. Perasaan Senang 

Apabila seseorang siswa memiliki perasaan senang pada pelajaran tertentu 

maka tidak akan ada rasa keterpaksaan untuk belajar. Contohnya yaitu senang 

mengikuti pelajaran, tidak ada rasa bosan, dan hadir saat pembelajaran    

2. Keterlibatan Siswa  

Ketertariakan seseorang akan obyek yang mengakibatkan orang tersebut 

senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari obyek 

tersebut. Contoh: aktif dalam diskusi, aktif bertanya, dan aktif menjawab 

pertanyaan dari guru. 

3. Ketertarikan 

Berhubungan dengan daya dorong siswa terhadap ketertarikan pada sesuatu 

benda, orang, kegiatan atau bisa berupa pengalaman afektif yang dirangsang 

oleh kegiatan itu sendiri. Contoh: antusias dalam mengikuti pelajaran, tidak 

menunda tugas dari guru.  

4. Perhatian Siswa 

Minat dan perhatian merupakan dua hal yang dianggap sama dalam 

penggunaan sehari hari, perhatian siswa merupakan konsentrasi siswa terhadap 

pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain. Siswa 

memiliki minat pada obyek tertentu maka dengan sendirinya akan 

memperhatikan obyek tersebut. Contoh: mendengarkan penjelasan guru dan 

mencatat materi. 



15 
 

2.1.5. Pandemi Covid -19 

Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua 

dan negara umumnya menyerang banyak orang. sementara pandemi sendiri adalah 

sebuah istilah yang telah di gunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus 

penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu, pasalnya istilah pandemi 

tidak digunakan untuk menunjukan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan 

hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja.  

Covid-19 atau biasa kita dengar dengan nama Corona merupakan sebuah virus 

yang menyerang organ pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina 

tepatnya di kota Wuhan. Provinsi Hubei pada bulan Desembar 2019. Terdapat 

sebuah laporan bahwa sedang terjadi wabah yang terkait dengan virus yang disebut  

Savere Acute Respiratory Syndrom Corona virus ( SARS-CoV-2). Virus ini menjalar 

dengan cepat kesetiap daerah  di Cina dan negara–negara lainya diseluruh dunia  

beberapa minggu berikutnya. Menurut World Health Organization (WHO) Corona 

virus (CoV) merupakan bagian dari virus yang menyebakan penyakit yang diawali 

dengan flu hingga penyakit yang lebih berat. Penyakit yang disebabkan virus corona 

atau yang dikenal COVID-19 adalah jenis virus baru yang ditemukan pada tahun 

2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya. Sejak 

pandemi COVID-19 masuk di Indonesia pada bulan Maret,  ternyata menimbulkan 

dampak  tidak hanya pada sektor perekonomian tetapi juga sktor pendidikan di 

Indonesia.  Berkaitan dengan adanya wabah COVID-19, kemudian pemerintah 

mengeluarkan himbauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Hal ini 

dilakukan untuk memutuskan mata rantai dari virus ini dan menjaga keamanan 



16 
 

peserta didik dan tenaga pendidik. Dengan adanya himbauan tersebut maka proses 

pembelajaran pun dilakukan dirumah (Anhusadar, 2020).  

2.2 Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam yang berjudul “Pengaruh Media 

Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI di SMP Bhani 

Muqiman Bangkalan” yang terbit padaa tahun 2015. Media pembelajaran 

merupakan media interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Media dapat menampilkan informasi 

melalui suara, gambar, gerakan dan warna baik secara alami maupun 

manipulasi. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara 

maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan        

demikian, peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran PAI di SMP Bani Muqiman Bangkalan. 

Adakah pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di SMP Bani Muqiman Bangkalan. Pendekatan yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa angka atau 

bilangan. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang memandang 

kenyataan (Realita) sebagai suatu yang berdimensi tunggal faraqmental dan 

tetap (fixed) peneliti dan objek yang diteliti terpisah. Objek yang diteliti lepas 

dari konteks waktu. Penggunaan pengukuran disertai analisis secara statistik 

hasil penelitian generalisasi dan prediksi. 
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2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati, J, Satriawati, S., dan Sabillah, B, 

M. yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Daring Terhadap Minat 

Belajar Mahasiswa PGSD Unimerz pada Mata Kuliah Matematika” yang 

terbit pada tahun 2020. Pendidikan abad 21 ditandai dengan adanya era 

revolusi industri 4.0 pembelajaran dilaksanakan berbasis daring. Penelitian ini 

bertujuan untuk menegetahui pengaruh pembelajaran berbasis daring terhadap 

minat belajar matematika mahasiswa Prodi PGSD Universitas Megarezky. 

Populasi penelitian sebanyak 297 mahasiswa. Seluruh mahasiswa Prodi PGSD 

merupakan sampel dalam penelitian ini. Dengan menggunakan tekhnik simple 

random sampling didalam sampel sebanyak 30 mahasiswa hasil analisis uji 

normalitas membuktikan bahwa  pada minat belajar daring nilai sig 0,571 

lebih dari 0,05 (berdistribsi normal) hasil homogenitas adalah 0,433 lebih dari 

0,05 (homogen), dan hasil uji linerialitas adalah 0,582 lebih dari 0,05 (linear) 

berdasarkan hasil uji hipotesis pemebalajaran barbasis daring dan minat 

belajar matematika mahasiswa menunjukkan nilai sig 0,038 <  𝛼 (0,05). 

Akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran 

berbasis daring terhadap minat belajar matematika mahasiswa  Prodi PGSD 

Universiras Megarezeky. 

2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Tatan Z.M yang berjudul “Pengaruh 

penggunaan media belajar terhadap minat belajar matematika” yang terbit 

pada tahun 2011. Penelitian ini merupakan suatu experiment yang dilakukan 

di SMA 8 Tanggerang, kota banten, tentang pengaruh penggunaan media 

belajar terhadap minat belajar metematika. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan media belajar terhadap minat belajar 
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matematika. Hasil percobaan pada siswa XI IPA SMAN 8 kota tanggerang 

2010/2011. Metode penelitian yang digunakan tehnik ” analisis faktor” dengan 

“To Way Anova” dibantu persis 15.0. hasil dari setudi analisis menujukan 

bahwah; 1.) apa pengaruh media terhadap minat belajar siswa; 2) terdapat 

pengaruh minat dalam mempelajari hasil belajar matematika; 3) tidak ada 

interaksi hasil belajar dengan minat belajar  matematika siswa. 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pikir 

sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

𝐻0 : Tidak ada pengaruh pembelajaran daring terhadap Minat belajar 

matematika siswa. 

 Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Tidak ada pengaruh pembelajaran daring 

terhadap Minat belajar matematika siswa  

𝐻1: Ada pengaruh pembelajaran daring terhadap Minat belajar matematika 

siswa. 

 Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka ada pengaruh pembelajaran daring terhadap 

Minat belajar matematika siswa. 

cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara


