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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap rumit oleh kalangan para 

siswa karena begitu banyak cara untuk menyelesaikan masalah perhitungan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan hasil yang benar [1]. Ketika sedang 

belajar matematika, siswa harus memperhatikan guru yang sedang menjelaskan 

dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam perhitungan dan siswa tentu harus 

memahami agar dapat menjawab latihan soal dan menerapkan untuk memecahkan 

masalah perhitungan dalam kehidupan sehari-harinya [2].   

Strategi pembelajaran yang digunakan oleh pengajar saat ini masih dapat 

membuat siswa jenuh untuk belajar maka untuk membuat peningkatan dalam 

motivasi belajar dapat dengan menggunakan model pembelajaraan sehingga 

membuat siswa mampu berfikir kritis, memiliki keterampilan sosial, hasil belajar 

siswa akan meningkat sehingga pencapaian hasil pembelajaran lebih optimal [3]. 

Ketika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, mata pelajaran matematika 

ini merupakan pelajaran yang paling dihindari dan dianggap sulit oleh anak-anak. 

Maka dari itu sangat diperlukan teknik pembelajaran yang menarik dan diminati 

oleh sebagian besar anak agar siswa tidak beranggapan bahwa matematika adalah 

pelajarann yang sulit, menakutkan, dan tidak membosankan. 

Operasi perhitungan perkalian dan pembagian adalah bagian dari salah satu 

kurikulum dari materi mata pelajaran matematika yang di pelajari oleh siswa kelas 

3 Sekolah Dasar (SD). Banyak cara untuk dapat menyelesaikan masalah operasi 

hitung perkaliian dan pembagian ini sehingga banyak siswa yang bingung dengan 

penjelasan guru disekolah tentang cara-cara untuk mendapatkan jawaban yang tepat 

dan benar. Perlu adanya media pembelajaran untuk melakukan pendekatan agar 

siswa dapat lebih memahami konsep, menarik minat para siswa untuk mempelajari 

materi, dan tentu membuat siswa tidak merasa bosan untuk belajar perhitungan 

matematika [4].  
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Adapun penelitian tentang media pembelajaran sebelumnya [5], menurut 

mereka karena keterbatasan alat dan bahan yang digunakan di laboratorium 

menyebabkan intensitas praktikum yang rendah sehingga mengakibatkan 

kurangnya keterampilan siswa untuk dapat berpikir kritis. Dalam 

memvisiualisasikan animasi menggunakan adobe flash professional yang dibuat 

interaktif menggunakan virtual laboratory. Animasi dalam media pembelajaran 

tersebut berguna untuk membantu siswa agar bisa berpikir kritis dan dapat 

memahami materi secara maksimal. Oleh karena itu, maka dibuatlah aplikasi media 

pembelajaran matematika ini guna untuk menarik minat siswa untuk belajar [6]. 

Dan pada penelitian [7] ia merancang sebuah aplikasi media pembelajaran interaktif 

Sakawira Kartika yang digunakan untuk mempelajari pramuka Saka Kartika 

melalui smartphone.Media pembelajaran ini memberikan sebuah kuis dengan 

format permainan sederhana yang berisi tentang praktek-praktek mengenai materi 

yang diajarkan seperti pembuatan simpul sehingga diharapkan dapat membuat 

pelajar lebih memahami Saka Wira Kartika dengan mudah. Hal seperti inilah 

membuat saya tertarik untuk membuat suatu aplikasi media pembelajaran 

matematika tentang perkalian dan pembagian dengan memanfaatkan mobile, kita 

dapat membuat sebuah aplikasi media pembelajaran dan menggunakan adobe flash 

untuk membuat ilustrasi yang berupa tutorial tentang cara memecahkan masalah 

perkalian dan pembagian berbasis android yang dapat berguna untuk menarik minat 

belajar untuk siswa kelas 3 SD. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu wali kelas 3 SDN Dinoyo 

3 Malang, diperoleh informasi bahwa masih terdapat siswa yang kurang antusias 

dalam mengikuti pelajaran matematika tentang perkalian dan pembagian. Guru 

menggunakan media gambar yang dijelaskan pada papan tulis dan menggunakan 

biji-bijian untuk menjelaskan materi pelajaran tentang perkalian dan pembagian. 

Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya media gambar tentu akan 

meningkatkan minat belajar mereka dan pasti sangat membantu apabila dibuat 

dengan lebih menarik apalagi aplikasi di handphone karena anak-anak dapat sambil 

bermain dan mereka juga dengan mudah menggunakan karena bisa diakses 

kapanpun dan dimanapun sehingga akan meningkatkan minat belajar ketika berada 

diluar sekolah. 



3 
 

Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan terhadap siswa kelas 3 di SDN 

Dinoyo 3 Malang pada tanggal 31 Maret 2017 diperoleh data bahwa dari 39 siswa, 

hanya 27 siswa yang menganggap bahwa pelajaran tentang perkalian dan 

pembagian mudah dipahami. Sebanyak 31 siswa berpendapat dengan adanya media 

pembelajaran akan membuat mereka senang dalam belajar ketika menggunakan 

handphone diluar sekolah dan 36 siswa akan sangat tertarik jika materi perkalian 

dan pembagian disajikan kedalam bentuk animasi gambar, video, dan suara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang aplikasi media pembelajaran operasi hitung perkalian 

dan pembagian matematika ? 

2. Bagaimana membuat sebuah konten media pembelajaran yang menarik? 

3. Apakah sebuah media pembelajaran operasi hitung perkalian dan pembagian 

matematika dapat membantu siswa untuk meningkatkan minat belajar 

berhitung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Merancang aplikasi media pembelajaran operasi hitung perkalian dan 

pembagian matematika ke dalam aplikasi android. 

2. Membuat konten media pelajaran berupa tutorial dengan menggunakan adobe 

flash. 

3. Mengevaluasi hasil perancangan aplikasi media pembelajaran dengan membuat 

kuisioner yang ditujukan kepada siswa sekolah dasar kelas 3. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Aplikasi ini diterapkan pada platform android. 

2. Media pembelajaran ini hanya berisi materi pembelajaran operasi hitung 

perkalian dan pembagian untuk sekolah dasar kelas 3. 

3. Tutorial media pembelajaran dibuat menggunakan adobe flash dan diakses 

melalui intent browser. 

4. Soal-soal yang ada dalam kuis pada aplikasi ini berjumlah 50 soal perkalian, 50 

soal pembagian, dan 50 soal campuran perkalian dan pembagian yang akan 
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ditampilkan secara acak (random) kedalam aplikasi akan tampil berjumlah 10 

soal untuk satu kali evaluasi. 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian merupakan langkah untuk meneliti suatu objek. Tahapan 

ini dimulai dengan pengonsepan hingga sampai pada tahap distribusi, yang nantinya 

akan menjadi acuan penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

Metode yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi media pembelajaran 

ini adalah adalah Multimedia Development Life Cycle yang terdiri dari enam 

tahapan yaitu : 

1.5.1 Pengonsepan (Concept) 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dengan melakukan studi 

literatur yang bisa didapatkan dengan mempelajari dari buku, jurnal, artikel, dan 

karya tulis ilmiah. Mempelajari literatur tampilan aplikasi mengenai design yang 

bersifat user friendly sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh user. Kemudian 

melakukan wawancara kepada ibu guru wali kelas 3 SDN Dinoyo 3 Malang untuk 

menanyakan proses belajar mengajar dikelas terutama tentang pelajaran perkalian 

dan pembagian. Setelah itu melakukan observasi untuk mendapatkan analisa 

kebutuhan dari sistem yang akan dibuat. Pada tahapan ini adik-adik kelas 3 diminta 

mengisi kuisioner dengan beberapa kriteria pertanyaan dan kemudian mereka akan 

menjawab ya atau tidak. 

1.5.2 Perancangan (Design) 

Merupakan perancangan desain dari aplikasi yang akan dibuat yaitu 

melakukan penyesuaian dengan tools yang digunakan. Dalam tahap ini digunakan 

storyboard, user interface, dan lain sebagainya untuk representasi desain aplikasi 

yang dibuat. 

1.5.3 Pengumpulan Material (Collecting Material) 

Dalam tahapan ini akan dikumpulkan materi atau bahan yang akan 

dibutuhkan meliputi gambar, animasi, audio, dan yang dibutuhkan lainnya sesuai 

dengan rancangan. 
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1.5.4 Pembuatan (Assembly) 

Tahapan ini merupakan langkah untuk pembuatan aplikasi berdasarkan 

storyboard yang telah dibuat sebelumnya dari tahap desain, aplikasi media 

pembelajaran operasi hitung perkalian dan pembagian berbasis android. 

 

1.5.5 Pengujian (Testing) 

Tahap ini merupakan proses untuk menemukan kesalahan program sebelum 

digunakan oleh pengguna (user). Salah satu pengujian perangkat lunak adalah 

black-box testing yang merupakan pengujian yang fokus dalam spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak, penguji dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan tester pada spesifikasi fungsional program, serta selain itu 

juga melakukan tes kegunaan untuk mengevaluasi aplikasi yang telah dibuat 

dengan menggunakan metode System Usability Testing (SUS). 

1.5.6 Distribusi (Distribution) 

Merupakan tahap untuk melakukan evaluasi aplikasi yang telah dibangun 

supaya menjadi lebih baik. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi masukan 

untuk pembuatan aplikasi selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberi gambaran tentang penelitian 

ini yang berisi tentang materi yang akan dibahas pada setiap bab. Berikut ini adalah 

isi dari sistematika laporan, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas megenai teori yang berhubungan dengan 

perancangan sistem aplikasi media pembelajaran perkalian dan pembagian 

berbasis android. 
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3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tahapan rancangan alur dari penelitian serta metode yang akan 

digunakan  

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi hasil impelementasi pengujian pada perancangan aplikasi yang 

dibuat, serta melakukan pengujian aplikasi sehingga mendapatkan hasil apakah 

sudah sesuai dengan fungsinya. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

serta saran yang diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut apakah aplikasi 

ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengguna. 

 


