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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan cara pengembangan penanaman nilai sosial budaya 

yang dipercaya sekelompok masyarakat agar dapat mempertahankan kehidupan. 

Pendidikan merupakan instrumen yang terpenting dalam pengembangan sumber 

daya manusia dengan berbagai kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik 

(Astuti, 2013). Maka dari itu, pendidikan merupakan hal sangat penting untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dan berkualitas. Pembaharuan 

pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk menciptakan dunia 

pendidikan yang lebih baik.  

Pembaharuan pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah seperti 

mengeluarkan undang-undang 1945, kebijakan-kebijakan, dan peraturan. 

Kebijakan pemerintah terkait inovasi pendidikan adalah perubahan kurikulum 

setiap tahunnya, dan pembaharuan sarana dan prasarana di sekolah 

(Kusnandi,2017). Pembaharuan pendidikan dilakukan agar manusia  berhak 

mendapatkan dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. 

Dunia pendidikan memiliki berbagai mata pelajaran salah satunya adalah 

matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi saat ini dan mempunyai peran penting memajukan daya 

pikir manusia. Pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa dari 

sekolah dasar hingga sekolah menengah atas untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kreatif, serta kemampuan 
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bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki 

kemampuan, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif (Syaripah, 2016). 

Berdasarkan Hasil PISA yang diselenggarakan oleh Organization for 

Economi Co-operation dan Development (OECD) tentang rata-rata nilai siswa 

Indonesia. Indonesia selalu lima besar pada kelompok bawah. Berdasarkan PISA 

2012, kemampuan matematika siswa Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 

peringkat dengan nilai rata-rata 375 di bawah nilai rata-rata OECD (OECD, 

2014). 

 

Sumber: OECD (Baswedan,2014) 

Gambar 1.1 Tingkat Pencapaian PISA Literasi Matematika 

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam 

mengerjakan soal masih belum mencapai level 2 yaitu level minimal untuk keluar 

dari low achievers. Jumlah anak yang mencapai level tertinggi  5 dan 6 sebanyak 

0,3 % OECD (Baswedan, 2014). Hal tersebut dapat dilihat bahwa, kemampuan 

memecahkan masalah matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah. 

Kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki untuk melatih siswa agar terbiasa 

menghadapi berbagai  permasalahan,  baik  masalah  dalam matematika,  masalah  
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dalam  bidang  studi  lain ataupun  masalah  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  

lebih kompleks (Effendi, 2012). Pembelajaran matematika tidak hanya berlatih 

mengerjakan soal secara eksplisit yang telah tersedia, akan tetapi lebih dari itu 

yaitu membelajarkan  siswa  agar  mampu  berfikir kritis, dengan demikian siswa 

akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang menuntut 

pemikiran dan penalaran.  

Pembelajaran dalam matematika harus lebih menarik lagi, agar siswa 

merasa aktif dalam memahami materi yang disampaikan. Keberhasilan peserta 

didik dalam memahami materi ditentukan oleh ketertarikan peserta didik, 

ketertarikan ini salah satunya ditentukan oleh penggunaan media pembelajaran 

dalam kegiatan pembelajaran (Muchith,2008). Pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan minat,motivasi, rangsangan  

kegiatan  belajar dan membawa pengaruh psikologis terhadap pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran, penyampaian pesan dan isi pelajaran 

pada saat itu (Falahudin, 2014). 

Media pembelajaran sekarang tidak banyak digunakan  dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil observasi ketika Magang III di SMP 

Muhammadiyah 08 Batu, sebagian besar pembelajaran yang dilakukan guru  

menggunakan buku paket siswa dan lembar kerja siswa yang diberikan guru. Guru 

sering menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran matematika 

sehingga siswa merasa bosan dalam belajar, malas berpikir, dan kurang 

bekerjasama. Hal ini sesuai dengan pendapat Murray (2011) yang menyatakan 

menurunnya partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika disebabkan 
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pembelajaran tidak menarik sehingga siswa merasa bosan dan sulit memahami 

pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil wawancara guru matematika di kelas VIII adalah 

peserta didik kurang berminat dalam hal membaca teks matematika, karena sifat 

matematika yang abstrak sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami 

matematika. Maka dari itu diperlukan media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Media 

pembelajaran audio visual diperlukan dalam kegiatan pembelajaran siswa, salah 

satunya yaitu media video. Media  video  ini  menggabungkan dari  beberapa  

indera  manusia,  siswa tidak  hanya  mendengarkan  apa  yang dijelaskan  

gurunya  saja  tetapi  juga melihat  kenyataan-kenyataan  apa yang  ditampilkan  

oleh  gurunya dalam  media (Anshor,2015). 

Media pembelajaran animasi 3D sekarang juga tidak banyak digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, padahal pembelajaran animasi 3D dapat membuat 

pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Jika 

media pembelajaran  animasi 3D  ini berkembang maka  proses  pembelajaran  

akan  mudah tersampaikan  karena  media  pembelajaran animasi  3D  ini  bersifat  

simulasi  sehingga  siswa dapat menggambarkan informasi yang dilihat dan 

didengar” (Yuningsih, Hadi, & Huda, 2014). Media  pembelajaran video 3D 

merupakan  suatu  media  pembelajaran  yang  menyenangkan bagi  peserta  didik,  

karena  video  dibuat  dengan  tampilan  yang  menarik  yang  disertai  gambar  

dan tulisan, sehingga mudah dilihat dan ditirukan oleh peserta didik 

(Aisah,Fadilah, & Suryani, 2017).  
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Media pembelajaran video animasi 3D dibuat menggunakan software 

blender dikarena software ini memiliki beberapa kelebihan yaitu software open 

source, tersedia berbagai macam operasi, gratis untuk digunakan, lengkap, ringan 

untuk digunakan jika dibandingkan dengan software lainnya dan berbasis 3D 

(Ardhianto, Hadikurniawati, & Winarno,2012). Selain itu Media pembelajaran 

berbasis 3D sehingga memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa. Media 

ini menceritakan tentang kegiatan yang sering dilakukan siswa sehari-hari. Maka 

dari itu dengan adanya media video animasi 3D ini diharapkan  dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika, agar 

pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti mengangkat judul                     

”Media Pembelajaran Video Animasi 3D menggunakan Software Blender pada 

materi lingkaran untuk Siswa SMP”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Pelaksanaan penelitian selalu betitik tolak  pada latar belakang yang 

mengidentifikasi berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Apabila latar 

belakang dari peneliti mencakup informasi yang sudah detail, maka masalah yang 

diteliti menjadi lebih jelas untuk dirumuskan. 

 Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicari 

jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015). Oleh sebab itu 

berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

sebagai berikut. 

a. Bagaimana pengembangan media video animasi 3D menggunakan software 

Blender pada materi lingkaran untuk siswa SMP?  
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b. Bagaimana keefektifan media video animasi 3D menggunakan software 

Blender pada materi lingkaran untuk siswa SMP ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Video animasi 3D diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, karena video 

mengandung animasi berupa suara dan gambar.Peneliti mencoba 

mengembangkan media video animasi 3D menggunakan software blender pada  

materi lingkaran untuk siswa agar pembelajaran dapat bermakna, sehingga 

peserta didik memahami materi.  

Tujuan penelitian merupakan arah yang dituju dalam suatu penelitian 

sebagai langkah untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan pengembangan media video animasi 3D menggunakan 

software Blender pada materi lingkaran untuk siswa SMP 

b. Mendeskripsikan keefektifan media video animasi 3D menggunakan software 

Blender pada materi lingkaran untuk siswa SMP. 

1.4 Batasan Masalah 

Pembahasan pada latar belakang dan identifikasi masalah memuat 

permasalahan yang luas sehingga perlu dibatasi agar terfokus, dan pembatasan 

masalah disusun agar ruang lingkup dapat dibatasi. Adapun batasan masalah 

penelitian ini antara lain.  

a. Pembuatan media pembelajaran video Animasi 3D untuk  materi keliling dan 

luas lingkaran pada siswa SMP kelas VIII-B 

b. Keefektifan media pembelajaran dapat dilihat dari tes hasil belajar siswa dan 

respon siswa setelah menggunakan media pembelajaran.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Pengembangan media video animasi 3D merupakan suatu proses unutk 

menghasilkan produk sebagai alat bantu penyalur informasi terkait pembelajaran 

matematika materi keliling dan luas lingkaran. Pengembangan media video 

animasi 3D ini dapat memberikan manfaat positif baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat secara teoritis, dengan adanya media ini dapat memberi  

sumbangan  pemikiran  bagi  dunia  pendidikan  dan memberi  konstribusi  ilmiah  

terhadap  ilmu  pendidikan  khususnya matematika.Selain itu media video ini 

diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi keliling dan luas 

lingkaran terkait konsep, dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari.  

Manfaat secara praktis, diharapkan media pembelajaran akan memberikan 

referensi kepada guru dalam membuat media pembelajaran baru. Selain itu media 

video animasi 3D ini dapat mempermudah guru dalam proses pembelajaran 

dikelas pada  materi keliling dan luas lingkaran. Selain itu, media pembelajaran 

ini juga mampu menambah minat dan motivasi siswa dalam belajar matematika.  

1.6 Definisi Operasional 

1. Media pembelajaran video animasi 3D menggunakan software Blender 

Video animasi 3D merupakan media pembelajaran audio visual yang 

memiliki gerak dan animasi 3D sehingga menimbulkan pengalaman yang nyata 

bagi siswa untuk belajar. Media video animasi 3D dibuat dengan software 

Blender.  

2. Pengembangan video animasi 3D 

Media pembelajaran video animasi 3D ini menggunakan langkah-langkah 

pengembangan Research and Development (RnD) oleh Sugiyono yang terdiri 
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dari 7 tahap yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi desain.  

3. Efektivitas Media

Efektivitas media pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan atau

pencapaian tujuan. Media pembelajaran video animasi 3D ini dikatakan efektif 

apabila respon siswa yang baik terhadap media dengan menghitung setiap 

indikator yang didapatkan, menghitung presentase dan rata-rata presentase 

keseluruhan. Sedangkan keefektifan media berdasarkan tes hasil belajar dapat 

dilihat dengan cara membandingkan antara nilai pretest dan postest siswa yang 

menyatakan terdapat pengaruh positif antara media pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa.   


