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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Matematika merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. 

Ketika manusia melakukan aktivitas memecahkan masalah dalam kehidupannya, 

sesungguhnya manusia telah melakukan aktifitas matematika. Aktifitas tersebut 

sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kemampuan 

pemecahan masalah matematis pada peserta didik. Kemampuan ini merupakan 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika dengan 

memperhatikan peroses menemukan jawaban berdasarkan prosedur yang ada 

(Hidayat & Sumarmo, 2013). Berkenaan dengan pentingnya kemampuan 

pemecahan masalah tersebut, maka peran guru dalam mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah tersebut sangatlah penting. Guru adalah kunci 

kesuksesan dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta 

didik (Saragih, 2008). Akan tetapi, terdapat banyak kesulitan dari guru untuk 

mengembangkan konsep pemecahan masalah pada peserta didik. Contohnya, 

sulitnya memahamkan konsep matematika itu sendri. 

 Salah satu karakteristik matematika yang sering dianggap sulit oleh 

peserta didik adalah matematika memiliki objek kajian yang abstrak. Dibutuhkan 

kemampuan menalar serta imajinasi yang tinggi dari peserta didik untuk 

mempelajarinya. Melihat kondisi seperti ini, pembelajaran matematika haruslah 

berorientasi pada pengalaman langsung agar peserta didik secara langsung 

memahami objek kajian tersebut. Pengalaman langsung adalah proses belajar 

yang dialami oleh peserta didik dengan berada pada situasi atau keadaan yang 
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sebenarnya (Sanjaya, 2011). Akan tetapi, tidak semua bahan ajar yang dibutuhkan 

dalam pembelajaran matematika dapat tersedia dalam ruangan kelas. Oleh karena 

itu, dibutuhkan media yang efektif dalam proses pembelajaran matematika. 

 Adanya media pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kehadiran media 

pembelajaran diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi 

matematika yang sifatnya abstrak. Penggunaan media pembelajaran  yang sesuai 

dalam pembelajaran matematika akan memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi yang diajarkan (Arsyad, 2011). Selain itu, media pembelajaran 

juga mampu membuat pembelajaran matematika dalam ruangan kelas lebih 

menyenangkan, sehingga dapat memberikan rangsangan kepada peserta didik 

untuk belajar lebih baik dan mandiri. 

 Kemampuan tekonologi saat ini akan semakin menambah kemudahan 

bagi guru untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Guru 

dapat mengemas materi pembelajaran dalam bentuk proragram Software yang 

mengkombinasikan atarara teks, video dan audio yang dapat merangsang peserta 

didik untuk memahami konsep matematika yang abstrak. Selanjutnya, hasil 

pengemasan ini disebut sebagai media pembelajaran interaktif (Priyanto, 2009). 

Lebih lanjut, Dewi (2015) mengungkapkan media pembelajaran interaktif 

merupakan bagian dari jenis media pembelajaran, yang penggunaanya dapat 

membangkitkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan 

peneliti di SMP Muhammadiyah 8 Batu dengan guru mata pelajaran matematika 

kelas VIII menyatakan bahwa proses pembelajaran matematika di dalam kelas 
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masih menggunakan media buku cetak, belum menggunakan media pembelajaran 

interaktif dan masih dilakukan secara konvensional yaitu masih dijelaskan dengan 

media pembelajaran papan tulis, sehingga peserta didik masih cenderung pasif 

dalam menerima materi pelajaran dari guru. Lebih lanjut dari hasil wawancara 

dengan Ibu Khusnul Khotimah didapati bahwa metode yang sering digunakan 

dalam pembelajaran adalah metode ceramah, akibatnya peserta didik kurang 

perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kelemahan dari metode 

ceramah dalam pembelajaran matematika adalah terjadinya proses pembelajaran 

satu arah yaitu guru hanya menjelaskan materi sedangkan peserta didik pasif 

mendengarkan, sehingga peserta didik cendrung bosan dalam pembelajaran dan 

tidak terjadinya pembelajaran interaktif (Hamdani & Sakti, 2012). 

 Penelitian ini relavan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Kintoko, dkk (2015) dengan judul penelitian yaitu ” Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Berbantu Lectora Inspire pada Materi Bangun Ruang 

Sisi Datar Kelas VIII SMP/MTS“. Hasil penelitiannya menunjukan pembelajaran 

yang menggunakan media Lectora Inspire memberikan respon yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan media pembelajaran 

interaktif. Hal ini dibuktikan dengan hasil rata-rata keseluruhan penilaian respon 

peserta didik terhadap media pembelajaran Lectora Inspire sebesar 77,78 yang 

artinya lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan 

media pembelajaran dengan rata-rata sebesar 72,38. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

tujuan penelitian yang ingin dicapai serta materi yang termuat dalam media. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kintiko,dkk (2015) bertujuan untuk meningkatkan 
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prestasi belajar peserta didik dan materi yang termuat dalam media adalah materi 

bangun ruang sisi datar. Sedangkan dalam penelitian ini hanya terfokus pada 

pengembangan media Lectora Inspire dan respon peserta didik terhadap media 

pembelajaran tersebut dan materi yang termuat media ini adalah materi Lingkaran 

SMP kelas VIII. Salah satu kelemahan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Kintoko, dkk (2015) adalah tidak termuat game atau permainan pada media 

Lectora Inspire. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menambahkan 

permainan pada media Lectora Inspire agar pembelajaran lebih menarik. 

 Salah satu materi matematika SMP kelas VIII Semester II adalah materi 

lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu objek kajian geometri. Merujuk pada 

ungkapan Safrina (2014) bahwa diantara berbagai cabang matematika, geometri 

merupakan materi yang kebanyakan  peserta didik mengalami kesulitan dalam 

memahami materi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dan 

benar untuk mendukung kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam 

mempelajari materi lingkaran  tersebut dengan menggunakan media pembelajaran. 

 Media pembelajaran yang dibutuhkan guru saat ini adalah media yang 

pengembanganya cukup simpel dan dapat dikerjakan dalam waktu yang relatif 

singkat, serta dapat memberikan hasil yang baik yaitu media pembelajaran 

menggunakan Lectora Inspire. Software ini merupakan alat pengembangan 

pembelajaran elektronik yang dikembangkan oleh Triviants Corporaration 

(Febrianto ,2013). Pengembanganya yang cukup simpel, sehingga memungkinkan 

non-programmer dapat mengembangkan konten e-learning atau multimedia 

interaktif. Kelebihan Lectora Inspire dibandingkan dengan Software yang lain 

adalah memiliki beberapa menu yang mempermudah pengguna dalam 
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menciptakan media pembelajaran interaktif, diantaranya adalah memiliki menu 

untuk menambahkan tombol ke dalam media pembelajaran secara langsung, 

tersedia menu untuk membuat serta mengolah soal evaluasi, tersedia menu untuk 

mengolah gambar, video, animasi, serta tersedia template yang sangat lengkap 

sebagai dasar desain (Sidik, 2014).  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk lebih 

memperdalam kajian mengenai “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Menggunakan Lectora Inspire pada Materi Lingkaran Kelas VIII di SMP  

Muhammadiyah 8 Batu “. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh 

peneliti yang merujuk kepada masalah yang ingin diteliti. Adapun rumusan 

masalah yang ingin diteliti dalam peneitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Bagaimana pengembangan media pembelajaran intekatif mengunakan 

 Lectora Inspire pada materi lingkaran kelas VIII SMP? 

b. Bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran interaktif 

 menggunakan Lectora  Inspire pada materi lingkaran kelas VIII SMP?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah kumpulan kalimat yang menunjukan hasil yang 

dicapai peneliti setelah melakukan penelitian. Berikut ini adalah tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dalam penelitian dan pengembangan ini. 

a. Mengembangkan media pembelajaran interaktif menggunakan Lectora 

 Inspire  pada materi lingkaran SMP kelas VIII. 
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b. Menganalisis respon peserta didik terhadap media pembelajaran interaktif 

 menggunkan Lectora Inspire pada materi lingkaran kelas VIII SMP.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Setelah tujuan penelitian diperoleh, maka peneliti dapat menentukan 

manfaat dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian merupakan dampak dari 

pencapaian tujuan penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua bagian. 

a. Manfaat Teoritis 

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

 keilmuan kepada pembaca, memperluas pengetahuan serta keterampilan 

 dalam pengembangan media pembelajaran interaktif.  

b. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada guru, khususnya guru 

 mata pelajaran matematika agar dapat menerapkan media tersebut dalam 

 peroses pembelajaran matematika di kelas, serta dapat digunakan sebagai 

 bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.  

1.5 Identifikasi Masalah 

 Diperlukan pengidentifikasian masalah dalam suatu penelitian. Hal ini 

bertujauan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis masalah-masalah 

yang nantinya akan dicarikan solusi. Setelah peneliti melakukan observasi di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu, diperoleh masalah sebagai berikut. 

a. Peserta didik memiliki kecendrungan bosan dan kurang termotivasi jika 

 guru hanya menggunakan buku paket sebagai bahan ajar. 

b. Minimnya penggunaan media pembelajaran interaktif.  
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c. Kurangnya motivasi dari guru untuk membuat media pembelajaran 

 interaktif matematika.  

d. Pembelajaran dalam kelas masih  menggunakan metode ceramah. 

e. Motivasi belajar matematika peserta didik masih sangat rendah.  

1.6 Batasan Masalah 

 Tujuan dari batasan masalah dalam penelitian adalah memberikan 

batasan kepada peneliti untuk fokus pada masalah yang ingin diteliti. Adapun 

masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Penelitian ini hanya sebatas pada hasil pengembangan media pembelajaran 

 interakatif menggunakan Lectora Inspire pada materi lingkaran SMP kelas 

 VIII, serta terfokus pada tahap menganalisis respon peserta didik terhadap 

 media pembelajaran interaktif  tersebut. 

b. Media pembelajaran interaktif ini akan diujicobakan pada 60 orang peserta 

 didik kelas VIII di SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

c. Materi yang termuat dalam media pembelajaran ini tidak mencakup secara 

 keseluruhan materi lingkaran SMP kelas VIII, hanya terfokus pada konsep 

 menemukan rumus keliling dan luas lingkaran, serta menentukan hubungan 

 sudut pusat, panjang busur, dan luas juring.  

1.7 Definisi Operasional 

 Pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Lectora 

Inspire ini memiliki pembahasan dan istilah yang cukup kompleks, oleh karena itu 

peneliti membuat definisi operasional. Definisi operasional merupakan penjelasan 

dari peneliti terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun tujuan 

dari definisi operasional adalah untuk menghindari kesalahpahaman pembaca 
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dalam memahami istilah. Berikut ini adalah istilah-istilah yang didefinisikan oleh 

peneliti sendiri dalam penelitian dan pengemabngan ini. 

a. Pengembangan  

 Pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Lectora Inspire 

 ini dimulai dari tahap pendefinisian, prancangan, tahap pengembangan, 

 sampai kepada tahap penyebaran atau tahap uji coba media. Selanjutnya, 

 hasil pengembangan media yang diperoleh akan dikemas dalam bentuk 

 Software Lectora Inspire. 

b. Media Pembelajaran Interaktif 

 Media pembelajaran interaktif yang dimaksut dalam pengembangan media 

 pembelajaran ini adalah apabila terdapat kombinasi dari berbagai macam 

 media pembelajaran seperti menggabungkan audio, visual, gambar, animasi, 

 grafik, video dan lain-lain yang dapat dikendalikan oleh pengguna.  

c. Lectora Inspire 

 Sofware yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

 Lectora Inspire. Software  versi terbaru dari Triviants Corporaration yaitu 

 Lectora Inspire v17. Pengembangan media pembelajaran menggunakan 

 Lectora Inspire ini akan didukung oleh software yang lain seperti Software 

 AdobePhotoshop CS5 dan Videomaker. 

d. Materi Lingkaran di SMP 

 Materi lingkaran yang termuat dalam media pembelajaran interaktif ini yaitu 

 konsep menemukan rumus keliling dan luas lingkaran, serta menentukan 

 hubungan sudut pusat, panjang busur,  dan luas juring. 


