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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran Matematika di SMP 

 Proses pembelajaran sangat erat kaitannya dengan peroses komunikasi. 

Seperti dalam pembelajaran matematika terjadi peroses komunikasi antara guru 

dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan peserta didik yang lain. Pada 

hakekatnya pembelajaran merupakan proses belajar mengajar, yang di dalamnya 

terjadi peroses komunikasi antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang baik 

dapat digambarkan dengan suatu kondisi dimana guru dapat memudahkan peserta 

didik mengelolah kemampuannya untuk dapat mempelajari dan memahami 

kebutuhan mereka sendiri (Sholihah & Mahmudih, 2015).  

 Istilah pembelajaran setara dengan istilah teaching atau instruction, yaitu 

suatu kegiatan dimana guru mengajar atau membimbing peserta didik untuk 

belajar lebih baik (Suyono, 2011). Aktivitas mengajar dapat diartikan kegiatan 

seorang guru dalam konteks ini guru mengupayakan terciptanya jalinan 

komunikasi dengan peserta didik, sedangkan belajar merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan. Pengertian 

mengajar dan belajar ini senada dengan Hamalik (2009) yang menyatakan bahwa 

mengajar adalah apa yang dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran, 

sedangkan belajar adalah apa yang harus dilakukan oleh peserta didik sebagai 

penerima pelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran adalah  segala upaya yang 

dilakukan guru agar terjadi pembelajaran pada peserta didik. 

 Pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah baik itu pembelajaran 

matematika dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
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dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak terlepas dari definisi matematika itu 

sendiri. Namun demikian, terdapat perbedaan pembelajaran matematika disetiap 

jenjangnya. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pembelajaran matematika di 

SMP. Berbicara tentang definisi matematika pada dasarnya tidak ada perbedaan 

diantara ketiga jenjang tersebut yakni merupakan suatu ilmu yang menelaah 

bentuk-bentuk struktur yang abstrak dan hubungan-hubungannya diantara hal itu. 

Artinya, mempelajari matematika yaitu belajar tentang konsep-konsep yang 

sifatnya abstrak, seperti belajar kalkulus, logika, geometri, dan lain-lain. 

Matematika juga dapat diartikan sebagai ilmu sarana berpikir yang meliputi 

penalaran logika, bilangan, kalkulus, dan fakta-fakta kuantitatif yang terorganisir 

secara sistematik (Safriana dkk, 2014). 

 Tercapainya tujuan pembelajaran matematika SMP merupakan hal yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini sebagaimana yang tercantum 

dalam lampiran Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum SMP 

dijelaskan bahwa tujuan perserta didik mempelajari matematika adalah seperti 

yang termuat di bawah ini. 

a. Memahami konsep matematika merupakan kompetensi dalam menjelaskan 

 keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma 

 secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.   

b. Mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyususun bukti 

 matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel diagram, 

 atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 
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c. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

 memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

 matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

d. Melakukan alat praga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan 

 kegiatan-kegiatan matematika. Kecakapan atau kemampuan-kemampuan 

 tersebut saling terkait erat, yang satu memperkuat sekaligus membutuhkan 

 yang lain.  

 Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

matematika SMP yang termuat di atas adalah dengan merancang pembelajaran 

terpusat pada peserta didik. Hal ini untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi kemandirian, dan semangat belajar belajar peserta didik 

(Permendikbud Nomor 58 tahun 2014). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika di SMP adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencapai 

kondisi belajar bagi peserta didik SMP yang didalamnya terjadi proses kegiatan 

belajar dan mengajar untuk memahami arti, hubungan-hubungan serta simbol-

simbol yang termuat dalam pembelajaran matematika itu sendiri.  

2.2 Media Pembelajaran Matematika  

  Media pembelajaran matematika memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran matematika di kelas. Selain itu, dengan 

menggunakan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik serta terciptanya suasana pembelajaran yang lebih 

menyenangkan (Daryanto, 2013). Berikut ini definisi dari media dan media 

pembelajaran matematika menurut para ahlinya.  



12 
 

2.2 .1  Definisi Media Pembelajaran Matematika 

 Tercapainya keberhasilan pembelajaran matematika, tidak terlepas dari 

semua komponen pendukung pembelajaran di kelas yaitu peserta didik, guru, dan 

media pembelajaran. Berperanya ketiga komponen tersebut memungkinkan 

terciptanya pembelajaran yang efektif dalam kelas. Komponen yang dianggap 

penting dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran di kelas adalah media 

pembelajaran (Khairani & Febrinal, 2016).  

 Media secara harfiah dapat dimaknai sebagai tengah atau prantara. Kata 

tengah sendiri berarti diantara dua sisi. Pada peroses pembelajaran, media dapat 

diartikan sebagai prantara yang menghubungkan antara guru dan peserta didik 

(Atapukang, 2016). Definisi media jika dikaitkan dengan pembelajaran 

matematika dapat diartikan sebagai salah satu alat yang dibutuhkan oleh guru 

matematika dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta 

didik. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif, dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efektif dan efisien (Munadi, 2010).  

 Matematika sebagai ilmu dasar merupakan objek kajian keilmuan yang 

bersifat abstrak. Adanya sifat abstrak ini dapat mengakibatkan peserta didik sulit 

memahami materi pembelajaran matematika. Memahami konsep matematika yang 

abstrak kepada peserta didik membutuhkan alat bantu, yaitu dengan menggunakan 

media pembelajaran. Pranan guru dalam menggunakan media pembelajaran 

sangatlah penting. Sebagai seorang guru, memiliki pengetahuan tentang media 

pembelajaran matematika saja tidaklah cukup, akan tetapi juga harus memiliki 



13 
 

keterampilan memilih dan menggunakan media pembelajaran tersebut agar mudah 

dipahami oleh peserta didik (Rusman, 2013). 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran matematika adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran matematika sebagai penghubung antara guru dengan peserta didik 

untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.  

2.2 .2 Jenis Media Pembelajaran Matematika 

 Media pembelajaran yang digunakan guru dalam peroses pembelajaran 

matematika mempunyai berbagai macam jenis, sehingga guru tidak hanya dapat 

menggunakan satu macam jenis media saja, melainkan dapat divariasikan. 

Adapun media yang sering dijumpai dalam kelas meliputi papan tulis, buku paket, 

rekaman video atau film, serta beberapa media interaktif (Indriana, 2011). 

 Perkembangan teknologi saat ini sangatlah berpengaruh terhadap 

perkembangan media pembelajaran itu sendiri. Wibawanto (2017) membagi 

media pembelajaran matematika dalam empat kelompok media berdasarkan 

perkembangan teknologi. 

a. Media Hasil Tekonologi Cetak 

Media hasil teknologi cetak ini adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaiakan materi matematika melalui peroses pencetakan mekanis 

atau fotografis. Contoh media pembelajaran hasil teknologi cetak, seperti 

buku paket matematika yang berbentuk teks, modul, majalah, dan masih 

banyak bentuk yang lainnya. Media hasil teknologi hasil cetak ini sering 

kita jumpai dalam pembelajaran matematika di kelas. Seperti yang 

digunakan di SMP Muhammadiyah 8 Batu.  



14 
 

b. Media Hasil Teknologi Audio Visual 

 Media ini menghasilkan atau menyampaikan materi matematika dengan 

 menggunakan mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan 

 audio dan visual. Contohnya proyek file, televisi, video, dan sebagainya.  

c. Media Berbasis Komputer 

 Media berbasis komputer ini merupakan cara guru menyampaikan materi 

 pembelajaran matematika dengan menggunakan sumber-sumber yang 

 berbasis  komputer. Berbagai aplikasi teknologi berbasisis komputer dalam 

 pengajaran umumnya dikenal  sebagai Computer Assited Intruction. 

d. Media Hasil Teknologi Gabungan 

 Media ini merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaiakn materi 

 yang menggabungkan beberapa bentuk media yang di kendalikan oleh 

 komputer. Perpaduan beberapa teknologi ini dianggap yang paling canggih.  

2.2 .3 Manfaat Media Pembelajaran Matematika 

 Media pembelajaran matematika memiliki pranan yang sangat penting 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran matematika itu sendiri. Mengingat konsep 

matematika yang abstrak, maka kehadiran media pembelajaran matematika sangat 

membantu peserta didik dalam memahami materi yang di sampaikan oleh guru.  

 Secara umum, manfaat media pembelajaran matematika adalah 

memperlancar interaksi antara guru dan peserta didik sehingga kegiatan 

pembelajaran matematika akan lebih bermakna (Muhson, 2010). Selain itu, media 

pembelajaran matematika juga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Qomariah (2016) yaitu manfaat 

menggunakan media pembelajaran matematika yaitu dapat meningkatkan minat 
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belajar belajar peserta didik serta mempertinggi daya cerna terhadap informasi 

atau materi pelajaran yang diberikan. 

 Berikut ini manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

matematika menurut Arsyad (2011). 

a. Memperjelas penyajian materi supaya tidak terlalu verbalitas. Konsep-

 konsep  matematika yang terlalu banyak mengunakan kata-kata dapat 

 diwakili dengan menggunakan simbol, sehingga peserta didik dengan 

 mudah memahami konsep tersebut. 

b. Menggunakan media pembelajaran dengan tepat, benar, dan baervariasi 

 akan membantu diatasinya sikap pasif peserta didik. Dalam hal ini,  media 

 pembelajaran berguna untuk menimbulakan motivasi belajar  peserta didik. 

c. Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri, dapat berinteraksi 

 langsung dengan lingkungan seperti nyata. 

d. Media pembelajaran juga dapat memberikan prangsang yang sama  kepada 

 peserta didik, sehingga menimbulkan  persepsi yang sama.  

2.2 .4  Media Pembelajaran Interaktif Matematika 

 Kemampuan tekonologi saat ini akan semakin menambah kemudahan 

bagi guru matematika untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih 

bervariasi. Guru dapat mengemas materi pembelajaran dalam bentuk proragram 

software yang mengkombinasikan atarara teks, video dan audio, cuplikan film 

tentang kehidupan sehari-hari yang dapat merangsang peserta didik untuk 

memahami konsep matematika yang abstrak. Hasil pengemasan ini selanjutnya 

disebut sebagai media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif 

matematika merupakan kombinasi dari berbagai media yang berbasisis komputer 
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yang memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas 

kepada penggunanya (Marianda dkk, 2015). Sedangkan menurut Purnama (2013) 

media pembelajaran interaktif matematika adalah gabungan antara teks, digital, 

grafik, animasi, audio, gambar, dan video dengan cara menyediakan user atau 

pengguna sebagi tingkat kontrol media tersebut. 

 Karakteristik media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran 

matematika menurut Darmawan (2012) yaitu menggabungkan unsur antara audio 

dan visual, bersifat interaktif, dapat digunakan secara klasikal maupun individual, 

tipe-tipe pembelajaran yang bervariasi, mengembangkan prinsip Self Evolution 

dalam mengukur proses dan hasil belajarnya, dapat digunakan secara online 

maupun offline dan memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon 

pengguna, memberi kemudahan dan kelengkapan isi, sehingga pengguna bisa 

menggunakan tanpa bimbingan dari guru, menyediakan proses interaktif dan 

memberikan kemudahan umpan balik, memberikan kebebasan kepada peserta 

didik dalam menentukan topik saat belajar.  

 Kelebihan menggunakan media pembelajaran interaktif dalam 

pembelajaran matematika salah satunya adalah terjadinya interaktifitas yang baik 

antara guru dan peserta didik, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang 

menyenangkan (Wibawanto, 2017). Keunggulan media pembelajaran interaktif 

dalam pembelajaran matematik adalah sistem pembelajaran akan lebih menarik, 

guru dituntut untuk sealalu kreatif inovatif dalam mencari trobosan baru, mampu 

menggabungkan antara teks, audio, gambar, vidio, animasi dalam satu kesatuan 

yang mendukung guna tercapainya pembelajaran (Hidayanto, 2017). 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran interaktif matematika adalah kombinasi dari berbagai macam media 

seperti menggabungkan audio, visual, gambar, animasi, grafik, dan lain-lain yang 

dikendalikan oleh pengguna dalam hal ini adalah guru dan peserta didik itu 

sendiri. Media pembelajaran dikatakan interaktif apabila adanya interaksi antara 

peserta didik dan media itu sendiri dengan bantuan tombol navigasi yang terdapat 

dalam media pembelajaran interaktif tersebut.   

2.3 Pengembangan Media Pembelajaran 

  Pengertian pengembangan dalam penelitian merupakan cara peneliti atau 

pengembang untuk menghasilkan ataupun mengembangkan suatu produk dengan 

tujuan tertentu (Sugiyono, 2015). Pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian membutuhkan model. Banyak model yang dapat digunakan peneliti 

dalam proses untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk tertentu. 

Akan tetapi, model yang digunakan haruslah sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan dalam pengembangan media.  

  Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan model pengembangan 4-D yang dikemukakan Rochmad (2012). 

Adapun tahap pengembangan menggunkan model ini terdiri dari tahap 

pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebaran (desseminate). Kelebihan dari model 4-D lebih cocok diterapkan 

dalam rangka mengembangkan suatu produk pendidikan yang dapat diterapkan 

dalam rangka menemukan suatu bentuk yang sesuai dengan kebutuhan (Zuhri & 

Rizaleni, 2016). Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan 

suatu produk untuk digunakan sebagai media pembelajaran.  
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2.4 Respon Peserta Didik 

   Kata respon dapat juga diartikan sebagai tanggapan, reaksi, ataupun 

jawaban (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Respon yang dimaksut dalam 

penelitian ini adalah tanggapan dari peserta didik terhadap media pembelajaran 

interaktif menggunakan Lectora Inspire pada materi lingkaran SMP kelas VIII.  

   Selanjutnya pada penelitian ini, untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran ini maka diperlukan alat untuk mengukur tingkat 

respon peserta didik. Alat atau yang sering disebut instrumen yang digunakan 

dalam mengukur respon peserta didik adalah angket. Angket yang digunakan 

diadobsi dari Arsyad (2011) yang meliputi aspek media pembelajaran, aspek 

materi, dan aspek motivasi. Indikator pencapaian dari aspek media pembelajaran 

terdiri dari ketepatan penggunaan media, pemakaian huruf, animasi yang 

digunakan, daya tarik peserta didik terhadap media pembelajaran menggunakan 

Lectora Inspire. Indikator dari aspek materi adalah relavan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku, pemahaman terhadap materi, kelengkapan materi, 

kualitas materi, serta terjadi proses umpan balik. Sedangkan indikator pencapaian 

aspek motivasi terdiri dari media pembelajaran menyenangkan dan ketertarikan.  

2.5 Pembelajaran Lingkaran di SMP 

 Salah satu materi matematika SMP kelas VIII Semester II adalah materi 

lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu objek kajian geometri. Objek kajian 

geometri bersifat abstrak dan merupakan benda pikiran (Safriana, 2014). Oleh 

karena itu, pembelajaran materi lingkaran membutuhkan media yang tepat untuk 

disampaikan kepada peserta didik.  
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 Materi yang termuat dalam media pembelajaran interaktif ini adalah 

materi lingkaran dengan ketentuan kurikulum K-13. Kompetensi Dasar (KD) 

materi lingkaran SMP kelas VIII yaitu mengidentifikasi unsur, keliling, luas 

lingkaran; menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring; 

menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan hubungan sudut pusat, 

panjang busur, dan luas jurung. Namun demikian, tidak semua materi dalam 

kompetensi dasar yang disebutkan di atas dicantumkan dalam media ini, hanya 

terdapat beberapa materi yang dianggap peneliti membutuhkan media 

pembelajran interaktif yaitu konsep menemukan rumus keliling lingkaran, konsep 

menemukan rumus luas lingkaran, serta menentukan hubungan sudut pusat, 

panjang busur, dan luas juring.  

2.6 Lectora Inspire 

 Media kini sudah banyak dijadikan sebagai basis pembelajaran karena 

terbukti dapat melengkapi dan mendukung kegiatan interaksi pendidikan dalam 

kegiatan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah Lectora Inspire yang merupakan Software pengembangan belajar 

elektronik yang relatif mudah diterapkan karena tidak memerlukan pemahaman 

bahasa pemrograman yang canggih, sehingga memungkinkan non programer 

dapat mengembangkannya (Zuhri & Rizaleni, 2016). 

 Lectora Inspire merupakan alat pengembangan pembelajaran elektronik 

yang dikembangkan oleh Triviants Corporaration (Sidik, 2014). Pengunaan 

media menggunakan Lectora Inspire telah terintegrasi dengan berbagai tools yang 

dibutuhkan dan dilengkapi dengan tiga fitur diantaranya Camtasia for Lectora 

yaitu aplikasi yang mampu merekam aktivitas dan dapat digunakan untuk 
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mengedit video serta animasi flash. Senagit for lectora yaitu aplikasi yang mampu 

menciptakan poteret layar kerja komputer dengan resolusi tinggi, untuk nantinya 

digunakan pada media pembelajaran. Flipaper for Lectora yaitu aplikasi yang 

mampu membuat media pembelajaran lebih kreatif dengan melibatkan dan 

menambahkan animasi flash dan efek spesial (Mas’ud, 2015).  

 Kelebihan menggunakan media pembelajaran menggunakan Lectora 

Inspire adalah dapat digunakan untuk membuat e-learning atau multimedia 

pembelajaran, fitur-fiturnya sangat mudah digunakan untuk membuat e-learning 

bagi para pemula, terdapat banyak pilihan templet, terdapat banyak pilihan media 

Librari pada Lectora Inspire untuk memudahkan pengguna (Sidik, 2014). 

 Tampilan antarmuka Lectora Inspire hampir sama Microsoft Office. 

Lectora Inspire lebih mirip dengan Microsoft Office Power Point. Software ini 

terbagi dalam empat hal yaitu Work Area, Menubar, Toolbar, dan Title Explorer. 

Berikut ini akan ditunjukan dengan gambar tampilan utama dari Software terbaru 

yang dikembangkan oleh Triviants Corporaration yaitu Lectora Inspire v17.  

 

Gambar 2.1 Tampilan Antarmuka Lectora Inspire v17 

a 

1 
b 

 c 

d 
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  Masing-masing bagian dari lectora Inspire  disimbolkan dengan huruf 

abjad, seperti pada gambar 2.1 di atas. Setiap bagian memiliki fungsi yang 

berbeda-beda. Berikut ini akan dijelaskan dari masing-masing bagian tampilan  

Lectora Inspire v17. 

a. Work Area 

 Work Area atau lembar kerja pada Lectora Inspire v17 berfungsi untuk 

 menampilkan hasil dari pekerjaan yang telah dibuat. Sedangkan tempat 

 membuat halaman kerjanya berada pada Title Expoler. 

b. Menubar 

 Tampilan ini berisikan menu File, Home, Design, Insert, Tesr & Survey, 

 Tools, View. Sebagian besar digunakan untuk mengakses semua fungsi 

 Lectora Inspire. Selain itu fungsi yang ada di Menubar juga dapat diakses 

 dari Toolbar.    

c. Toolbar 

 Tampilan ini berisikan shutcut untuk mengakses fungsi dalam Lectora 

 Inspire, seperti mengelola file, menyunting dan bekerja dengan teks, 

 membuat perintah untuk perubahan diantar mode-mode, memuat perintah 

 untuk menyisipkan objek ke dalam title, dan lain sebagainya. 

d. Title Expoler 

 Berisikan diagram  dari media yang berupa chapter, section, dan page. Pada 

 suatu buku, chapter mengacu pada suatu bab. Sedangkan pada konten e-

 learning, chapter diasumsikan satuan untuk KD (Kompetensi Dasar). 

 section dapat dinyatakan sebagai bagian-bagian dari chapter. Chapter dan 

 section berisikan halaman-halaman (page). 


