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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi berkembang secara drastis dan berevolusi hingga sekarang. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan penemuan yang sederhana hingga sangat rumit. 

Perkembangan teknologi diharapkan dapat memberikan kontribusi di dunia 

pendidikan. Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang berlangsung dapat dirasakan adanya penyaluran 

informasi atau pesan dari guru kepada siswa. Sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Munadi (2010) ditinjau dari prosenya, pendidikan adalah komunikasi, karena 

dalam pendidikan terdapat komunikator, komunikan, dan pesan (message), yakni 

sebagai  komponen-komponen komunikasi. 

Proses berlangsungnya penyaluran informasi tersebut tentunya 

membutuhkan perantara supaya informasi dari guru kepada siswa tersampaikan 

dengan baik dan sempurna. Kustandi & Sucipto (2011) mengatan bahwa media 

pemebelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Menurut  Wibowo 

(2013) media pembelajaran merupakan media informasi kegitan belajar mengajar 

sehingga mampu memberikan efektifitas dan interaktifitas dalam pembelajaran. 

Saat ini dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi 

memberikan dampak positif di dunia pendidikan, salah satunya dimanfaatkan untuk 
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membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang dulunya hanya bersifat 

konvensional secara bertahap seiring dengan kemajuan zaman berkembang menjadi 

lebih modern. Hal ini dilandasi dengan inovasi yang kemudian menimbulkan 

pembaharuan-pembaharuan yang berkesinambungan dalam rentang waktu tertentu. 

Proses pembelajaran yang menarik dapat membantu siswa memahami 

materi pelajaran yang disampaikan. Upaya meningkatkan pembelajaran 

matematika yang menarik dan menyenangkan bagi siswa masih diperlukan 

berbagai terobosan dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan pemenuhan  

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan supaya pembelajaran matematika terlihat menarik bagi siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Arsyad (2011) 

beberapa nilai tambah lain juga bisa didapat jika tepat dalam pemilihan media 

pembelajaran. Misalnya saja siswa mampu menambah atau meningkatkan 

keterampilan tertentu seperti mendengarkan dan konsentrasi. 

Menurut England dan Finney (2011) media interaktif adalah integrasi dari 

media digital termasuk kombinasi dari electronic text, graphics, moving images, 

dan sound ke dalam lingkungan digital yang terstruktur yang dapat membuat orang 

berinteraksi dengan data untuk tujuan yang sesuai. Sesuai dengan perkembangan 

teknologi yang cepat, beberapa program pendukung pembuatan media 

pembelajaran interaktif banyak yang sudah tersedia. Salah satunya adalah Lectora 

Inspire. 

Sudarmaji (2015) mengatakan Lectora Inspire merupakan salah satu 

software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. 
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software ini banyak diterapkan dibeberapa lingkungan instansi pendidikan karena 

sangat mudah digunakan dalam penggunaanya untuk menciptakan media 

pembelajaran interaktif. Bisa digunakan sebagai salah satu alternatif aplikasi untuk 

membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa.   

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2014) menyatakan 

bahwa proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif dari hasil  

respon  peserta  didik  terhadap  penggunaan  media  pembelajaran  secara 

keseluruhan berada pada kategori positif dengan persentase sebesar 83,83%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2016) juga memaparkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran mempengaruhi peningkatan nilai siswa dari yang 

sebelum penggunaan media pembelajaran hanya 63,13% menjadi 75,41% peserta 

didik yang tuntas dalam pembelajaran matematika. Dari hasil peneitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat membuat proses pembelajaran 

lebih menarik.  

Sekarang ini banyak sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium 

komputer. Potensi sarana dan prasarana yaitu laboratorium komputer yang 

memadai, banyak yang keberadaanya kurang dimanfaatkan secara optimal. Seperti 

pengamatan yang telah dilakukan tidak mendapati pembelajaran matematika 

dilakukan di laboratorium komputer melainkan hanya di kelas. Akibatnya tidak 

sedikit siswa yang merasa bosan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Salah satu materi pelajaran matematika di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

khususnya  untuk  program  Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  yang  sering dirasakan  

sulit  oleh  siswa  adalah  materi  peluang,  mengingat  materi tersebut membutuhkan 
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logika yang kuat. Berdasarkan penjabaran tersebut yang menekankan pada potensi 

dan masalah yang ada terkait dengan pengembangan media pembelajaran 

matematika, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil topik penelitian sebagai berikut “Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Berbasis Lectora Inspire pada Materi Peluang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adanya dukungan dari sekolah dengan menyediakan fasilitas yang memadai 

seharusnya mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan belajar 

mengajar. Pentingnya pendekatan teknologi dalam pengelolaan pendidikan dan 

pembelajaran matematika agar dapat membantu proses pendidikan dalam 

pencapaian tujuan pendidikan.  

Munadi (2010) mengakatan, penggunaan media atau alat bantu disadari oleh 

banyak praktisi pendidikan sangat membantu aktivitas proses pembelajaran baik di 

dalam maupun di luar kelas, terutama membantu peningkatkan prestasi siswa. 

Namun, dalam implementasinya tidak banyak guru yang memanfaatkannya, 

bahkan penggunaan metode ceramah masih cukup populer dikalangan guru dalam 

proses pembelajarannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, 

maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagaimana pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Lectora 

Inspire pada materi peluang? 

b. Bagaimana kepraktisan media pembelajaran matematika berbasis Lectora 

Inspire pada materi peluang? 
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c. Bagaimana keefektivan media pembelajaran matematika berbasis Lectora 

Inspire pada materi peluang? 

d. Bagaimana respon siswa terhadap media pebelajaran matematika berbasis 

Lectora Inspire pada materi peluang? 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Pengembangan media pembelajaran ini merupakan cara untuk 

memaksimalkan penggunaan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan dari pengembangan media 

pembelajaran matematika berbasis Lectora Inspire pada materi peluang untuk 

mengatasi kebosanan siswa belajar matematika, sehingga siswa akan lebih 

termotivasi lagi untuk belajar matematika. 

Selain itu tujuan dari pengembangan media pembelajaran matematika 

diharapkan mampu menghasilkan media pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujaun penelitian ini adalah menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis 

Lectora inspire pada materi peluang, dan untuk mengetahui keefektifan dari media 

pembelajaran matematika yang akan dirancang. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, kurangnya dalam memaksimalkan 

penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah seperti 

laboratorium komputer. Pemanfaatan laboratorium komputer sebagai sarana 

penunjang proses pembelajaran, yang akan digunakan sebagai salah satu cara 
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mengatasi kebosanan siswa dalam belajar matematika dengan mengembangkan 

media pembelajaran yang sudah ada. 

Untuk melakukan proses penelitian pengembangan media pembelajaran 

matematika. Maka perlu diadakan pembatasan masalah, agar masalah tidak meluas 

dan nantinya diharapkan menghasilkan pembahasan yang objektif. Penulis 

membatasi penelitian ini karena keterbatasan waktu dan sifat materi peluang yang 

rumit sehingga penulis hanya memilih materi peluang kelas XI-IPA saja. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Media pembelajaran yang berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan sehingga proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Adanya fasilitas yang disediakan oleh sekolah, diharapkan dapat dimanfaatkan 

dengan mengembangkan media yang sudah ada.  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru dalam membantu 

mempermudah penyampaian materi peluang pada siswa. Mampu memanfaatkan 

secara optimal laboratorium komputer yang telah disediakan oleh sekolah. Media 

pembelajaran matematika yang dirancang juga diharapkan mampu menciptakan 

suasana proses pembelajaran yang interaktif dan menarik. Bagi penulis, dapat 

memberikan pengalaman dalam pembuatan media pembelajaran yang layak untuk 

dipakai dalam proses pembelajaran. Juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar matematika bagi siswa. 

 


