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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi telah banyak membawa perubahan  dalam kehidupan 

manusia hingga saat ini, mulai dari teknologi yang membantu dalam 

menyelesaikan masalah kecil sampai masalah yang besar. Tidak hanya itu 

kini perkembangan teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi 

dan komunikasi telah berkembang begitu pesat. Hingga memunculkan 

berbagai produk teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, 

laptop, smartphone dll. 

Setiap tahunnya minat manusia terhadap produk-produk teknologi 

tersebut semakin meningkat terutama smartphone. (Daryl, 2017) Untuk 

pertumbuhan pasar smartphone di Indonesia pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan sebesar 8%. Diperkirakan  pengguna aktif smartphone di 

Indonesia akan mencapai lebih dari 100 juta orang pada tahun 2018 ini. 

Smartphone sendiri pada dasarnya fungsinya tidak jauh berbeda dengan 

ponsel pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah adanya sistem 

operasi yang menjalankannya, sehingga smartphone itu bisa memiliki 

keunggulan di bidang teknologi. Hingga saat ini menurut peneliti sistem 

operasi yang pernah dijalankan pada smartphone antara lain adalah iOS, 

Android, Windows Phone dan Blackberry, dan Android yang berada di 

puncak penetrasi smartphone di Indonesia. 

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa sistem operasi yang 

dijalankan pada smartphone membuatnya memiliki keunggulan di bidang 
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teknologi, dari berbagai sistem operasi yang telah disebutkan, sistem operasi 

android memiliki kelebihan mencolok yaitu Android memberlakukan sistem 

operasi berbasis sistem operasi terbuka (open source) sehingga 

memungkinkan para pengembang aplikasi mobile untuk membuat dan 

mengembangkan aplikasi android dengan bebas baik aplikasi gratis maupun 

aplikasi berbayar tanpa harus terbentur dengan prosedur dan aturan system 

properly yang diberlakukan oleh sistem operasi berbayar (paid OS). 

Banyak sekali aplikasi yang sangat membantu buatan para 

pengembang kreatif yang kini bisa dengan mudah diakses dan diunduh 

melalui Play Store. Aplikasi yang tersedia juga terdiri dari berbagai jenis, 

seperti permainan, hiburan, berita, edukasi dll. Berdasarkan data yang 

disampaikan melalui artikel Number of available applications in the Google 

Play Store from December 2009 to December 2017 (Anonim, 2017) 

menunjukkan bahwa jumlah aplikasi yang tersedia di Playstore tahun 2017 

mencapai angka 3.500.000. Sedangkan berdasarkan pencarian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan kata kunci “bangun ruang” pada Playstore 

menampilkan hasil aplikasi yang berisi bangun ruang sebanyak 28 buah 

aplikasi.  Hal ini tentunya menjadi peluang besar bagi para pendidik untuk 

memanfaatkan fasilitas ini dalam mengembangkan media pembelajaran demi 

mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. 

Media pembelajaran adalah perantara atau alat yang digunakan oleh 

pendidik terhadap peserta didik untuk memudahkan penyampaian materi 

pembelajaran. Menurut Kemp & Dauton (dalam Arsyad, 2014) Media 

pembelajaran adalah yang bisa memenuhi tiga fungsi utama apabila 
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digunakan, yaitu: (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan 

informasi, dan (3) memberikan informasi. Aplikasi pada android bisa 

digunakan untuk menjadi sebuah terobosan inovatif dalam mengembangkan 

media pembelajaran. (Bruner, 1966) terdapat tiga macam pemicu belajar, 

yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial/gambar (iconic), 

dan pengalaman abstrak (symbolic). Sehingga memanfaatkan aplikasi android 

sebagai media pembelajaran sangat tepat guna dalam mencapai media 

pembelajaran yang menyediakan tiga macam pemicu belajar tersebut, yang 

pada akhirnya pembelajaran matematika tidak lagi terkesan kaku dan 

membosankan. 

Matematika memang sejak dulu dianggap oleh siswa sebagai 

pelajaran yang sulit dan menakutkan (Astuti, Siswati & Setyawan, 2002). 

Tingkat kemalasan peserta didik terhadap pembelajaran matematika kian 

meningkat ketika materi belajar semakin kompleks, tidak sekadar algoritma 

yang sederhana seperti penjumlahan dan perkalian (Galih, 2017). Salah 

satunya adalah pada pembelajaran materi bangun ruang, peserta didik kerap 

kali merasa bingung apabila dihadapkan dengan soal cerita yang berkaitan 

dengan bangun ruang. Oleh karena itu pemahaman peserta didik terhadap 

konsep bangun ruang sangatlah penting. Terdapat banyak cara untuk 

mengatasi masalah tersebut, di antaranya adalah melalui media pembelajaran 

yang dapat diakses sewaktu-waktu melalui smartphone. Hal ini senada 

dengan yang disampaikan oleh (Purbasari, 2013) yaitu, media pembelajaran 

berupa aplikasi Android dapat dimanfaatkan untuk membantu proses 

pembelajaran materi bangun ruang agar mudah dipahami dan menarik minat 
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siswa serta dapat diakses siswa kapan pun dan di mana pun. Penerapan media 

aplikasi android ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi bangun ruang. 

Peneliti mempunyai ide untuk membuat dan mengembangkan media 

pembelajaran matematika berbasis android yang digunakan untuk memahami 

dan mengasah kemampuan siswa dalam materi bangun ruang. Peneliti 

memberi nama aplikasi tersebut dengan nama Lantip matematika yang 

berasal dari paduan bahasa sansekerta dan bahasa Indonesia. Lantip yang 

berasal dari bahasa sansekerta berarti pandai atau cerdas (Purwandi & 

Purnomo, 2008). Sehingga Lantip matematika merupakan sebuah media 

pembelajaran berupa aplikasi android (Android Learning App) yang dapat 

membantu untuk membantu siswa dalam memahami konsep bangun ruang, 

yaitu dengan menerapkan media berbasis visual, sehingga akan membuat 

siswa merasa tertarik dan akan membangun motivasi siswa untuk 

mempelajari materi bangun ruang.   

Dari beberapa permasalahan yang telah dibahas di atas, maka peneliti 

menganggap bahwa hal ini merupakan permasalahan yang harus dicarikan 

solusinya. Untuk itu perlu adanya pengembangan media pembelajaran yang 

dapat menjadikan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Maka berdasarkan 

permasalahan di atas peneliti mengambil judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Lantip matematika Pada Materi Bangun Ruang Menggunakan 

Sistem Operasi Android”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, 

maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana cara membuat media pembelajaran Lantip matematika pada 

materi bangun ruang menggunakan sistem operasi android? 

b. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap media pembelajaran Lantip 

matematika pada materi bangun ruang menggunakan sistem operasi 

android? 

1.3 Batasan Masalah 

a. Ruang Lingkup Materi 

Pengembangan media pembelajaran ini difokuskan pada materi bangun 

ruang pada jenjang SMP. 

b. Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran ini difokuskan pada smartphone 

berbasis android 

c. Appinventor Program 

Pengembangan media pembelajaran ini menggunakan software 

Appinventor yang langsung berhubungan dengan Google. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan bagaimana pembuatan media pembelajaran Lantip 

matematika pada materi bangun ruang menggunakan sistem operasi 

android. 
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b. Mendeskripsikan tanggapan peserta didik  dengan adanya media

pembelajaran Lantip matematika pada materi bangun ruang

menggunakan sistem operasi android.

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak seperti: 

a. Peserta Didik

Produk media pembelajaran Lantip matematika pada materi bangun

ruang menggunakan sistem operasi android dapat digunakan sebagai

sumber belajar di rumah.

b. Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan

media pembelajaran lainnya yang lebih menarik serta produk media

pembelajaran Lantip matematika pada materi bangun ruang

menggunakan sistem operasi android dapat membantu proses

pembelajaran pada materi bangun ruang.

c. Instansi

Produk media pembelajaran Lantip matematika pada materi bangun

ruang menggunakan sistem operasi android dapat dimanfaatkan sebagai

referensi dan mempermudah pembelajaran, perbaikan dan perbaikan

kualitas pendidikan.




