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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Media Pembelajaran 

Secara harfiah media dapat diartikan sebagai perantara, yaitu 

perantara antara sumber kepada penerima dalam menyampaikan sesuatu 

(Kustandi & Sucipto, 2011). Menurut (Trianto, 2010) “Pembelajaran 

merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya 

dapat dijelaskan”. Pada pendapat yang lain di kemukakan bahwa 

“Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber 

belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan”(Sabilah, 

2016).  Sehingga secara umum media pembelajaran dapat berupa orang, 

bahan, peralatan atau kegiatan yang dapat memicu kondisi yang 

memungkinkan siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

sikap (Sanjaya, 2012). 

Tidak dipungkiri bahwa pembelajaran sangat membutuhkan adanya 

media, karena pada dasarnya belajar adalah sebuah proses perubahan perilaku 

dan penambahan pengetahuan melalui pengalaman, baik pengalaman 

langsung maupun pengalaman tak langsung (Romadhoni, 2016). Pengalaman 

langsung adalah aktivitas yang pernah dialami langsung oleh 

seseorang(siswa) pada situasi yang sebenarnya. Misalnya seorang guru ingin 

memberi pelajaran mengenai pertumbuhan kecambah, maka guru mengajak 

siswa untuk membuat eksperimen menanam kecambah lalu guru mengajak 

siswa untuk mengamati setiap perubahannya. Pengalam langsung seperti 
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inilah nanti yang akan menjadikan pembelajaran bagi seorang siswa yang 

akhirnya dapat memahami pembelajaran dan kesalahan persepsi akan dapat 

terhindarkan. Namun, pada kenyataannya tidak semua pembelajaran dapat 

disampaikan oleh guru dengan pengalaman langsung. Misalnya saja untuk 

mempelajari sistem tata surya, tidak mungkin guru untuk membimbing siswa 

untuk langsung mengamati dari ruang angkasa. Untuk mempelajari sesuatu 

yang tidak dapat diperoleh melalui pengalaman langsung, guru memerlukan 

alat bantu pembelajaran yang dapat berupa apa saja, biasanya berupa foto, 

alat peragam film dan lain sebagainya. Sehingga inilah mengapa dalam 

pembelajaran sangat membutuhkan media pembelajaran. 

Adapun manfaat penggunaan media pembelajaran menurut Ibid 

(dalam Romadhoni, 2016) yaitu, (1) pengajaran akan menjadi lebih menarik 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, (2) materi pelajaran 

akan lebih jelas maknanya dan lebih mudah dipahami siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai, (3) metode pembelajaran akan menjadi lebih 

bervariasi, tidak hanya metode klasikal, sehingga siswa tidak merasa jenuh 

dan guru tidak kehabisan tenaga untuk ceramah, (4) siswa dapat melakukan 

lebih banyak kegiatan belajar, sebab tidak hanya harus mendengarkan uraian 

yang disampaikan oleh guru, di samping itu siswa dapat melakukan aktivitas 

belajar yang lainnya seperti memperagakan, mengamati, mendemonstrasikan, 

dan lain-lain. 

Selain itu pendapat lainnya mengenai manfaat media pembelajaran 

menurut (Hamalik, 2009) antara lain adalah, (1) menanamkan dasar-dasar 

konkret untuk berpikir, oleh karena penggunaan media pembelajaran akan 
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mengurangi “verbalisme”, (2) memperbesar perhatian siswa, (3) meletakkan 

dasar-dasar penting dalam perkembangan belajar, (4) memberikan 

pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri 

di kalangan siswa, (5) menumbuhkan pemikiran teratur dan kontinu, (6) 

membantu memunculkan pengertian sehingga akan mengembangkan 

kemampuan berbahasa, (7) memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak 

dapat diperoleh dengan cara lain, serta akan membantu berkembangnya 

efisiensi dalam belajar dan keragaman dalam belajar. 

Dari beberapa penjelasan manfaat media pembelajaran di atas,   

peneliti mengambil kesimpulan bahwa sesuatu dikatakan sebuah media 

pembelajaran apabila  memiliki tiga manfaat secara garis besar, yaitu Efisien, 

Menyenangkan, Efektif (EME). Berikut penjelasan masing-masing EME, 

yaitu: 

a. Efisien.  

Media pembelajaran dapat memudahkan guru dan siswa dalam 

menyampaikan dan menerima materi yang sulit diperoleh dari pengalaman 

langsung.  

b. Menyenangkan. 

Media pembelajaran apabila diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran 

akan membuat siswa tidak jenuh, karena dengan adanya media 

pembelajaran siswa tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru, 

melainkan juga dapat mengamati, mendemonstrasikan, atau 

memperagakan media pembelajaran yang telah disediakan oleh guru. 
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c. Efektif. 

Melalui media pembelajaran maka kegiatan belajar akan menjadi lebih 

efektif, dikarenakan penggunaan media pembelajaran akan memicu dasar-

dasar proses berpikir, pengalaman, konsep, pengertian yang lebih 

mendalam terhadap sebuah materi. Sehingga target yang diharapkan akan 

tercapai sesuai harapan. 

Media pembelajaran yang baik adalah media yang mampu untuk 

membantu guru maupun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Di bawah ini dijelaskan beberapa jenis media pembelajaran menurut 

taksonomi Leshin (dalam Arsyad, 2011)  pertama adalah media berbasis 

manusia, yaitu manusia sebagai media penyampaian informasi pembelajaran, 

dalam hal ini bisa berupa guru maupun peragaan dari siswa itu sendiri. Kedua 

adalah media berbasis cetakan, yaitu media berbasis cetakan ini adalah yang 

paling umum dijumpai, yaitu biasanya berupa buku, teks, jurnal, majalah dan 

lain-lain. Ketiga adalah media berbasis visual, yaitu media berbasis 

visual(penggambaran) biasanya dapat dijumpai berupa foto, alat peraga dan 

lain-lain. Sedangkan yang ketiga adalah media berbasis audiovisual, media 

pembelajaran ini adalah perpaduan antara media berupa gambar dengan 

menggunakan suara. Media ini biasanya dapat dijumpai dalam berbagai 

bentuk, seperti aplikasi permainan, film, dan lain-lain.  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa 

pembuatan media pembelajaran harus berdasarkan dengan kebutuhan, tujuan, 

dan keadaan lingkungan peserta didik. Sehingga media yang dikembangkan 
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akan dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran dengan optimal. Oleh 

karena itu peneliti memilih untuk mengembangkan media pembelajaran 

Lantip matematika pada materi bangun ruang berbasis aplikasi android dalam 

penelitian ini yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan konsep 

siswa SMP terhadap materi bangun ruang. 

1.2 Aplikasi Android Lantip matematika 

Aplikasi (application) merupakan software yang dikembangkan oleh 

sebuah perusahaan atau pengembang untuk melakukan tugas-tugas tertentu, 

misalnya adalah Microsoft word, Microsoft powerpoint, sedangkan pendapat 

lain yang disampaikan oleh Anisyah dalam (Fitri, 2013) aplikasi adalah 

penerapan, penambahan, atau penggunaan. Dari pengertian-pengertian di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi adalah software yang sengaja 

dibuat oleh pengembang untuk membantu tugas-tugas tertentu seperti 

penerapan, penambahan, atau penggunaan. 

Menurut Andry (2011) android adalah sebuah sistem operasi 

modifikasi kernel linux untuk perangkat mobile yang menyertakan virtual 

Machine dan beberapa aplikasi utama di dalamnya. Android sendiri adalah 

sebuah sistem operasi yang awalnya dikembangkan oleh sebuah perusahaan 

bernama Android Inc. Perusahaan ini didirikan oleh Andy Rubin yang 

bertempat di kota Palo Alto, California, Amerika Serikat, dan kemudian pada 

tahun 2005 perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google. Sehingga Andy Robin 

dan para koleganya bergabung ke Google, kemudian Andy Robin diangkat 

menjadi Wakil Presiden divisi mobile dari Google hingga saat ini. Pada 

awalnya sistem operasi android hanya tersedia untuk ponsel saja, namun 
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sekarang perkembangan android hingga dapat digunakan pada tablet, TV, 

komputer, dan stereo mobil ( Sessa, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa 

sistem operasi android sekarang sudah tidak asing lagi di masyarakat umum. 

Dalam toko aplikasi android (Play Store) terdapat berbagai macam 

aplikasi dan berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan kata kunci “bangun ruang” menampilkan hasil aplikasi yang 

berisi bangun ruang sebanyak 28 buah aplikasi. Tentunya hal ini menjadi 

peluang besar dalam mengembangkan aplikasi pembelajaran bangun ruang. 

Sehingga dalam penelitian ini mengembangkan aplikasi pembelajaran Lantip 

Matematika pada materi bangun ruang. 

Lantip menurut kamus bahasa sansekerta yang ditulis oleh Purwadi & 

Purnomo (2008) berarti pintar, pandai, atau cerdas. Sedangkan pengertian 

matematika menurut Hudojo dalam (Hassratuddin, 2014) “matematika 

merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol itu tersusun secara 

hierarkis dan penalarannya deduktif, sehingga belajar matematika itu 

merupakan kegiatan mental yang tinggi”. Dalam referensi lainnya terdapat 

pengertian matematika seperti yang di kemukakan oleh Johnson dan Rising 

dalam (Runtukahu, Tombokan, & Kandou, 2014) adalah sebagai berikut: 

a. Matematika adalah pengetahuan terstruktur, di mana sifat dan teori 

dibuat secara deduktif berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan atau 

tidak didefinisikan berdasarkan aksioma, sifat, atau teori yang telah 

dibuktikan kebenarannya. 
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b. Matematika ialah bahasa simbol tentang berbagai gagasan dengan 

menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan secara cermat, jelas dan 

akurat. 

c. Matematika adalah seni di mana keindahannya terdapat pada 

keterurutannya dan keharmonisannya. 

Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa Lantip matematika 

adalah sebuah aplikasi mobile learning matematika yang terfokus pada materi 

bangun ruang yang dipelajari di SMP dan merupakan aplikasi yang berbasis 

pada sistem operasi android. Aplikasi ini bertujuan untuk mengembangkan 

konsep berpikir cerdas peserta didik melalui pengalaman nyata yang 

disediakan berupa media berbasis visual.  

Aplikasi Lantip matematika ini adalah berupa aplikasi yang 

menyediakan materi, kuis atau latihan, dan ujian. Perbedaan aplikasi Lantip 

matematika dengan media pembelajaran aplikasi pada umumnya adalah 

adanya penambahan pada kuis atau latihan. Pada sesi kuis atau latihan siswa 

dapat memilih tingkat kesulitan berdasarkan soal, atau juga siswa dapat 

memilih soal acak disertai dengan opsi durasi waktu yang dikehendaki. 

Sehingga harapannya aplikasi Lantip matematika dapat membantu siswa 

dalam mengingat konsep materi bangun ruang serta kemampuan siswa 

semakin terlatih bila dihadapkan pada soal-soal yang harus diselesaikan 

dalam durasi yang singkat. 

2.3 Materi Bangun Ruang 

Dalam ensiklopedia matematika (Negoro, 2010) dijelaskan bahwa 

bangun ruang disebut juga bangun yang berdimensi tiga, karena pastilah 
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memiliki tiga unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Pada bagian lain dari 

buku ensiklopedia tersebut juga diterangkan bahwa jika terdapat suatu 

bangun yang tidak seluruhnya terletak pada bidang, maka bangun itu 

dikatakan bangun ruang. Sehingga berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa bangun ruang adalah sebuah bangun yang tidak 

seluruhnya berada pada bidang, dan mengandung unsur-unsur berupa 

panjang, lebar, dan tinggi. 

Bangun ruang adalah salah satu materi pada mata pelajaran 

matematika yang diajarkan pada siswa SMP kelas VIII semester genap dan 

kelas IX semester ganjil. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta 

didik yaitu, (1) membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), (2) menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas), serta gabungannya, (3) 

menentukan luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola, dan (4) 

menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar dan bangun ruang 

yang tidak beraturan dengan menerapkan kombinasi geometri dasarnya. 

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengembangan media berbasis aplikasi ini diperkuat 

dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu : pertama penelitian dengan judul 

“Pengembangan Aplikasi Android Sebagai Media Pembelajaran Matematika 

Pada Materi Dimensi Tiga Untuk Siswa SMA Kelas X” yang dikembangkan 

oleh Rohmi Julia Purbasari, M. Sohibul Kahfi, dan Mahmuddin Yunus pada 

tahun 2013. Dalam penelitian tersebut Rohmi Julia Purbasari menyatakan 
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bahwa kehadiran m-learning bertujuan agar menjadi pelengkap pembelajaran 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari kembali 

materi-materi yang kurang dikuasai di manapun dan kapanpun. Sehingga 

media Aplikasi android sebagai media pembelajaran matematika perlu untuk 

dikembangkan dalam menjadikannya sebagai media pembelajaran. Yang 

akhirnya dapat memberikan pengalaman tersendiri dalam proses 

pembelajaran bagi siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmi Julia 

Purbasari ini memiliki kesamaan terhadap penelitian pengembangan yang 

akan dikembangkan oleh peneliti, yaitu dari segi mata pelajaran matematika. 

Namun juga terdapat perbedaan yaitu software yang digunakan untuk 

membuat aplikasi android, subjek penelitian, dan model penelitian. 

Kedua, penelitian dengan judul “Pengembangan Game Interaktif 

Pada Materi Pecahan Dengan Menggunakan Sistem Operasi Android” yang 

ditulis oleh Ida Bagus Kukuh Pribadi pada tahun 2014. Dalam penelitian ini 

Ida Bagus  Pribadi menyatakan bahwa game yang edukatif dapat digunakan 

sebagai upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, dan 

setelah dilakukan uji kelayakan media, produk media pembelajaran dalam 

penelitian tersebut berada pada kategori sangat layak. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ida Bagus Kukuh Pribadi ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu dalam segi 

model pengembangan yang menggunakan Appinventor sebagai software 

untuk mengembangkan aplikasi android. Namun juga memiliki perbedaan 

yaitu dari segi materi dan jenis aplikasi yang dihasilkan. 




