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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan 

masalah, (3) tujuan penelitian, (4) pembatasan masalah, (5) manfaat penelitian, (6) 

spesifikasi produk, (7) definisi operasional 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan teknologi tidak diragukan bahwa internet 

mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi. Kemudahan teknologi 

akan membawa keuntungan dan dampak positif apabila dimanfaatkan dengan baik 

dan positif (Fariz, Ajie & Duskarnaen, 2014). Berdasarkan survei Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016 bahwa jumlah 

pengguna internet di Indonesia adalah 132,7 juta user. Dalam survei tersebut 

      pengguna internet adalah pelajar. Manfaat internet sebagai salah satu 

media terbesar di dunia dapat digunakan sebagai pendorong majunya teknologi 

pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan ada banyak manfaat internet yang 

dapat digunakan salah satunya adalah pemanfaatan media pembelajaran yang 

dikemas dalam bentuk web. (Fariz, Ajie & Duskarnaen, 2014). Pada mata 

pelajaran matematika SMP terdapat materi garis dan sudut yang terdiri dari 

hubungan antar garis, ukuran sudut, dan hubungan antar sudut. Materi tersebut 

masih sulit dipahami oleh siswa. Seiring dengan permasalahan tersebut maka 

diperlukan solusi yang dapat meningkatkan ketertarikan serta pemahaman siswa 

dalam proses pembelajaran materi garis dan sudut.  

Dalam penelitian sebelumnya Hartono (2012) mengatakan bahwa dengan 

media web informasi yang disampaikan menjadi mudah dipahami, dapat diakses 

dimanapun dan kapanpun, dan dapat menarik perhatian siswa sehingga proses 

belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Penelitian lainnya mengenai media 

pembelajaran web oleh Setyadi & Qohar (2017) mengatakan bahwa 

pengembangan media web memiliki kelebihan antara lain : 1) tampilan media 

sederhana namun elegan, 2) memiliki keanekaragaman materi yang lengkap 

sebagai bahan ajar siswa secara mandiri, 3) latihan soal yang menarik mampu 

membangkitkan minat siswa untuk belajar matematika. Hasil penelitian ini 



2 

 

 

 

mendukung kemungkinan pengembangan media pembelajaran berbasis web yang 

dapat menarik minat siswa dalam belajar. 

Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya media dimaksudkan dapat mempermudah proses 

pembelajaran dan penyampaian materi dari guru ke siswa agar mempertinggi 

efektifitas dan efisien dalam tujuan pembelajaran (Pratomo & Irawan, 2015). 

Hamalik dalam (Arsyad, 2013) mengemukakan bahwa pemakaian  media dalam 

proses pembelajaran dapat memotivasi dan membangkitkan semangat belajar 

terhadap siswa. Media pembelajaran saat ini semakin beragam, mulai dari media 

konvensional misalnya buku dan alat peraga tradisional sampai dengan media 

modern audio visual, alat peraga modern, multimedia, dan web (Suyanto, 2003). 

Media pembelajaran web sering disebut dengan media pembelajaran berbasis 

internet, media online, atau e-learning. Media pembelajaran berbasis web 

merupakan media yang disiapkan, disusun untuk diimplementasikan pengajarnya 

menggunakan web. Media ini disajikan dengan multimedia, sehingga dalam 

pembelajarannya akan menarik apabila multimedia yang digunakan memunculkan 

aktivitas yang interaktif (Darmawijoyo, 2011). Media pembelajaran interaktif 

adalah suatu media pembelajaran yang tidak hanya menyajikan materi, teks, suara, 

dan video tetapi memberikan respon aktif, serta kecepatan penyajian materi 

tergantung dari pengguna media (Arsyad, 2013).  

Hasil observasi awal dan wawancara dengan guru matematika SMPK St. 

Albertus Donomulyo pada tanggal 18 Mei 2018, didapatkan informasi bahwa 

dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode ceramah dan media yang 

digunakan adalah powerpoint. Powerpoint yang digunakan masih 80% memuat 

kata-kata dan tampilan background yang digunakan terlalu gelap sehingga siswa 

kurang fokus dalam memperhatikan powerpoint tersebut. Fasilitas yang ada di 

sekolah tersebut cukup memadahi, terdapat ruang kelas yang dilengkapi proyektor 

dan akses internet yang dapat menunjang proses pembelajaran matematika.  

Melihat dari fenomena diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian 

tentang media pembelajaran interaktif berbasis web. Media pembelajaran web 

dikatakan  menarik apabila siswa merasa nyaman dalam menggunakan media web 

tersebut dalam proses pembelajaran. Selain menarik media pembelajaran web 
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dapat memudahkan siswa untuk mengakses berbagai materi pembelajaran karena 

memuat banyak konten dalam bentuk teks, suara, gambar, animasi, video, dll 

(Purmadi & Surjono, 2016).  

Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF BERBASIS WEB PADA MATERI GARIS DAN SUDUT 

KELAS VII SMP”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis web 

pada materi garis dan sudut kelas VII SMP? 

b. Bagaimana keefektifan media pembelajaran interaktif berbasis web pada 

materi garis dan sudut kelas VII SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Menganalisis dan mendiskripsikan pengembangan media pembelajaran 

interaktif berbasis web. 

b. Menganalisis dan mendiskripsikan keefektifan media pembelajaran 

interaktif berbasis web. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Media yang dihasilkan adalah media pembelajaran interaktif dengan 

teknologi internet berupa web yang memuat materi garis dan sudut. Media 

pembelajaran ini dikemas secara interaktif dan menarik bagi siswa.  

b. Materi yang diteliti adalah garis dan sudut pada kelas VII SMP. 

c. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMPK 

St. Albertus Donomulyo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi guru 

Media web dapat digunakan sebagai alternatif pilihan media 

pembelajaran. Media dapat mempermudah dan membantu penyampaian 
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materi di kelas, serta agar pembelajaran dikelas lebih menarik dan tidak 

membosankan. 

b. Bagi siswa 

Media web dapat mempermudah pemahaman siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

tentang media pembelajaran interaktif berbasis web. 

1.6 Spesifikasi Produk 

Adapun spesifikasi produk dalam penelitian ini adalah : 

a. Peneliti menggunakan software notepad++ dalam pembuatan media 

pembelajaran web serta didukung dengan Adobe Flash CS4. 

b. Spesifikasi komputer yang digunakan adalah Personal Computer (PC) 

minimal Pentium III 500Mhz, RAM 64 GB, Harddisk 10 GB, VGA Card 

4 MB, Operating System (OS) Windows XP, dan web browser Google 

Chrome. 

c. Jenis media pembelajaran ini adalah media pembelajaran interaktif 

berbasis web yang memuat flash, sehingga adanya timbal balik antara 

pengguna dengan media. 

1.7 Definisi Operasional  

a. Web 

Web adalah halaman situs yang menampilkan teks, gambar, video, 

animasi, suara, dan lainnya yang menyediakan informasi kepada pengguna 

yang terhubung dengan internet. 

b. Interaktif 

Interaktif adalah komunikasi dua arah atau timbal balik antara 

pengguna (siswa) dengan media pembelajaran, sehingga siswa berperan 

aktif dalam penggunaannya. 

c. Efektif 

Efektif merupakan tercapainya tujuan dari pengembangan media 

pembelajaran ini, diperoleh dari respon pengguna media pembelajaran 

(siswa) yaitu dengan kriteria baik, dan hasil nilai tes siswa yang memenuhi 
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KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) nilai 75 menunjukkan tuntas 

dengan persentase      . 


