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PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Internet bukan hal yang asing lagi di zaman modern ini, karena hampir seluruh 

kalangan sudah pernah mendengar yang namanya internet. Berkembangnya  internet 

di dunia saat ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Indonesia 

merupakan negara berkembang yang hampir seluruh wilayahnya sudah terdapat 

jaringan internet dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai 

hal. Internet sudah menjadi kebutuhan manusia karena dapat membantu dalam segala 

hal seperti mengerjakan tugas, mencari hiburan, media komunikasi, dan juga sebagai 

sumber informasi (Rahardiyan, 2015). Walaupun demikian, beberapa orang masih 

belum paham mengenai definisi internet itu sendiri. 

Interconnected Network atau yang lebih dikenal dengan istilah internet 

merupakan jaringan komputer yang terus berkembang dan saling berhubungan 

dengan penggunanya dari berbagai negara (Hendrianto, 2014). Untuk mengakses 

internet diperlukan biaya, mahal dan murahnya biaya bisa dikatakan relatif karena 

sesuai dengan perekonomian dan kebutuhan seseorang dalam mengakses internet.  

Internet memiliki berbagai macam layanan, salah satu layanan internet yang paling 

sering digunakan adalah web. 

Web adalah layanan internet yang didalamnya terdapat berbagai macam 

informasi yang bisa diakses oleh semua orang dengan menggunakan bantuan aplikasi 

browser (Utama, 2011). Suatu website memiliki database seperti MySQL dengan 

menggunakan aplikasi XAMPP sehingga bisa terjadi interaksi melalui komentar dan 

dapat menampilkan informasi-informasi yang bisa di update sesuai keinginan. Web 

mempunyai banyak manfaat bagi seseorang, karena bisa memberikan informasi atau 

pengetahuan kepada seseorang. Untuk mengakses sebuah web hanya diperlukan alat 

elektronik seperti komputer, handphone, tablet dan tentunya koneksi internet. Web 

bisa digunakan seseorang untuk media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan alat peraga yang digunakan guru untuk 

membantu dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih mudah dalam memahamkan 

konsep dan materi kepada peserta didik (Wati, 2016). Penggunaan media 
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pembelajaran sangatlah berguna untuk menunjang belajar seseorang agar 

kualitas belajarnya maksimal. Penggunaan web bisa menjadi alternatif seorang guru 

dalam melakukan pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Penggunaan web 

dalam pembelajaran diharapkan bisa memberikan dampak positif  sehingga motivasi 

belajar  peserta didik menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Penggunaan web sebagai media pembelajaran menciptakan proses pembelajaran 

lebih menarik dan peserta didik lebih mandiri dalam mencari sumber informasi yang 

berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan guru (Jas, Rosha, & ZA, 2012). 

Namun, media pembelajaran berbasis web juga mempunyai kekurangan yaitu 

koneksi internet yang kurang lancar mempengaruhi lama waktu belajar dan 

pemahaman peserta didik (Jas et al., 2012). Selain itu, kurangnya tatap muka antara 

guru dan peserta didik membuat sikap dan interaksi kurang maksimal dalam proses 

pembelajaran. Jadi, guru tidak disarankan terlalu sering menggunakan dan 

mengandalkan media pembelajaran berbasis web. Peran guru juga mengalami 

pergeseran, semula guru berperan menguasai teknik pembelajaran konvensional 

berubah harus menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan teknologi 

informasi (Jas et al., 2012). Pemilihan media pembelajaran harus melihat kelebihan 

dan kekurangan pada media tersebut agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 

Guru dapat memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang sudah disediakan 

sekolah untuk membuat dan mengembangkan web sebagai media pembelajaran 

(Wati, 2016). Pemanfaatan ruang komputer di sekolah bisa dijadikan sebagai tempat 

belajar matematika menggunakan media pembelajaran berbasis web dan guru bisa 

menjelaskan cara menggunakan web tersebut kepada peserta didik. Seorang guru 

juga bisa berinteraksi dengan peserta didik walaupun tidak dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Web sangat fleksibel karena bisa diakses kapanpun dan 

dimanapun, sehingga peserta didik bisa belajar di rumahnya masing-masing 

walaupun tidak didampingi oleh seorang guru (Wati, 2016). 

Peserta didik bisa belajar berulang kali melalui web tersebut sampai paham dan 

juga peserta didik bisa mengukur kemampuannya dengan mengerjakan soal-soal 

yang sudah ada di web tersebut. Memaksimalkan teknologi yang sudah ada 

merupakan kewajiban peserta didik karena dengan begitu internet bisa digunakan 

untuk belajar secara mandiri dan tidak sekedar memanfaatkan internet untuk media 
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sosial dan bermain game saja (Wati, 2016). Peserta didik bisa mengunduh materi dan 

latihan soal yang sudah disediakan guru di web tersebut dan bisa membuka setiap 

saat walaupun tidak dalam kondisi online.    

Tugas tambahan bisa diberikan guru kepada peserta didik melalui web apabila 

guru berhalangan hadir dan peserta didik bisa menjadikan web yang dibuat guru 

sebagai bahan belajar selain buku wajib. Mendesain web tersebut sehingga terlihat 

lebih menarik merupakan salah satu cara agar peserta didik tidak bosan untuk terus 

mengakses web tersebut (Utama, 2011) . Guru juga bisa menyesuaikan web  tersebut 

sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas sehingga mempermudah siswa memahami 

konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis dan efektif.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa media pembelajaran 

berbasis web yang telah dikembangkan mampu memotivasi siswa untuk belajar 

matematika. Media pembelajaran berbasis web yang telah dibuat masih terbatas 

dalam materi barisan dan deret. Jumlah butir soal dalam latihan soal masih terbatas 

sehingga perlu adanya pengembangan agar jumlah butir soal dalam latihan soal lebih 

banyak dari sebelumnya (Setyadi & Qohar, 2017).  

Pada penelitian selanjutnya akan dikembangkan web dengan materi aritmatika 

sosial. Alasan dipilihnya materi aritmatika sosial karena berdasarkan hasil 

wawancara terhadap guru matematika di MTs. Muhammadiyah 1 Malang pada saat 

Magang III bulan Oktober 2017, bahwa kegiatan pembelajaran pada materi 

aritmatika sosial hanya menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran karena 

tidak mengetahui media pembelajaran apa yang sesuai untuk materi aritmatika sosial. 

Selain itu siswa MTs. Muhammadiyah 1 Malang sudah menggunakan sarana yang 

diberikan sekolah seperti komputer sebagai alat untuk mempermudah dalam belajar 

sehingga siswa diharapkan dapat menerima web pembelajaran matematika materi 

aritmatika yang sudah dikembangkan. 

Aritmatika sosial merupakan materi SMP kelas VII semester genap yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti memahami keuntungan, kerugian, 

diskon, pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal (Sari, 2014). Penelitian ini akan 

mengembangkan web  pada materi tersebut dengan sub pokok bahasan keuntungan 

dan kerugian. Materi aritmatika sosial pada sub pokok bahasan keuntungan dan 

kerugian diharapkan dapat diterapkan pada media pembelajaran berbasis web 
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sehingga peserta didik termotivasi dalam pembelajaran dan tidak merasa bosan saat 

pembelajaran berlangsung sehingga kegiatan belajar berjalan dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan membahas tentang 

“Pengembangan Web  Pembelajaran Matematika Materi Aritmatika Sosial”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Media pembelajaran merupakan alat peraga yang digunakan guru untuk 

membantu dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih mudah dalam memahamkan 

konsep dan materi kepada peserta didik. Media pembelajaran matematika 

menggunakan web dapat membantu guru dalam pembelajaran di kelas. Guru bisa 

memberikan materi dan soal latihan yang belum tersampaikan kepada peserta didik 

apabila terbatasnya waktu mengajar, maka penelitian ini perlu mengambil suatu 

rumusan masalah yang jelas. 

1. Bagaimana pengembangan web pembelajaran matematika materi aritmatika 

sosial? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap web pembelajaran matematika materi 

aritmatika sosial? 

1.3  Pembatasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang dijelaskan di atas diperoleh permasalahan yang   

diteliti terlalu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, 

maka penelitian ini perlu memberikan pembatasan masalah secara jelas.  

1. Pengembangan web menggunakan aplikasi Notepad ++ 

2. Pengembangan web  menggunakan aplikasi XAMPP 

3. Pengembangan web  menggunakan database MySQL 

4. Materi yang akan dibahas adalah aritmatika sosial khususnya sub pokok bahasan  

keuntungan dan kerugian 

5. Hasil dari penelitian ini dilihat dari respon siswa terhadap web pembelajaran 

matematika materi aritmatika sosial  

6. Subjek pada penelitian ini adalah 6 siswa dengan kategori 2 tinggi, 2 sedang, dan 

2 rendah 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu dapat mengembangkan website menjadi media 

pembelajaran matematika pada materi aritmatika sosial. Perkembangan teknologi 

yang semakin maju diharapkan pembelajaran menggunakan web dapat diterima oleh 

peserta didik.  

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman konsep 

matematika khususnya materi aritmatika sosial sub pokok bahasan keuntungan dan 

kerugian kepada peserta didik. Media pembelajaran matematika menggunakan web 

diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk lebih giat dalam belajar dan tidak 

merasa bosan saat pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk berbagai  pihak. 

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman peserta didik dalam pembelajaran  

matematika materi aritmatika sosial menggunakan web  

2. Sebagai masukan bagi sekolah agar memanfaatkan fasilitas teknologi informasi 

yang sudah ada 

3. Sebagai masukan bagi guru, khususnya guru matematika untuk lebih sering  

menggunakan media pembelajaran seperti web untuk meningkatkan kualitas 

mengajar di kelas 

4. Menambah pengetahuan dan pengalaman baru untuk membuat sebuah web 

pembelajaran matematika 

5. Sebagai dasar peneliti lain untuk mengembangkan media pembelajaran yang  

efektif dan efisisen pada mata pelajaran matematika 

 
1.6  Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam mengartikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, maka perlu 

diberikan batasan pengertian secara jelas. 

1. Pembelajaran matematika 

Pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang terjadi  

antara guru dan peserta didik dengan tujuan untuk membangun pemahaman konsep 

mengenai matematika 
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2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat peraga yang digunakan guru untuk 

membantu dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih mudah dalam memahamkan 

konsep dan materi kepada peserta didik 

3. Web 

Web adalah layanan internet yang didalamnya terdapat berbagai macam 

informasi yang bisa diakses semua orang dengan menggunakan aplikasi web 

browser. Suatu website memiliki database seperti MySQL dengan menggunakan 

aplikasi XAMPP sehingga bisa terjadi interaksi melalui komentar dan dapat 

menampilkan informasi-informasi yang bisa di update  sesuai keinginan  

4. Aritmatika sosial  

Aritmatika sosial merupakan materi SMP kelas VII semester genap yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti memahami keuntungan, kerugian, 

diskon, pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal 

1.7  Spesifikasi Produk 

   Spesifikasi produk betujuan agar mempermudah untuk mengetahui spesifikasi 

produk dari pengembangan web pembelajaran yang sudah dibuat. 

1. Produk berupa web pembelajaran matematika materi aritmatika sosial 

2. Web pembelajaran matematika materi aritmatika sosial dapat diakses  

    menggunakan bantuan web browser 

3. Web pembelajaran dapat diakses dengan bantuan jaringan internet 

   

 

 


