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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Permedikbud Nomor 59 tahun 2014 menyatakan proses pendidikan adalah 

“suatu proses yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

potensi diri, kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan 

cara memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dan 

dipelajari untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari”. Ada pula tujuan yang 

dicantumkan dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 yaitu 

dikembangkannya kemampuan siswa supaya menjadi individu dengan iman, 

takwa, akhlak mulia, memiliki ilmu, tanggap, mandiri, kreatif, dan bertanggung 

jawab. Akan tetapi pada kenyataannya, masih sedikit kesempatan yang diberikan 

pada siswa untuk meningkatkan kemampuan pada dirinya dalam roses 

pembelajaran yang dikarenakan kurang sesuai model pembelajaran maupun media 

yang digunakan.  

Matematika memegang peranan penting karena dengan belajar matematika 

secara benar, kemampuan nalar siswa akan dilatih dan diasah. Ilmu matematika 

berisikan hal-hal abstrak yang berisi simbol-simbol sehingga pemahaman konsep 

matematika dilakukan  terlebih dahulu sehingga dpaat memahami dan mengolah 

simbol-simbol tersebut. Salah satu materi yang dipelajari di sekolah menengah 

adalah materi geometri yang membahas ruang dimensi tiga. Salah satu tujuan 

mempelajari materi ini diantaranya adalah siswa mampu berpikir tingkat tinggi 

dalam menyelidiki konsep-konsep dan prinsip-prinsip bangun datar dan bangun 
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ruang dalam ruang dimensi tiga untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam 

kehidupan nyata. 

Geometri dimensi tiga adalah bagian dari geometri yang membahas tentang 

bangun ruang. Notonegoro, (2010) “bangun ruang adalah bangun yang tidak 

seluruhnya terletak pada bidang dan mengandung tiga unsur yaitu panjang, lebar, 

dan tinggi. Objek-objek dalam geometri dimensi tiga merupakan benda-benda 

pikiran yang sifatnya abstrak”. Iswadji, (2001) menjelaskan tentang proses  

pembelajaran geometri yang harus mampu dengan tegas membedakan antara 

definisi pengertian, gambar, dan model dari suatu bangun geometri, pada 

pembelajaran materi geometri dimensi tiga sebaiknya diawali dengan benda 

konkrit yang nyata dalam bentuk dimensi tiga, kemudian ke dalam bentuk semmi 

konkret yang berwujud gambaran yang terlihat seperti bangun dimensi dua. Pada 

akhir pembelajaran siswa mampu  mendapatkan pengetahuan mengenai bangun 

dengan  bentuk dimensi tiga yang memiliki sifat abstrak dan berada pada 

pemikiran masing-masing siswa.  

Reid dalam Jamaris (2004) menjelaskan bahwa kesulitan belajar siswa 

tampak pada rendahnya hasil belajar mata pelajaran matematika disebabkan oleh 

berbagai alasan diantaranya adalah kurangnya kesadaran siswa dalam berlatih 

mengerjakan soal, kurang memahami simbol-simbol dalam matematika, kurang 

terampil dalam mengaplikasikan rumus, kurang teliti dalam melakukan 

perhitungan, dan kurangnya antusias dalam menggunakan referensi media 

pembelajaran lainnya. Media pembelajaran digunakan pada proses belajar siswa 

sehingga mampu meningkatkan minat dan keinginan serta membentuk rangsangan 

dalam pembelajaran, juga bisa memberi dampak psikologis bagi siswa. Buku 
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memiliki peran peran penting dalam pembelajaran. Permendiknas RI No. 2 Tahun 

2008 pasal 1 ayat 3 menyatakan tentang tujuan dari buku pendidikan. Akan tetapi 

pada faktanya buku sebagai sumber belajar dan media pembelajaran masih 

monoton serta tidak menarik perhatian siswa sama sekali untuk membacanya.  

Penggunaan media pembelajaran mengacu pada 2  media yakni, media 

berbentuk cetak dan digital. Media digital yaitu berupa penyajian materi melalui 

presentasi dengan menggunakan aplikasi Power Point Office. Sedangkan  media 

cetak adalah media yang berbentuk buku teks, LKS, majalah dan media cetak 

lainnya. Pembahasan dalam ranah pembelajaran menggunakan majalah bertujuan 

agar siswa lebih tertarik untuk belajar karena isi majalah dilengkapi gambar dan 

foto serta desain yang beragam. Majalah memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk dapat memepelajari materi secara berulang dan sistematis melalui 

perpaduan gambar dan isi ateri yang tersusun secara terstruktur pada majalah 

(Arsyad, 2014).  Isi majalah yang tidak memiliki batas tertentu dapat memberikan 

suatu hal yang menarik bagi siswa untuk membacanya dan dapat menghilangkan 

rasa bosan karena kesan monoton pada buku yang telah beredar pada umumnya. 

Hal ini yang menyebabkan majalah lebih unggul dari pada media lainnya. 

Mengacu pada pembelajaran di Indonesia yang menggunakan kurikulum 

2013 (K13), menurut Hosnan (2014) tujuan dari pengembangan K13 adalah 

terciptanya keseimbangan ranah kompetensi antara attitude/sikap, skill/ 

keterampilan, dan knowledge/pengetahuan, sehingga cara pembelajaran tidak 

hanya menyenangkan dan holistic. Kurikulum mengalami perubahan karena 

memiliki tujuan dasar berupa harapan terhadap terciptanya pendidikn berbasis 

pengetahuan bukan lagi berbasis hafalan seperti yang ada pada Kurikulum 
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Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Data K13 (Kemendikbud:2012) menyarankan 

penggunaan beberapa model pembelajaran yaitu, Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (Problem Based Learning), Model Pembelajaran Berbasis Penemuan 

(Inquiry), dan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning). 

Berdasarkan pada penerapan kurikulum 2013 guru dapat menggunakan media 

yang telah dikembangkan dengan memasukkan metode pembelajaran yang sesuai 

untuk materi dimensi tiga, salah satunya adalah PjBL (Project Based Learning). 

Salah satu keunggulan dari PjBL adalah mampu mengajak siswa dengan aktif 

mengikuti kegiatan belajar dan mengamati materi yang sedang diajarkan karena 

adanya keterlibatan  langsung dari siswa untuk menerapkan pemahamannya 

dalam menyelesaikan permasalahan melalui proyek yang diberikan terkait materi 

tersebut.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berusaha mencari 

pengembangan media yang tepat pada materi ruang dimensi tiga agar siswa dapat 

memahami materi secara lebih baik. Pengembangan tersebut mencakup cara 

memasukkan konsep belajar yang menghadirkan gambaran dunia nyata ke dalam 

kelas dan mendorong siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari melalui penerapan PjBL pada isi dari 

media. Berdasarkan latar belakang permasahan yang telah dipaparkan tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian pengembangan dengan judul skripsi 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MAJALAH BERBASIS PjBL 

(PROJECT BASED LEARNING) PADA MATERI GEOMETRI DIMENSI TIGA 

UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

Bagaimanakah pengembangan  media pembelajaran majalah berbasis project 

based learning pada materi Dimensi Tiga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka 

tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: 

Proses pengembangan media pembelajaran pada materi Dimensi Tiga  yang 

berbentuk media majalah berbasis project based learning. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan materi hanya membahas materi  Dimensi Tiga kedudukan 

dan jarak antara titik, garis dan bidang 

2. Isi dari materi pada media untuk jenjang SMA  sesuai Kurikulum 2013 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Secara Teoritis 

a. Bagi Pembaca 

Menambah pengetahuan pembaca tentang pengembangan media berupa 

majalah berbasis PjBL dalam pembelajaran matematika yang 

memungkinkan untuk terus dikembangkan sebagai terobosan dalam 

pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan dan mudah 

dipahami. 
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b. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan atau pengalaman melakukan kegiatan 

pengembangan media belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh. Hasil dari pengembangan media ini juga sebagai salah 

satu syarat untuk mendapat gelar strata 1 sebagai hasil dari pembelajaran 

semasa kuliah.  

Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

  Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mendapatkan 

pengalaman belajar yang baru dengan media yang inovatif sehingga 

meningkatkan pemahaman siswa melalui ketertarikan siswa dalam 

memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. 

b. Bagi Guru 

  Sebagai media alternatif dalam pembelajaran matematika sehingga dapat 

mendapatkan respon positif dari siswa dan dapat meningkatkan aktifitas 

siswa dalam pembelajaran. Guru juga dapat menyajikan materi belajar 

dalam bentuk sajian media yang mudah dipahami.. 

c. Dunia Pendidikan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar 

dan media alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung 

dan  juga dapat menyesuaikan dengan tipe pembelajaran yang inovatif 

dan kreatif sehingga sesuai dengan pembelajaran dengan kurikulum  

terbaru di dunia pendidikan. 


