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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi 

meningkat  pesat dewasa ini. Kemampuan matematika sangat dibutuhkan guna 

menghadapi era yang semakin kompetitif dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Menurut Sundayana (2013 : 2) matematika merupakan  salah satu 

komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan penting 

dalam pendidikan. Pembelajaran matematika bertujuan membekali peserta 

didik untuk dapat berpikir kritis, logis  dan praktis, serta bersikap positif dan 

berjiwa kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan dalam berbagai bidang. 

Hal itu menjadikan matematika merupakan salah satu bidang studi yang 

dibutuhkan untuk mendukung perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Pembelajaran matematika memerlukan pemahaman dan kemampuan 

berhitung yang baik, serta ketelitian dalam menyelesaikan soal 

permasalahannya. Namun sampai saat  ini masih banyak siswa  yang merasa 

matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak menyenangkan. Hal ini 

dikarenakan masih banyak siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal matematika.  Hasil Ujian Nasional 2017 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata ujian nasional matematika menurun secara nasional. 

Beritagar.id mengabarkan nilai rata-rata ujian nasional mengalami penurunan 

sebagai berikut.
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Pembelajaran konvensional masih menjadi faktor penyebab terjadinya hal 

tersebut. Kurangnya inovasi pembelajaran dan kreatifitas guru sering menjadi 

kendala dalam proses kegiatan pembelajaran, hal tersebut mengakibatkan 

siswa masih sering mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

diberikan. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81A Tahun 2013 strategi 

pembelajaran kurikulum 2013  seharusnya diarahkan untuk menggunakan 

prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan 

kreativitas peserta didik, dan menciptakan  kondisi menyenangkan dan 

menantang dalam proses belajar. Maka dari itu, di era globalisasi seperti 

sekarang diperlukan adanya sebuah media pembelajaran yang tepat dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengatasi permasalah tersebut.  

Kedudukan media pembelajaran menjadi salah satu solusi untuk 

membuat pembelajaran yang menarik melalui proses interaksi guru-siswa di 

dalam kelas dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Dengan 

demikian fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar, yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan 

guru. Media pembelajaran berbasis smartphone sebagai contoh pemanfaatan 

teknologi dalam pendidikan diharapkan dapat meningkatakan kualitas 

pembelajaran matematika disekolah. Pembelajaran dengan memanfaatkan  

smartphone seperti ini pada umumnya dikenal dengan Mobile Learning (M-

Learning). Penggunaan media pembelajaran ini bertujuan memperkenalkan 

siswa bagaimana cara memanfaatkan smartphone dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dengan bijaksana. 

Smartphone merupakan salah satu contoh hasil perkembangan teknologi. 

Teknologi komunikasi ini berkembang dengan sangat pesat. Kemampuan 

smartphone tidak hanya sebagai alat komunikasi seperti menelepon dan 

mengirim pesan saja, dengan perkembangan teknologi yang pesat smartphone 

mempunyai  fitur yang sangat banyak dan lengkap, bukan hanya  dilengkapi 

dengan pemutar musik, pemutar video, radio, dan kamera seperti handphone 

biasa, tetapi juga dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi sosial media dan 
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terhubung dengan internet. Smartphone sangat membantu manusia dalam 

kegiatan sehari-hari, termasuk bagi kaum pelajar di indonesia.  

Kominfo mengatakan jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 250 

juta jiwa. Pengguna smartphone di Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. 

Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah 

pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Sementara 

Databoks, Katadata Indonesia juga menyampaikan perkiraan pengguna 

smartphone di Indonesia pada tahun 2016-2019 akan terus mengalami 

peningkatan seperti berikut. 

 

Gambar 1.2 Diagram Pengguna Smartphone di Indonesia 2016-2019 

Berdasarkan dua sumber informasi diatas dapat diketahui bahwa prediksi 

pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 40% dari total 

penduduk di Indonesia. Penggunaan smartphone dikalangan pelajar begitu 

marak beberapa tahun ini, mulai dari siswa SMP hingga mahasiswa. Maka dari 

itu pemanfaatan smartphone dalam kegiatan pembelajaran sangatlah besar. 

Dari uraian diatas penggunaan smartphone dalam pembelajaran 

merupakan realisasi perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. 

Penggunaan smartphone dalam pembelajaran didukung dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 
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(1) menyatakan bahwa : “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 meliputi  kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.  

Dari kompetensi-kompetensi tersebut, kompetensi-kompetensi inti yang 

wajib dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogis yaitu kemampuan 

seorang guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran, serta mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

yang diampu. Sementara kompetensi profesional yaitu kemampuan guru untuk 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu dan mengembangkan 

materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMA Negeri 2 Sukoharjo, 

Penggunaan smartphone di kalangan siswa sudah diperbolehkaan mulai tahun 

ajaran 2017/2018. Dari hasil observasi terhadap salah satu guru mata pelajaran 

matematika, mayoritas siswa di kelas XI IPS 3 sudah mempunyai telepon 

genggam yang tergolong dalam kategori smartphone android. Alasan para 

siswa menggunakan smartphone android adalah mengikuti tren di masyarakat, 

smartphone android dianggap paling customable dibanding smartphone 

dengan sistem operasi lainnya. Smartphone android dianggap banyak 

variasinya dan harganya lebih terjangkau. Mayoritas  siswa mengatakan 

menggunakan smartphone untuk memutar musik, chatting, bermain games dan 

mengakses media sosial.   

Penggunaan smartphone dalam pembelajaran masih terbatas hanya untuk 

browsing, kalkulator, dan kamus digital. Disisi lain guru mata pelajaran 

matematika khususnya pada materi matriks kelas XI masih menggunakan 

metode konvensional atau ceramah. Penggunaan media pembelajaran matriks 

masih kurang. Media pembelajaran umum seperti penggunaan slide 

powerpoint masih kurang karena dianggap kurang meningkatkan minat belajar 

siswa bahkan membuat siswa cepat bosan.  
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Penggunaan sumber belajar yang berupa buku atau modul matematika 

masih menjadi kendala bagi siswa. Buku modul matematika dinilai terlalu tebal 

dan berat sehingga terkesan kurang praktis. Penggunaan laptop sebagai sumber 

belajar masih kurang efisien karena terkadang merepotkan siswa karena 

ukurannya yang besar dan berat. Perlu diketahui sebelumnya bahwa di SMA 

Negeri 2 Sukoharjo belum pernah ada atau dikembangkan media pembelajaran 

matriks dengan menggunakan smartphone. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 

untuk  melakukan penelitian dan pengembangkan yang berjudul 

“Pengembangan Buku Saku Digital Berbasis Android Pada Materi Matriks 

Berdasarkan Kurikulum 2013 di Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Sukoharjo”. 

Sistem operasi android  dipilih karena smartphone android masih 

menjadi mayoritas smartphone yang digunakan oleh masyarakat khususnya 

para siswa.  Media pembelajaran buku saku digital yang kemudian diberi nama 

“Buku Saku Matriks” ini dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Unity 

3D. Unity 3D dinilai lebih mudah digunakan dalam proses pemrograman 

aplikasi Buku Saku Matriks.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Pendidik masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran 

Matriks Kurikukulum 2013 di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo 

2. Siswa terkadang merasa cepat jenuh ketika belajar karena penggunaan buku 

pelajaran matematika yang terkesan besar dan berat  

3. Kurangnya variasi belajar  dalam pembelajaran matematika sehingga 

terkesan membosankan bagi siswa. 

4. Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran. 

5. Belum ada penggunaan media pembelajaran berbasis android pada materi 

matriks kelas XI di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
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C. Pembatasan Masalah 

Karena luasnya masalah yang ada dan untuk memungkinkan peneliti 

dapat mencapai tujuan maka penelitian ini dibatasi pada pengembangan media 

pembelajaran berupa “Buku Saku Matriks” berbasis android untuk mata 

pelajaran matematika pada materi matriks kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 

Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui kelayakan 

media pembelajaran, penelitian yang akan dilaksanakan tidak sampai pada 

pengaruh atau efektifitas media terhadap hasil belajar.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan Buku Saku Matriks berbasis android untuk 

mata pelajaran matematika pada materi Matriks di kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 2 Sukoharjo? 

2. Bagaimana kelayakan Buku Saku Matriks berbasis android sebagai media 

pembelajaran Matriks untuk siswa kelas XI IPS 3  SMA Negeri 2 Sukoharjo 

berdasarkan validasi atau penilaian dari ahli materi, ahli media, praktisi 

pembelajaran matematika dan siswa?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan pengembangan ini adalah untuk : 

1. Mengembangkan media pembelajaran berbentuk Buku Saku Matriks 

berbasis android untuk mata pelajaran Matematika dalam materi Matriks di 

kelas XI IPS 3 SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

2. Menguji kelayakan produk berbentuk Buku Saku Matriks berbasis android 

sebagai media pembelajaran matriks untuk siswa kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 2 Sukoharjo berdasarkan penilaian validator dan siswa. 
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F. Manfaat Peneniltian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

referensi tentang media pembelajaran khususnya  media  pembelajaran  

matematika  berbasis android. 

2. Secara Praksis 

a. Bagi   Siswa,   dapat memberikan pembelajaran matematika  yang praktis 

bagi siswa dan dapat diakses tanpa terkendala tempat dan waktu. 

b. Bagi  Guru,  dapat  memberikan  pengalaman dan pemahaman  tentang 

alternatif media pembelajaran yang menarik sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Matematika. 

c. Bagi Peneliti, mendapatkan pengalaman dalam pembuatan atau 

pengembangan media pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah secara langsung. 

 

 


