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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sistem yang dibangun dari beberapa komponen 

pendidikan terkait satu sama lain (Saat, 2020). Semua komponen tersebut 

membentuk sistem pendidikan saling eksklusif, saling bergantung, dan saling 

menentukan satu sama lain.  Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing 

yang ingin dicapai tujuan pendidikan. Kegiatan pendidikan akan terorganisir 

dengan baik hanya didukung oleh komponen yang dimaksud. Selain itu, 

Budiman (2017) mengemukakan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi pada era globalisasi seperti sekarang ini berkembang sangat pesat, 

pesatnya  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

berpengaruh dalam dunia pendidikan. Perkembangan seperti ini bisa 

mendorong proses pembelajaran untuk lebih menarik dan mudah dipahami 

siswa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Metode dan 

inovasi pengajaran yang tepat dan baru akan membantu proses pemahaman 

siswa sehingga siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Media pembelajaran adalah proses belajar mengajar siswa yang dapat 

menimbulkan atau merangsang pikiran, perasaan dan kemampuan yang akan 

dapat mendorong proses belajar mengajar siswa yang baik (Very & Prasetia, 

2017). Menurut Gagne dan Briggs dalam (Pratama & Husniah, 2018a) media 

pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pembelajaran yang beberapa diantaranya dalam bentuk fisik buku, tape 

recorder, video camera, dan video recorder yang menghasilkan gambar dan 

suara seperti televisi dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen 

belajar atau alat  yang mengandung materi instruksional yang dapat menarik 

minat siswa untuk belajar. 
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Berdasarkan saat observasi saya di SD Negeri 1 Beji, dalam proses 

pembelajaran saat ini, masih banyak guru yang menggunakan metode 

konvensional atau metode ceramah. Penyampaian materi menggunakan metode 

ceramah dengan media papan tulis yang menyebabkan peserta didik kurang 

tertarik dengan materi yang disampaikan menyebabkan waktu pelajaran yang 

terbuang dan kegaduhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru juga 

masih menggunakan LKS dan buku paket dalam proses belajar. Siswa hanya 

mencatat dan mendengarkan apa yang di sampaikan oleh guru. Dalam Jurnal 

Gea disebutkan pendekatan konvensional merupakan pendekatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan mengkombinasikan bermacam-macam metode 

pembelajaran. Dalam praktiknya metode ini berpusat pada guru (teacher 

centered) atau guru lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang dilakukan berupa metode ceramah, pemberian tugas, dan 

tanya jawab. Pendekatan konvensional merupakan pendekatan pembelajaran 

yang banyak dilaksanakan di sekolah saat ini, yang mengggunakan urutan 

kegiatan pemberian uraian, contoh, dan latihan (Wibawa dan Mukti, 1992: 5) 

Menurut Pressman (2015:42), model waterfall adalah model klasik 

yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model 

ini sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut 

juga dengan “classic life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk ke 

dalam model generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali 

diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering 

dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam 

Software Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan secara 

sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap 

yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan 

berurutan.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

untuk menghasilkan sebuah aplikasi media pembelajaran melalui pendekatan 

Waterfall pada pembelajaran matematika materi bangun datar di kelas 4 jenjang 
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sekolah dasar. Media ini dibuat menggunakan Construct 2 yang berupa aplikasi 

berbasis Android yang berisikan materi, video, suara dan soal yang akan 

memberikan timbal balik oleh siswa yang mengerjakan berupa nilai atau skor 

setelah mengerjakan soal. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran yang akan diterapkan pada siswa sekolah dasar, agar dapat 

meningkatkan minat belajar siswa.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Siswa hanya bergantung pada buku paket atau LKS saja 

2. Penyampaian materi didalam kelas menggunakan metode konvensional 

atau ceramah dengan media papan tulis mengakibatkan peserta didik 

menjadi jenuh dan kurang bersemangat dalam belajar. 

3. Perlunya media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini diberikan pembatasan masalah agar peneliti dapat 

terstruktur, terfokus pada tujuan. Pembatasan masalah tersebut adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran mata 

pelajaran matematika untuk siswa kelas 4 Sekolah SD Negeri 1 Beji. 

2. Materi yang disampaikan pada media pembelajaran ini adalah matematika 

meliputi bentuk dan rumus hitungan bangun datar pada siswa sekolah 

dasar.   

3. Media pembelajaran ini dikembangkan menggunakan construct 2 berbasis 

android 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah 

ini adalah : 
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1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran dengan metode Waterfall 

materi bangun datar berbasis android di Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran dengan metode Waterfall 

materi bangun datar berbasis android di Sekolah Dasar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, bertujuan untuk : 

1. Mengembangkan suatu media pembelajaran matematika materi bangun 

datar berbasis aplikasi Android pada kelas 4 SD dengan metode Waterfall. 

2. Menguji kelayakan media pembelajaran ini apabila diterapkan untuk 

pelajaran matematika bangun datar  di kelas 4 SD dengan metode 

Waterfall. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapakan dari adanya penelitian ini adalah : 

a.  Manfaat Teori 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau 

pengetahuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan media 

pembelajaran dengan construct 2. 

2) Diharapkan menjadi referensi guru untuk pengguna media 

pembelajaran yang interaktif. 

b. Manfaat Praktek 

1) Bagi Siswa 

Diharapkan dapat memudahkan siswa untuk belajar memahami materi 

yang terdapat dalam media pembelajaran ini. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif guru untuk menyampaikan 

pembelajaran matematika bangun datar. 

  


