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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Covid-19 telah merabah didunia dan begitu mudah menular pada manusia 

dari balita sampai lansia. Penularan bisa melalui udara maupun benda disekitar. 

Covid-19  sangat berbahaya dan bisa berujung kematian. Selain berdampak pada 

kesehatan juga berdampak pada ekonomi dan dunia pendidikan (Handarini & 

Wulandari, 2020). 

Pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, dalam Surat 

Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui 

pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi siswa (Astini, 2020). Pembelajaran daring atau 

pembelajaran jarak jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi standard pendidikan 

melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dengan menggunakan perangkat 

komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru.  

Matematika merupakan mata pelajaran yang memegang peranan penting 

dalam pendidikan (Baroroh, dkk 2019). Permendiknas No 22 Tahun 2006  

dijelaskan bahwa muatan matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai 

dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analisis, sistematis, kritis, dan kreatif. Muatan matematika bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Tercapainya pendidikan di Indonesia, 

pembelajaran matematika yaitu tercapainya pemahaman konsep matematis siswa 

(Ariyanto, dkk 2019). 

Berdasarkan penelitian Yanti, dkk (2020) mendapat hasil bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis dalam pembelajaran daring masih 
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rendah, dari 15 siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep yang sangat 

baik hanya satu siswa. Jadi, pembelajaran daring sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan pemahaman konsep matematis. 

 Perkembangan teknologi dan informasi modern ini sangat berpengaruh bagi 

kehidupan untuk semua kalangan, baik dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, 

pelajar, maupun mahasiswa (Astuti, dkk 2017). Proses pembelajaran daring dapat 

ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat yaitu dengan bantuan 

media berbasis android.   

 Analisis kebutuhan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020 di SD 

Negeri Bringin Juwana kelas IV melakukan observasi dan wawancara kepada guru 

dan siswa. Hasil wawancara kepada guru dan siswa bahwa proses pembelajaran 

daring yang dilakukan guru melalui grup whatsapp. Guru hanya menggunakan 

metode penugasan melalui grup whatsapp jarang menyampaikan materi pada siswa 

karena tidak boleh tatap muka secara langsung. Proses pembelajaran yang 

dilakukan guru sangat sederhana, monoton, dan tidak menggunakan media 

pembelajaran yang menunjang. Aktivitas di SD yaitu perwakilan kelompok untuk 

mengambil dan mengumpulkan tugas sehingga siswa kurang memahami materi 

yang sedang dipelajari dan menurunnya pemahaman konsep matematis siswa. 

Karena guru hanya memberikan tugas dan tidak menyampikan materi. Para siswa 

hanya berpedoman pada buku tematik saat belajar. Hanya ada satu sampai dua 

siswa yang berusaha mencari materi tambahan pada google. Pendapat guru dan 

siswa penggunaan media berbasis android dapat membantu dalam pembelajaran 

daring karena dapat diakses siapa saja dan semua orang sudah bisa mengoperasikan 

android. Hasil wawancara guru terdapat dalam (Lampiran 3, hal 41) dan hasil 

wawancara siswa terdapat dalam (Lampiran 5, hal 47). 

Salah satu media yang dapat menunjang pembelajaran daring dan 

meningkatkan pemahaman konsep matematis adalah Matlisbasiid. Matlisbasiid 

(Media Matematika Keliling Luas Bangun Datar Berbasis Android) merupakan 

media pembelajaran berupa aplikasi menunjang proses pembelajaran matematika 

secara daring yang dapat dioperasikan melalui android atau handphone dan dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Matlisbasiid berisikan 
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gambar, suara, video, materi, dan soal dan bisa diakses oleh siapa saja. Materi yang 

dimuat adalah keliling dan luas bangun datar kelas IV SD. Dalam matlisbasiid 

materi, video, contoh soal, dan soal evaluasi disesuaikan dengan indikator 

pemahaman konsep matematis sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa saat pembelajaran daring, memudahkan siswa dalam memahami 

materi, memudahkan guru dalam menyampaikan materi, dan tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan maksimal. Pembuatan matlisbasiid didukung beberapa 

aplikasi yaitu,  Kine Master, Power Point, Ispring Suite 9, dan Website 2 APK 

Builder. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ariyanto dkk, (2019) mendapat hasil 

pengembangan media pembelajaran Android Apps berbasis Discovery Learning 

valid atau layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan 

pemahaman konsep matematis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Damayani 

dkk, (2020) mendapat hasil multimedia interaktif berbasis visual basic application 

dan triggers layak digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika.  

 Jadi, media pembelajaran berbasis android dapat digunakan untuk 

membantu atau menunjang pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring sangat 

dibantu dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses pembelajaran 

berjalan dengan baik dan kemajuan teknologi informasi dapat menghubungkan 

siswa dengan guru seperti laman e-learning, whatsapp group, google class, google 

doc, dan zoom (Astini, 2020). 

 Berdasarkan uraian permasalahan tersebut melatar belakangi penulis untuk 

melakukan penelitian berjudul “Pengembangan Matlisbasiid Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas IV SD”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana desain Matlisbasiid dalam meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas IV SD Negeri Bringin? 

2. Bagaimana validitas Matlisbasiid dalam meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas IV SD Negeri Bringin? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti merumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Menganalisis desain Matlisbasiid dalam meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas IV SD Negeri Bringin. 

2. Menguji validitas Matlisbasiid dalam meningkatkan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas IV SD Negeri Bringin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan Matlisbasiid untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis keliling dan luas bangun 

datar siswa kelas IV SD Negeri Bringin. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi sekolah, 

bagi siswa, bagi guru, serta pembaca pada umumnya. 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Siswa dapat memahami konsep matematis dengan mudah melalui 

Matlisbasiid (Media Matematika Keliling Luas Banun Datar Berbasis Android). 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi inovasi bagi guru untuk 

mengembangkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran daring untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam pembuatan 

media pembelajaran interaktif yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan dan 

fleksibel sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Perdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti membuat 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Penelitian ini mengembangkan media Matlisbasiid untuk menganalisis 

validitas Matlisbasiid dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis 

keliling dan luas bangun datar siswa kelas IV SD Negeri Bringin. Akan 

tetapi pengembangan media Matlisbasiid hanya pada tahap uji validasi. 

1.5.2 Validator penelitian adalah ahli media, ahli materi, guru kelas, dan siswa 

kelas IV SD Negeri Bringin. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Matlisbasiid (Media Matematika Keliling Luas Bangun Datar Berbasis 

Android) 

Matlisbasiid merupakan media pembelajaran berupa aplikasi menunjang 

proses pembelajaran matematika secara daring yang dapat dioperasikan melalui 

android atau handphone dan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis 

siswa. Matlisbasiid berisikan gambar, suara, video, materi, dan soal dan bisa 

diakses oleh siapa saja.  

1.6.2 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa 

dalam memahami materi matematika secara menyeluruh guna memecahkan 

masalah sesuai dengan konsep. Pemahaman konsep matematis ada beberapa 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu, menyatakan ulang 

konsep, mengelompokkan objek berdasarkan konsep, mengembangkan syarat perlu 

dan cukup, memberikan contoh dan non contoh, menerapkan konsep algoritma, dan 

menyajikan konsep dalam berbagai repsentasi matematika. 

 

 

 

 

 

 
 


