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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sarana untuk mewariskan keterampilan hidup, sehingga 

keterampilan yang sudah ada pada satu generasi dapat dilestarikan dan 

dikembangkan oleh generasi sesudahnya dengan dinamika tantangan hidup yang 

dihadapi oleh anak (Purwanto 2014). Pendidikan diharapkan mampu mencetak 

seorang individu yang inovatif dan kreatif, mutu pendidikan dapat ditingkatkan 

dengan memperbaiki mutu pembelajaran yang merupakan perpaduan antara 

kegiatan belajar yang dilakukan siswa dengan kegiatan mengajar yang dilakukan 

guru. Pendidikan merupakan proses pembentukan manusia dalam mencapai tujuan 

kehidupan. Manusia yang berpendidikan akan dapat menjalani kehidupannya 

dengan baik. Education is an on going process that aims to increase the quality of 

human resources  (Bulian, 2018) 

Matematika merupakan ilmu kompleks yang mendasari perkembangan 

teknologi terkini, Matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin 

dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi seharusnya dilandasi perkembangan Matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Untuk 

menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan 

Matematika yang kuat sedini mungkin. Kemajuan ilmu dan teknologi telah banyak 

mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan 

aktivitas dan kegiatannya (Budiman, 2017).  

 Guru merupakan salah satu peranan penting dalam proses pendidikan, 

peran guru lebih difokuskan sebagai fasilitator dan motivator. Faktor lain yang tidak 

kalah penting adalah bahan ajar Pembelajaran yang berpusat pada siswa harus 

dikembangkan karena siswa merupakan subjek dalam pembelajaran tersebut, bukan 

objek semata. Masa pandemi covid-19 seperti ini, kegiatan tatap muka untuk 

sementara dikurangi bahkan ditiadakan untuk beberapa waktu yang belum 

ditentukan. Pembelajaran mulai beralih ke pembalajaran daring. Oleh sebab itu 
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penelitian ini ingin mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan keadaan 

tersebut.  

Matematika adalah mata pelajaran yang memiliki hubungan berjenjang 

antara materi yang satu dengan materi yang lain hanya saja tingkat kesulitan dari 

materi yang dipelajari berbeda. Sebagai contoh adalah pada materi penjumlahan, 

pada semua kelas materi ini dipelajari akan tetapi tingkat kesulitannya disesuaikan 

dengan karakteristik siswa pada masing-masing kelas. Apabila di kelas sebelumnya 

seorang siswa kurang memahami suatu konsep materi tersebut, maka secara 

langsung akan berdampak bagi keberlanjutan kompetensinya di bidang mata 

pelajaran matematika pada kelas selanjutnya, sehingga terkesan matematika adalah 

pelajaran yang sulit. 

Hasil pembelajaran matematika pada siswa kelas VI di SDN Tlogorejo 2 

Wonosalam Demak. Pada mata pelajaran ini banyak siswa kelas VI mengalami 

ketidaktuntasan hasil belajar. Hasil tes formatif yang disesuaikan dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran Matematika yaitu 70 menunjukkan 

terdapat sebanyak 45,4% atau 15 dari 33 siswa kelas VI SDN Tlogorejo 2 belum 

tuntas dan memiliki nilai di bawah rata-rata kelas. Permasalahan tersebut diduga 

dikarenakan bahan ajar yang diterapkan oleh guru belum dapat mengakomodir 

kebutuhan siswa dalam belajar, ditambah dengan keadaan yang seperti saat ini tidak 

ada tatap muka secara langsung. Sebagian besar siswa tidak mencoba mengerjakan 

soal yang diberikan oleh guru, kurangnya kelengkapan catatan yang dimiliki, 

suasana kegiatan pembelajaran belum berjalan nyaman dan menyenangkan. 

Sebagai solusi pemecahan masalah tersebut penelitian ini hendak mengembangkan 

emodul dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran tidak lepas dari peran TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi). Penggunaan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan 

dapat menunjang kualitas pendidikan (Budiana, 2015). Perkembangan teknologi di 

SD Negeri Tlogorejo 2 tidak banyak dimanfaatkan siswa untuk proses 

pembelajaran, misalnya dengan kepemilikan android sebagian besar hanya 

digunakan untuk social media dan game saja. Peneliti mencoba untuk mengubah 

arah dari kegiatan siswa yang bersosial media dan game ini menuju pembelajaran 
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yang bermanfaat dan menyenangkan tanpa mengurangi waktu penggunaan android 

yang mereka luangkan. 

Kegiatan belajar mengajar di kelas VI SD Negeri Tlogorejo 2 Wonosalam 

Demak masih menerapkan metode konvesional pada umumnya memiliki ciri 

tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan daripada pengertian, menekankan 

kepada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil daripada proses, dan 

pembelajaran berpusat pada guru. Siswa memberikan respon yang kurang 

bersemangat dan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal matematika 

dengan benar, sehingga mengakibatkan nilai yang dihasilkan tidak memuaskan. 

Guru perlu memberikan memberikan motivasi dalam pembelajaan matematika 

kepada peserta didik agar mereka mau dan mampu menyelesaikan soal-soal, dan 

bila perlu membimbingnya sampai mereka dapat menyelesaikan dengan hasil yang 

maksimal. Bimbingan yang tersebut dapat diberikan secara lisan ataupun secara 

tertulis, namun bantuan tertulis dalam bahan ajar jauh lebih efektif, karena dapat 

dibaca secara berulang-ulang dan dipelajari oleh peserta didik dimanapun mereka 

berada. E-Modul merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang tepat bagi 

peserta didik karena E-modul membantu peserta didik untuk menambah informasi 

tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

Penelitian ini mengembangkan E-modul menggunakan Flip PDF 

Corporate. Flip PDF Corporate adalah sebuah software yang mempunyai fungsi 

untuk membuka setiap halaman layaknya sebuah buku. Software Flip PDF 

Corporate dapat membuat dan mengubah file pdf, image/photo menjadi sebuah 

buku atau album fisik ketika kita buka per halamannya. Selain itu dapat pula dibuka 

layaknya aplikasi interaktif, sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan 

produk tersebut. Hasil akhir dapat disimpan dalam format swf, exe, html. Siswa 

akan lebih tertarik untuk belajar dengan menggunakan Flip PDF Corporate, karena 

di dalamnya dapat disisipi gambar, video, Youtube, Evaluasi interaktif. Selain itu 

tampilan-tampilan yang lebih menarik sehingga diharapkan prestasi belajar siswa 

meningkat. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di kelas VI SDN Tlogorejo 2 

Wonosalam Demak, yaitu: 

1. Siswa masih menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang 

sulit dipahami. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, 15 dari 33 

siswa (45.4 %) belum mencapai KKM. 

3. Bahan ajar matematika yang digunakan masih terbatas hanya menggunakan 

buku guru dan buku siswa. 

4. Perkembangan teknologi yang pesat kurang dimanfaatkan oleh guru dalam 

penggunaan media pembelajaran. Aktivitas penggunaan Smartphone Android 

oleh siswa dimanfaatkan untuk sosial media dan game. 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah pada 

emodul matematika menggunakan aplikasi Flip PDF Corporate materi 

Penjumlahan Bilangan Bulat pada siswa kelas VI SDN Tlogorejo 2 Wonosalam 

Demak. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah maka ditentukan rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana analisis kebutuhan pengembangan emodul menggunakan Flip 

PDF Corporate pada pelajaran matematika Kelas VI SDN Tlogorejo 2? 

2. Bagaimana desain pengembangan emodul menggunakan Flip PDF 

Corporate pada pelajaran matematika kelas VI SDN Tlogorejo 2? 

3. Bagaimana kelayakan emodul menggunakan Flip PDF Corporate dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN Tlogorejo 2? 

4. Bagaimana efektifitas emodul menggunakan Flip PDF Corporate dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN Tlogorejo 2? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1 Mendeskripsikan analisis kebutuhan emodul menggunakan Flip PDF 

Corporate pada pelajaran matematika Kelas VI SDN Tlogorejo 2. 

2 Mengembangkan desain emodul menggunakan Flip PDF Corporate pada 

pelajaran matematika Kelas VI SDN Tlogorejo 2. 

3 Menguji kelayakan emodul menggunakan Flip PDF Corporate dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN Tlogorejo 2. 

4 Menguji efektifitas emodul menggunakan Flip PDF Corporate dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN Tlogorejo 2. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

pengembangan produk emodul matematika menggunakan Flip PDF Corporate. 

Penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan emodul matematika menggunakan aplikasi Flip PDF 

Corporate. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi guru, dapat dijadikan emodul yang inovatif dan dapat memberikan 

pemahaman serta menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembelajaran. 

2. Bagi siswa, dapat menarik minat siswa dan semangat dalam proses 

pembelajaran matematika. Siswa juga dapat mengakses materi 

pembelajaran kapan pun dan di manapun mereka berada. 

3. Bagi sekolah, dapat memberikan inspirasi dan rujukan bagi sekolah dalam 

perbaikan pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran khususnya 

pada pengembangan emodul menggunakan Flip PDF Corporate. 

 



6 
 

 

1.7 Spesifikasi Produk 

Pengembangan emodul dalam penelitian ini adalah emodul matematika 

menggunakan Flip PDF Corporate materi Penjumlahan Bilangan Bulat. Emodul 

ini memiliki spesifikasi mudah digunakan oleh siswa dimanapun dan kapanpun. 

Produk emodul mengandung ilustrasi disertai dengan animasi yang relevan dengan 

kehidupan siswa. Siswa menjadi lebih mudah memahami pembelajaran dan 

menyenangkan. Siswa menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran karena emodul 

yang digunakan dapat diakses pada Android yang umumnya sering digunakan oleh 

siswa.  

Emodul matematika menggunakan Flip PDF Corporate dilengkapi dengan 

video yang menarik disertai dengan ilustrasi pendukung, petunjuk penggunaan 

emodul, materi pembelajaran berkaitan dengan Penjumlahan Bilangan Bulat, 

Bagian akhir terdapat latihan soal yang digunakan untuk melihat pemahaman siswa 

dan juga terdapat glosarium untuk membantu siswa menemukan beberapa istilah di 

dalam emodul. 

Adapun spesifikasi pengembangan emodul Flip PDF Corporate pada 

penelitian ini memiliki ciri tersendiri. Terkait dengan hal ini spesifikasi tersebut 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1.7.1 Spesifikasi Teknik  

E-modul berbentuk link format buku yang disajikan secara elektronik 

dibagikan melalui WA group dan dapat dibaca dengan android maupun 

menggunakan laptop atau PC (Personal Computer). 

1.7.2 Spesifikasi Non-Teknis 

Emodul berbasis Flip PDF Corporate meliputi bagian pendahuluan berisi 

kata pengantar, KI, KD, Indikator, dan panduan penggunaan. Bagian isi berisi 

materi penjumlahan bilangan bulat. Pada bagian penutup berisi latihan soal dan 

penutup yang berisi glosarium, daftar pustaka, dan profil pembuat. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Beberapa asumsi dan keterbatasan pada pengembangan emodul 

menggunakan flip PDF corporate pada materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat diantaranya sebagai berikut: 
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1.8.1 Asumsi Pengembangan 

1. Emodul menggunakan flip PDF corporate untuk pembelajaran 

matematika belum pernah digunakan oleh guru. 

2. Adanya emodul menjadikan siswa lebih mudah memahami materi volume 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

3. Adanya emodul ini membuat siswa lebih tertarik untuk menggunakannya 

dalam pembelajaran. 

4. Emodul menggunakan flip PDF corporate dapat dijadikan salah satu 

sumber belajar mandiri pada pembelajaran matematika. 

5. Pengembangan emodul menggunakan flip PDF corporate layak 

digunakan berdasarkan hasil validasi dari ahli materi, ahli media, dan 

pengguna. 

1.8.2 Keterbatasan pengembangan 

1. Pengembangan emodul menggunakan flip PDF corporate ini hanya 

sebatas pada pelajaran matematika kelas VI materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. 

2. Pengembangan emodul menggunakan flip PDF corporate ini hanya 

diterapkan di kelas VI SDN Tlogorejo 2 Wonosalam Demak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


