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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyebaran virus corona pada awalnya sangat berdampak pada dunia 

ekonomi dan sosial, tetapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan 

(Purwanto, et al., 2020). Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi semua sistem 

pendidikan dari tingkat pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah hingga 

lembaga perguruan tinggi. Berdasarkan laporan ABC News 7 Maret 2020, 

penutupan sekolah dan perguruan tinggi terjadi di lebih dari puluhan negara karena 

pandemi Covid-19 (Purwanto, et al., 2020). UNESCO memperkirakan bahwa 

hampir 900 juta pelajar telah dipengaruhi oleh penutupan lembaga pendidikan 

akibat pandemi Covid-19 (Nicola, et al., 2020). Kondisi “Normal” dunia 

pendidikan tidak akan kembali, namun kondisi “normal baru” sedang dibangun 

bersama (Santos,et al., 2020). 

Penutupan lembaga pendidikan prasekolah, pendidikan dasar sampai jenjang 

perguruan tinggi akibat pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang besar dalam 

proses pembelajaran dan kurikulum pendidikan (Rahmawati & Putri, 2020). Di 

Indonesia, ujian nasional tingkat dasar dan menengah dihapuskan (Fauzi & 

Khusuma, 2020). Proses penelitian beberapa peneliti termasuk mahasiswa tingkat 

akhir mengalami banyak perubahan. Kegiatan pertukaran pelajar dan kunjungan 

studi dihentikan sementara. Akibat situasi pandemi Covid-19, pemerintah 

Indonesia menerapkan physical distancing bagi warga negara. Physical distancing 

yang harus diterapkan menyebabkan proses pembelajaran peserta didik dalam kelas 

harus dirubah metodenya dengan learning from home atau belajar dari rumah 

(Herliandry, et al., 2020). Namun demikian, Pembelajaran jarak jauh harus inklusif, 

menghargai perbedaan setiap wilayah, memastikan tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan penghapusan hambatan jarak agar pembelajaran lebih 

efektif (Camacho, et al, 2020).Hak atas pendidikan selama pandemi Covid 19 harus 

terjaga , berkualitas, tidak eksklusif dan adil (Castaman, 2020). 

Keputusan pemerintah meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat 

pemerintah dan lembaga pendidikan terkait harus memberikan alternatif dan 



 

inovasi proses pendidikan bagi peserta didik yang tidak bisa melaksanakan proses 

pendidikan langsung di lembaga pendidikan (Purwanto, et al., 2020). Peserta didik 

dalam hal ini peserta didik sekolah dituntut untuk menggunakan waktu di rumah 

dengan belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan ujian dengan media daring 

(online) (Safitri, et al., 2020). Dengan berubahnya bentuk interaksi dalam dunia 

pendidikan di sekolah terutama dalam menggabungkan teknologi informasi dan 

teknologi digital maka literasi digital harus menjadi prioritas khusus (Sampaio, 

2020). 

 Hasil belajar juga berkaitan erat dengan literasi sains peserta didik 

(Hadisaputra, et al., 2019; Shofiyah, et al., 2020). Berdasarkan hasil PISA 2018 

peserta didik Indonesia berada pada peringkat 72 dari 79 Negara peserta tes. Hasil 

tes menunjukkan bahwa rata-rata skor peserta didik adalah 371 dalam membaca, 

matematika 379, dan sains 396. Capaian skor tersebut di bawah rerata 79 negara-

negara peserta PISA, yakni 487 untuk kemampuan membaca, dan 489 untuk 

kemampuan matematika dan sains (OECD, 2019). Hasil ini menunjukkan 

penurunan dengan hasil TES PISA sebelumnya, tahun 2015, peserta didik 

Indonesia mencatatkan rata-rata yang lebih tinggi untuk semua bidang yaitu 397, 

386, dan 403 untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains (PISA, 2015).  

Matematika sangat dibutuhkan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam Permendikbud no. 21 tahun 2016muatan matematika merupakan salah satu 

materi pendidikan yang diberikan di sekolah. Matematika menjadi penting untuk 

dipelajari di tingkat sekolah karena matematika adalah ilmu dasar yang 

memberikan kontribusi besar dan berperan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia. Oleh karena itu, untuk menguasai 

dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang 

kuat sejak dini. Selama ini matematika menjadi pelajaran yang menakutkan bagi 

siswa. Banyak peserta didik yang tidak berminat pada pelajaran matematika. 

Sebelum masa pandemi matematika sudah menjadi pelajaran yang menakutkan 



 

apalagi di masa pandemi sekarang ini dengan pembelajaran daring siswa akan lebih 

kesulitan  untuk memahami materi pelajaran .  

Dalam materi kelas 4, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat 

menentukan faktorisasi prima dan menyelesaikan masalah faktorisasi prima. Salah 

satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan faktorisasi prima dari 

hasil pohon faktor. Pohon faktor merupakan penyelesaian pembagian menggunakan 

bilangan prima dengan bentuk cabang atau diagram pohon. 

 Hasil wawancara peneliti dengan guru kelas 4 SDN Balerejo 2 Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan dalam menentukan faktorisasi prima serta penyelesaiannya. Hal tersebut 

disebabkan karena (1) siswa belum memahami faktor prima sebuah bilangan (2) 

media yang digunakan sederhana dan kurang menarik (3) metode mengajar guru 

yang belum optimal(4) banyak siswa yang mudah lupa dengan materi pelajaran (5) 

waktu pembelajaran singkat. Pembelajaran menggunakan daring menyebabkan 

siswa harus belajar memahami materi sendiri sehingga siswa kurang tertarik dengan 

pelajaran yang menyebabkan siswa bosan dalam proses pembelajaran. Meskipun 

metode daring juga dikombinasikan dengan diskusi antar teman, namun tetap siswa 

kurang aktif. 

Berdasarkan laporan dari PISA dan hasil wawancara diketahui bahwa 

rendahnya kualitas guru dan disparitas mutu pendidikan di Indonesia diduga 

sebagai penyebab utama buruknya kemampuan literasi peserta didik. Penyebab 

lainnya dalam proses pembelajaran di sekolah, seperti minimnya pemanfaatan 

media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik 

kurang aktif dan kurang tertarik dengan materi yang diajarkan. Sementara itu, 

sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang 

pembelajaran, antara lain laboratorium komputer, laboratorium IPA dan LCD, 

tetapi penggunaannya belum maksimal (Hadisaputra , et al., 2019; Hadisaputra, et 

al., 2020) 

Inovasi pembelajaran dampak Covid-19 sebenarnya membuka paradigma 

baru bagi lembaga pendidikan yang tidak lagi menggambarkan proses pembelajaran 

harus melalui tatap muka di dalam kelas (Fitriyani, et al., 2020). Ada peran penting 



 

sistem informasi teknologi jarak jauh dengan daring (online) dalam pendidikan 

yang harus disiapkan untuk menjalankan metode learning from home. Salah satu 

alternatifnya dengan memanfaatkan android sebagai media pembelajaran. e-

learning adalah sistem pembelajaran elektronik sebagai konsekuensi logis dari 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Hanifah, 2019). 

 Media yang digunakan guru dalam pembelajaran daring masih kurang 

optimal, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif 

agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Perkembangan dunia digital yang 

sangat pesat menuntut guru untuk dapat beradaptasi terutama dalam proses 

pembelajaran. HP android ataupun tablet merupakan salah satu benda yang sangat 

dekat dengan siswa dalam kesehariannya. Saat ini siswa lebih menyenangkan 

bermain dengan benda tersebut dibandingkan bermain dengan teman sebaya. 

Sehingga HP android dan tablet dapat dimanfaatkan sebagai media untuk proses 

pembelajaran di masa pandemi covid 19 menjadi lebih efektif dan efisien dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. 

 Nunuk (2018:9) menyatakan penggunaan media visual dan komunikasi 

verbal lebih meningkatkan daya ingat siswa dibandingkan menggunakan 

komunikasi verbal atau visual saja. Sejalan dengan Azhar dalam Nunuk (2018: 9) 

berpendapat bahwa penggunaan media dapat meningkatkan daya ingat peserta didik 

karena media dapat meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik terhadap 

materi pembelajaran. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan pembenahan, 

penyesuaian, dan pembaruan dalam kegiatan pembelajaran pada masa pandemi 

Covid-19, yakni dengan mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis android yang dapat menampilkan konsep-konsep yang abstrak dan 

mikroskopis yang sulit di visualisasi kan atau ditampilkan secara langsung di 

laboratorium. Secara umum android banyak digunakan oleh masyarakat khususnya 

peserta didik. Penggunaan smartphone sendiri tengah populer di dunia dan tidak 

ketinggalan dengan Indonesia. Dengan adanya smartphone dapat memberikan 

dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak 

kemudahan dalam penggunaannya. Namun, penggunaan smartphone hanya 



 

dimanfaatkan untuk penggunaan sosial media saja dan hanya sebagian kecil yang 

memanfaatkannya untuk membantu kegiatan pembelajaran. (Muyaroah & Fajartia, 

2017). 

 Pengembangan media berbasis android diharapkan agar literasi peserta didik 

dapat meningkat. Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

memungkinkan peserta didik untuk fokus pada konten. Media pembelajaran 

memuat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi audio, animasi, video, 

teks, dan grafis yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara interaktif 

melalui fitur-fitur yang tersedia (Gunawan, et al., 2017). Cole & Todd (2003) 

menyatakan bahwa media interaktif dapat memberikan respon positif serta 

meningkatkan minat belajar peserta didik yang ditunjukkan pada hasil evaluasi 

belajar yang sangat tinggi dan aktivitas pembelajaran yang sangat baik, hal ini 

didukung juga oleh penelitian dari Kamlaskar (2007) yang menyatakan bahwa 

responden dengan persentase 80% menyatakan multimedia interaktif menarik dan 

menyenangkan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran berbasis android yang layak untuk meningkatkan literasi sains peserta 

didik 

Batubara, H. H. (2018). Pengembangan media pembelajaran matematika 

berbasis android untuk siswa SD/MI.  Hasil penelitian  1) Peneliti telah 

menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis android pada materi 

bangun datar untuk siswa kelas IV SD/MI, 2) Penilaian ahli, peer reviewer dan guru 

sekolah dasar terhadap produk mendapat skor 434 dan persentase 86,67%, sangat 

baik, 3) tanggapan siswa kelas IV SD/ MI terhadap media pembelajaran matematika 

berbasis android memperoleh skor 439 dengan persentase penilaian 87,8%. Nilai 

tersebut berada pada interval antara setuju dan sangat setuju 

Zakiy, M. A., Syazali, M., & Farida, F. (2018). Pengembangan Media 

Android dalam Pembelajaran Matematika. . Penelitian ini menghasilkan sebuah 

media pembelajaran matematika berbasis android yang telah dinyatakan valid dan 

layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika oleh 3 orang ahli materi 

yang memperoleh skor rata – rata 3,67 (Layak) dan 2 orang ahli media dengan 

perolehan skor rata – rata 3,59 (Layak) dengan masing – masing skor maksimal 



 

kelayakan adalah 4.Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

matematika berbasis android valid dan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran matematika 

Dari hal diatas, peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran 

faktorisasi prima berbasis android yang lebih menarik, inovatif, interaktif agar 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan 

yang dapat diidentifikasikan, yaitu: 

1. Hasil  belajar yang diperoleh terkait faktorisasi prima masih kurang baik. 

2. Metode yang digunakan guru kurang efektif. 

3. Penggunaan media pembelajaran masih sederhana. 

4. Siswa cepat lupa terhadap materi yang disampaikan. 

1.3 Cakupan masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan 

diteliti, sebagai berikut: 

1. Permasalahan dalam penelitian dan pengembangan  ini yaitu media 

pembelajaran yang menarik dan inovatif. 

2. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di 5 Sekolah Dasar Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak. 

3. Penelitian dan pengembangan ini berupa Media pembelajaran faktorisasi 

prima berbasis android. 

4. Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 

2020/2021. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana analisis kualitatif kebutuhan terhadap media pembelajaran 

faktorisasi prima berbasis android? 



 

2. Bagaimana analisis kuantitatif kebutuhan terhadap media pembelajaran 

faktorisasi prima berbasis android? 

3. Bagaimana pengembangan media pembelajaran faktorisasi prima berbasis 

android? 

4. Bagaimana efektifitas pengembangan media pembelajaran faktorisasi prima 

berbasis android? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan analisis kualitatif kebutuhan terhadap media pembelajaran 

faktorisasi prima berbasis android. 

2. Mendeskripsikan analisis kuantitatif kebutuhan terhadap media pembelajaran 

faktorisasi prima berbasis android. 

3. Mengembangkan media pembelajaran faktorisasi prima berbasis android. 

4. Mendeskripsikan efektifitas pengembangan media pembelajaran faktorisasi 

prima berbasis android. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat akademis 

Bagi dunia pendidikan, dengan adanya media pembelajaran berbasis 

android diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai media 

pembelajaran yang lebih inovatif dengan memanfaatkan smartphone. 

1.6.2 Manfaat praktis 

1.6.2.1 Bagi guru 

1. Sebagai refleksi untuk memotivasi guru mengembangkan media 

pembelajaran yang inovatif dan menarik. 

2. Memberikan wawasan bahwa android dapat dijadikan media 

pembelajaran yg lebih menyenangkan bagi siswa. 

1.6.2.2 Bagi siswa 

1. Dengan media yang menarik dan menyenangkan, siswa menjadi 

lebih bersemangat dalam belajar. 

2. Proses belajar dapat dilakukan tanpa mengenal tempat dan waktu. 



 

3. Pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menyenangkan. 

4. Siswa dapat mengulang memahami materi tanpa bantuan guru. 

1.7 Spesifikasi Produk 

Produk media pembelajaran yang dikembangkan berupa media 

pembelajaran faktorisasi prima berbasis android. Media pembelajaran yang 

dikembangkan peneliti dengan spesifikasi produk sebagai berikut: 

1. Berupa produk media pembelajaran matematika berbasis android untuk 

kelas IV materi Faktorisasi prima. 

2. Dikemas dalam bentuk multimedia yang memadukan antara teks, 

gambar, suara dan video dengan interaksi sederhana 

3. Dikembangkan menggunakan articulate Storyline 3 dan software 

pendukung Web 2 apk Builder dalam proses coding 

4. Media dapat dijalankan pada perangkat android dengan spesifikasi 

minimal RAM 1GB, OS Android 5.1.1 Lollipop 

 


