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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki tantangan yang dihadapi di Indonesia memasuki abad 

XXI yang dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0 cukup berat dan kompleks. 

Pendidikan bukan saja diharapkan menghasilkan sumber daya manusia dari 

berbagai kalangan, namun sumber daya manusia yang mampu memiliki semangat 

untuk mencapai tujuan bersama dengan baik tanpa paksaan dan mampu 

menyelesaikan berbagai permasalahan, mampu berkolaborasi dan memiliki 

kemampuan berkomunikasi adalah hasil sumber daya manusia yang unggul 

(Jelantik, 2019). Pendidikan dalam proses kehidupan merupakan suatu kebutuhan 

yang harus dipenuhi. Pendidikan juga merupakan salah satu hal yang harus 

dipersiapkan oleh setiap manusia dalam meningkatkan martabat,derajat serta 

kemampuan diri manusia. Pendidikan juga dilakukan untuk menyempurnakan 

perkembangan individu karena pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat 

kelembagaan seperti sekolah dipergunakan dalam menguasai sikap, pengetahuan, 

kebiasaan dan sebagainya (Syaiful, 2013).  

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam sehari – hari, khususnya 

pendidikan dalam bidang ilmu matematika yang merupakan salah satu pendidikan 

wajib yang ada dalam pendidikan formal dan memiliki kelengkapan pembelajaran 

yang memadai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang di harapkan (Supriyadi, 2018). Matematika merupakan 

mata pelajaran yang diberikan dalam sema jenjang pendidikan matematika 

dikatakan adalah induk dari semua pengetahuan baik dalam bidang teknologi 

maupun kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan angka-angka dan 

ilmu matematika (Rubhan, 2017). Terkait dengan hal itu, masih banyak sekali 

permasalahan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan kualitas pembeljaran 

matematika agar berjalan lebih baik. 

Kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat dan pesat dalam 

kehidupan saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kemajuan 
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teknologi tersebut dapat kita rasakan diberbagai bidang, salah satunya di bidang 

pendidikan yang mengalami perubahan yang sangat besar. Salah satu 

perubahannya adalah munculnya internet dan media elektronik yang dapat diakses 

peserta didik dengan mudah menyebabkan peserta dapat belajar dimana saja dan 

kapan saja tanpa harus didampingi oleh guru (Nealbert, 2018). Budi 

mengungkapkan bahwa keterlibatan teknologi sangat besar dalam kehidupan 

sehari-hari hampir di mana-mana bahkan di bidang pendidikan juga tidak bisa 

lepas dengan teknologi salah satunya pemanfaatan gadget yang bertujuan 

mengutungkan pada saat pembelajaran yaitu inovasi belajar dan evaluasi 

pembelajaran. (Budi, 2013). Dengan berkembangnya teknologi saat ini perlu 

adanya media pembelajaran yang bersifat membuat pembelajaran menarik 

sehingga peserta didik dapat melakukan pembelajran dengan menyenangkan 

(Zakky, 2018). 

Pada era modern pembelajaran di sekolah sudah menggunakan media 

untuk mendukung belajar peserta didik. Media berfungsi untuk tujuan 

pembelajaran dimana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan 

peserta didik baik dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran 

dapat terjadi. (Kustandi, 2020). Media pembelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Oleh karena itu, perlu ada inovasi di 

bidang pendidikan sebagai jembatan untuk mengembangkan kreativitas peserta 

didik. Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas. Dikarenakan minta belajar peserta didik rendah maka 

media yang berinovasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa minat 

belajar peserta didik semakin membaik. (Anggoro, 2017). 

Minat belajar yang rendah merupakan salah satu faktor rendahnya minat 

peserta didik dalam pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan adanya asumsi 

peserta didik tentang kesulitan matematika, sehingga minat peserta didik terhadap 

matematika mengalami penurunan. (Herdiana, 2017) mengemukaan bahwa minat 

dapat mendorong partisipasi dalam kegiatan. Karena keinginan dan kesadaran 

belajar yang nyata, minat yang besar akan lebih mempengaruhi proses 



 

3 

 

pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Gie (Hendriana, 2017), minat 

belajar juga memegang peranan penting dalam pembelajaran, yaitu: (a) minat 

sekaligus menimbulkan perhatian, (b) minat membantu konsentrasi, (c) 

memperkuat berbagai kemampuan. minat teralihkan, (d) minat mempermudah 

pelajaran untuk diingat, dan (e) minat mengurangi kebosanan belajar. Minat 

belajar merupakan modal awal belajar peserta didik. Guru dan peserta didik dapat 

mengembangkan minat yang sama dalam pembelajaran melalui perantara bersama 

dan fasilitator pembelajaran, mereka dapat mendukung proses pembelajaran, 

sehingga peserta didik memiliki semangat, dorongan dan perilaku untuk aktif 

dalam proses pembelajaran.  

Faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam pembelajaran salah 

satunya yaitu minat. Minat dikenal sebagai kondisi atau situasi yang berkaitan 

dengan keinginan atau kebutuhan, minat tidak muncul secara spontan, tetapi 

muncul karena partisipasi, pengalaman dan kebiasaan saat belajar rendahnya 

minat belajar matematika juga dikarenakan matematika sangat sulit, 

membosankan, tidak praktis dan banyak teorama abstrak yang sangat sulit 

dipahami. Penyebab lainnya yaitu dalam proses pembelajaran yang digunakan 

tanpa memerhatikan kebutuhan peserta didik dengan proses pemindahan 

pengetahuan peserta didik dan peserta didik dibiarkan mengkontruksi 

pengetahuannya (Azmidar, 2017). 

Faktor yang lain selain minat yaitu kemampuan pemecahan masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan yang perlu dimiliki semua 

peserta didik dalam pembelajaran matematika. Karena pemecahan masalah 

merupakan hal pokok dalam meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik 

guna untuk mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang sudah dimiliki untuk 

menyelesaikan masalah yang jarang ditemui dan diketahui peserta didik 

(Zaozah,2017) faktor rendahanya kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik yaitu pembelajaran yang dilaksanakan selama ini belum mampu 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan cepat dan 
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tepat sehingga kemampuan peserta didik menjadi terhambat dan sulit meningkat 

jika tidak segera di lakukan evaluasi secara dini (Suraji, 2017) 

Permasalahan tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi di SMP 4 Bae 

kelas 8B. Berdasarkan hasil studi pendahuluan hanya 54% perserta didik yang 

minat dan tertarik untuk belajar matematika, 56% peserta didik merasa senang 

belajar matematika, 53% peserta didik perhatian saat mengikuti pembelajaran dan 

diskusi saat pembelajaran matematika dan keterlibatan peserta didik saat 

pembelajaran mendapatkan skor 54%, itu mempengaruhi tingkat kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas 8 yang rendah dengan nilai 57. Penyebab 

dari rendahnya hal tersebut karena kurangnya media bahan ajar, 75% peserta didik 

membutuhkan media pembelajaran yang menarik yaitu monopoli matematika 

yang dapat menumbuhkan minat belajar serta dapat menjadikan media tersebut 

sebagai bahan ajar dan evaluasi peserta didik secara mandiri. Hasil wawancara 

guru mengungkapkan rendahnya minat belajar peserta didik juga disebabkan 

kurangnya bahan ajar yang dikembangkan hanya mengunakan bahan ajar dari 

MGMP dan buku paket dari pemerintah bahkan guru belum mampu untuk 

mengembangkan bahan ajar. Hasil sebaran angket 80% peserta didik tertarik 

dengan bahan ajar berbasis aplikasi android. Serta kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik rendah dikarenakan bahan ajar yang digunakan tidak 

menarik sehingga peserta didik tidak bersemangat dalam melakukan 

pembelajaran. 

Adanya permasalahan terkait pembelajaran matematika tersebut tentu 

memerlukan solusi agar dapat menjawab kebutuhan yang ada. Salah satunya 

membuat media pembelajaran yang dapat maningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan menarik minat belajar peserta didik yaitu dengan menggunakan 

aplikasi pembelajaran monopoli matematika berbasis android. Android 

merupakan sistem operasi yang tepat digunakan untuk pengembangan monopoli 

matematika. Hal ini karena android bersifat open source dan dapat diinstal dengan 

mudah disetiap perangkat yang compatible (Setyadi, 2017). Penggunaan media 

pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menarik peserta didik dalam belajar 
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merupakan bahan ajar yang baik dan mampu mendampingi peserta didik dalam 

belajar adalah tujuan untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih bermutu dan 

mendapatkan respon menyenangkan setelah menggunakan. Selain itu, 

Rahaju(2017) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis permainan sangat 

menarik peserta didik. Peserta didik telah mengenal permainan monopoli 

sangatlah antusias ketika diajak untuk bermain monopoli (Rahaju, 2017). Akan 

tetapi media yang dikembangkan untuk media pembelajaran tersebut belum 

berbasis android melainkan masih bentuk manipulatif dalam arti media tersebut 

merupakan lembaran petak monopoli yang dicetak dikertas dan ditata terlebih 

dahului sebelum menggunakannya. Maka dari itu aplikasi yang akan peneliti 

kembangkan akan berbasis media android dimana monopoli matematika tersebut 

berada di ponsel yang menginstal dan dapat digunakan dengan mudah serta 

modern. 

Selain berbasis android, monopoli matematika yang akan dikembangkan 

berbasis kemampuan pemecahan masalah, dimana kemampuan masalah tersebut 

mengacu pada tahapan dari Polya. Tahapan tersebut terdiri dari : (1) memahami 

masalah, (2) menentukan rencana strategi pemecahan masalah, (3) menyelesaikan 

strategi penyelesaian masalah, (4) memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 

Pembelajaran ini ini dimulai dengan pemberian masalah, kemudian peserta didik 

memahami, menyusun strategi dan melaksanakan strategi sampai dengan menarik 

kesimpulan, kesimpulan tersebut diperlihatkan hasil jawaban peserta didik apakah 

sudah runtun dalam menjawab atau belum. Alasan peneliti membuat aplikasi 

tersebut karena berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peserta didik lebih 

suka belajar sambil bermain yang mengedukasi dibandingkan pembelajaran 

biasanya. Berdasarkan wawancara guru berbagai aspek kebutuhan pembelajaran 

yang mendukung belajarpun berkurang maka peneliti mengembangkan media 

untuk menunjang pembelajaran. 

Berdasarkan dengan uraian dan fakta di atas, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan harapan model pembelejaran menggunakan media 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan minat belajar 
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peserta didik yang dituangkan dalam judul Pengembangan Media Monopoli 

matematika Berbasis Android Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Dan Minat Belajar Peserta Didik. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana proses pengembangan media monopoli matematika berbasis 

android untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dan minat 

belajar peserta didik kelas VIII SMP 4 Bae? 

2. Bagaimana kelayakan monopoli matematika pada materi SPLDV untuk 

menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dan minat belajar peserta 

didik kelas VIII SMP 4 Bae? 

3. Bagaimana tingkat kepraktisan monopoli matematika berbasis android pada 

materi SPLDV untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dan 

minat belajar peserta didik kelas VIII SMP 4 Bae? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pengembangan monopoli matematika berbasis 

android pada materi SPLDV untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan 

masalah dan minat belajar peserta didik kelas VIII SMPN 4 Bae. 

2. Untuk mengetahui validitas monopoli matematika berbasis android pada 

materi SPLDV untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dan 

minat belajar peserta didik kelas VIII SMPN 4 Bae 

3. Untuk mengetahui  kepraktisan monopoli matematika berbasis android pada 

materi SPLDV untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dan 

minat belajar peserta didik kelas VIII SMPN 4 Bae 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikt: 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Manfaat penelitian secara teoritis adalah sebagai berikut: 



 

7 

 

a. Dapat menambahkan pengetahuan mengenai pengembangan aplikasi berbasis 

android. 

b. Dapat memberikan wawasan pembelajaran matematika untuk 

mengembangkan aplikasi pembelajaran. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penilitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi guru, Pengembangan aplikasi diharapkan dapat memberikan wawasan 

baru dalam pembelajaran matematika dan mendorong kreativitas untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik dalam belajar matematika. 

b. Bagi peserta didik, pengembangan aplikasi diharapkan dapat memfasilitasi 

peserta didik memperoleh pengalaman baru dalam pembelajaran matematika 

dan memudahkan peserta didik untuk belajar dan mengerjakan soal. 

 

 

 

  


