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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini pendidikan dihadapkan pada era pendidikan abad 21. Pada abad 

21 ini pendidikan mengalami banyak perubahan. Revolusi pendidikan 4.0 ini 

disebut juga dengan Heutagogi : self-determined learning. Revolusi ini 

mengharuskan pendidik menguasai dan memanfaatkan kemampuan ICT dari 

peserta didik. Dengan begitu pendidik dapat meningkatkan fleksibilitas serta 

meningkatkan teknik mengajar. Selain itu juga pendidik dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang baru bagi siswa serta  dapat menyampaikan informasi dan 

konsep pembelajaran dengan lebih jelas. Sejalan dengan adanya revolusi pada 

pendidikan yang menjadi revolusi pendidikan 4.0 maka peserta didik perlu 

dipersiapakan dalam menghadapi hal tersebut. 

Keterampilan abad 21 merupakan hal yang harus dipersiapkan dan dikuasai 

oleh peserta didik. Keterampilan abad 21 yang harus peserta didik kuasai di 

bidang pendidikan adalah  Learning and innovastion skills. Dimana dalam leaning 

and innovation skill peserta didik harus mampu menguasai keterampilan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and problem solving), komunikasi 

dan kolaborasi (communication and collaboration), kreativitas dan inovasi 

(creativity and innovation). Ketiga komponen tersebut menjadi hal yang penting 

dalam menghadapi pembelajaran di abad 21 khususnya dalam pembelajaran 

matematika di sekolah. 

Depdiknas (dalam Jumaisyaroh, dkk, 2015:88) menyebutkan bahwa mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Salah satu 

aspek yang harus dikuasai peserta didik adalah kemampuan kritis matematis. 

Fisher (dalam Fristadi & Bharata, 2015:599) mengemukakan bahwa terdapat 

enam indikator yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu (1) Mengidentifikasi 

masalah; (2) mengumpulkan berbagai informasi yang relevan; (3) Menyusun 
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sejumlah alternatif pemecahan masalah; (4) membuat kesimpulan; (5) 

mengungkapkan pendapat; (6) mengevaluasi argumen.  Pada dasarnya matematika 

merupakan ilmu yang sistematis, sehingga dengan adanya pembelajaran 

matematika peserta didik diharapkan dapat memiliki keterampilan tersebut, 

terutama keterampilan yang mengarah kepada keterampilan berpikir kritis 

matematis.  

Kemampuan berfikir kritis matematis adalah suatu kecakapan berpikir 

secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk membuat, mengevaluasi, 

serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan 

(Jumaisyaroh, dkk, 2015:88). Keterampilan berpikir kritis matematis peserta didik 

di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut dibuktikan oleh penelitian  yang 

dilakukan oleh Lestari (2014:36-37) menyatakan bahwa keterampilan berpikir 

kritis matematis siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor 

penyebab munculnya permasalahan ini adalah pembelajaran yang masih 

menganut paradigma lama yaitu belajar yang kurang mengaktifkan siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan salah seorang guru 

matematika di sekolah SMP yang ada di kabupaten sukabumi menyatakan hal 

yang sama, bahwa kemampuan kritis matematis peserta didik masih rendah. Guru 

tersebut menjelaskan terdapat faktor yang memperngaruhi rendahnya 

keterampilan tersebut diantaranya yaitu pembelajaran yang masih menggunakan 

metode ceramah dan cenderung membuat peserta didik bosan, selain itu juga 

terbatasnya media pembelajaran matematika yang dapat memfasilitasi peserta 

didik untuk merangsang keterampilan berpikir kritis matematis. Pada wawancara 

tersebut, guru menyatakan bahwa perlu adanya sebuah media pembelajaran yang 

relevan yang dapat merangsang keterampilan tersebut.  

Keterampilan berpikir kritis matematis merupakan salah satu indikator yang 

ada pada keterampilan abad 21 dan harus dikuasai oleh peserta didik. Berdasarkan 

hasil analisis dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dibutuhkan 

sebuah media pembelajaran matematika yang dapat memfasilitasi peserta didik 

dalam merangsang keterampilan berpikir matematis pada abad 21.  
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Pada abad 21 ini berkembang pula suatu revolusi yang dimanakan revolusi 

industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 atau kita sebut sebagai era digitalisasi ini 

merubah cara hidup dan cara kerja manusia secara fundamental. Pada revolusi 

industri 4.0 ini teknologi informasi akan semakin maju dan terintegrasi langsung 

dengan smartphone sehingga mendorong terjadinya digitaliasi yang berdampak 

masif pada kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dan 

mempengaruhi semua aspek kehidupan salah satunya yaitu pada aspek 

pendidikan. Teknologi yang terintegrasi langsung dengan pembelajaran pun 

menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan di dalam pembelajaran. 

Sehingga hal tersebut memungkinkan adanya pembelajaran yang terintegrasi 

langsung dengan smartphone.  

Penggunaan smartphone sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut terlihat  pada gambar 1.1, pada gambar tersebut 

dijelaskan mengenai tingginya pengguna smartphone di Indonesia. Berdasarkan 

Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

pada tahun 2017 menyatakan bahwa pengguna smartphone di Indonesia sebanyak 

50,08% dari total populasi yang ada di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Persentase Kepemelikan Perangkat di Indonesia 

 

 Smartphone yang terhubung langsung dengan internet menjadi sebuah tren 

dikalangan peserta didik. Pada gambar 1.2 terlihat bahwa sekitar 75,50% 

pengguna internet berada pada usia 13 – 18 tahun. Seperti yang kita ketahui 

bersama jika usia 13 – 18 tahun merupakan usia rata-rata untuk anak SMP dan 
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SMA, hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 terkait penetrasi 

pengguna internet berdasarkan usia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Persentase Penggunaan Internet Berdasarkan Usia di Indonesia 

 

Penggunaan smartphone pada peserta didik di sekolah pun mengalami 

peningkatan. Smartphone dengan sistem operasi android berkembang pesat, 

sehingga penggunaan android untuk pengembangan media pembelajaran sangat 

memungkinkan. Penggunaan android di Indonesia menurut DataBoks.co.id pada 

agustus 2017 mencapai 72,9%. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Persentase Penggunaan Sistem Operasi Mobile di Indonesia 
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Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa smartphone dengan sistem 

operasi andorid paling banyak diguakan di Indonesia. Tingginya penggunaan 

android di Indonesia karena kemudahan dalan menggunakan sistem ini. Selain itu 

pada sistem operasi ini memungkinkan pengguna dapat menambah aplikasi yang 

diinginkan.  

Penggunaan android yang semakin pesat ini menunjang adanya 

pengembangan media pembelajaran berbasis android, hal tersebut karena 

minimnya penggunaan dan pemanfaatan andorid di dalam pembelajaran 

matematika sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis android ini 

relevan dengan adanya era digitalisasi dibidang pendidikan. Penggunaan media 

pembelajaran berbasis android ini merupakan bagian dari pada penerapan gaya 

belajar pada abad 21. Dimana pembelajaran abad 21 ini mengharuskan adanya 

perpanduan antara pemgetahuan, kemampuan dalam inovasi, media, melek 

terhadap teknologi, komunikasi dan informasi dan juga dalam kehidupan sehari-

hari yang sesuai dengan konteks pembelajaran.  

 Media pembelajaran diartikan sebagai alat bantu di dalam pembelajaran. 

Pengembangan media pembelajaran baik untuk pendidikan formal maupun non 

formal, menggunakan acuan utama berupa kurikulum yang berlaku. Selain itu, di 

dalam membuat media pembelajaran haruslah memperhatikan kriteria-kriteria 

tertentu diantaranya yaitu relevansi, kemudahan, kemenarikan dan kemanfaatan 

menurut Mulyanta (dalam Lubis dan Ikhsan, 2015:193).  Sehingga Penggunaan 

android sebagai media pembelajaran memungkinkan siswa dapat mengakses 

pembelajaran tersebut dimana saja dan kapan saja. Selain itu dengan adanya 

penggunaan media pembelajaran yang berbasis android ini menjadi salah satu 

startegi untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan abad 21. 

Berdasarkan uraian di atas, media pembelajaran menjadi salah satu alat yang 

penting untuk dapat memfasilitasi peserta didik dalam merangsang keterampilan 

abad 21 pada learning and innovation skill. Salah satu keterampilan yang harus 

dikuasai peserta didik dalam learning and innovation skill adalah berpikir kritis 

(critical thinking). Hal tersebut dapat tercapai apabila terdapat media 

pembelajaran yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era 
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digitalisasi dan pendidikan 4.0 ini. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan 

dikembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan uraian di atas dengan 

judul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Android 

terhadap Keterampilan Abad 21 Siswa SMP” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang terdapat di dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana validitas media pembelajaran matematika berbasis android 

terhadap keterampilan abad 21 siswa SMP? 

2. Bagaimana kepraktisan media pembelajaran matematika berbasis android 

terhadap proses pembelajaran di kelas? 

3. Bagaimana efektifitas media pembelajaran matematika berbasis android 

terhadap keterampilan abad 21 siswa SMP? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas maka penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, 

diantarnya : 

1. Keterampilan abad 21 yaang diterapkan pada peserta didik dibatas hanya 

pada Learning and innovastion skills dan Information media and technology 

skills. 

2. Learning and innovastion skills yang harus dikuasai peserta didik dibatasi 

hanya pada berpikir kritis (critical thinking). 

3. Information media and technology skills yang harus dikuasai peserta didik 

yaitu: literasi informasi (information literacy), literasi media (media 

literacy) dan  literasi ICT (Information and Communication Technology 

literacy). 

4. Pengembangan media pembelajaran pun dibatasi pada media pembelajaran 

matematika berbasis android terhadap keterampilan abad 21 siswa SMP. 

Dan media pembelajaran tersebut dikembangkan dengan memperhatikan 

tiga kriteria yaitu validitas, kepraktisan dan juga efektifitas.  



7 
 

5. Pada penelitian ini sekolah yang digunakan untuk penelitian dibatasi hanya 

satu sekolah saja. 

6. Penelitian ini menggunakan metode Reseacrh and Development (R&D). 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui validitas media pembelajaran matematika berbasis android yang 

dikembangakan oleh peneliti. 

2. Mengetahui kepraktisan media pembelajaran berbasis android terhadap 

proses pembelajaran dikelas. 

3. Mengetahui efektifitas media pembelajaran berbasis android terhadap 

keterampilan abad 21 siswa SMP. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi dan juga 

sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan peserta didik di dalam pembelajaran 

matematika dengan media pembelajaran berbasis android terhadap 

kemampuan abad 21 siswa SMP. 

2. Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi dan juga masukan dalam rangka 

memepersiapkan pembelajaran abad 21, keterampilan abad 21 pada 

siswa  di era pendidikan 4.0. 

b. Bagi Peserta didik 

Melatih dan meningkatkan kemampuan peserta didik di dalam 

pembelajaran matematika, serta meningkatan keterampilan abad 21 

peserta didik dengan berbantu media pembelajaran matematika 

berbasis android. 
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c. Bagi Guru 

Menghasilkan salah satu alternatif media pembelajaan yang 

dapat membantu guru dalam meningkatkan keterampilan abad 21 

siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Meningkatkan inovasi dan kreativitas peneliti, mengembangkan 

kemampuan peneliti di dalam mengembangakan media pembelajaran 

berbasis android. 

 

 

 


