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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional dikatakan sebagai upaya pembangunan yang 

berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara termasuk 

meningkatkan taraf  kehidupan bangsa dalam segala aspek yakni aspek sosial, 

budaya, politik, ekonomi, keamanan, dan pendidikan, juga sekaligus sebagai upaya 

dalam penyelenggaraan negara demi mencapai tujuan nasional yang termaktub 

dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia menjadi pendukung dan pemercepat pembangunan nasional. Untuk itu 

perlu adanya pembinaan sumber daya manusia agar menjadi manusia yang 

produktif, kreatif, cakap, memiliki keterampilan, dan optimis dalam 

mempersiapkan masa depan. Salah satu caranya yaitu melalui pendidikan.  

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. Pada Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” Dengan demikian, pendidikan memegang peranan penting sebagai upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga menjelaskan tentang jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan. Pada Bab IV Pasal 13 disebutkan bahwa jalur pendidikan 

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan 

memperkaya. Pendidikan nonformal adalah salah satu jalur pendidikan yang 
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merupakan pengakuan akan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan belajar yang 

terjadi di luar pendidikan yang diakui. Evan (1981) menyatakan bahwa  asal  mula 
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lahirnya pendidikan nonformal dapat dilacak dari  tiga hal yang timbul karena  

adanya kebutuhan negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan seluruh masyarakatnya. Ketiga hal tersebut adalah: (1) Adanya para 

pelaku pendidikan nonformal, (2) Adanya para perencana pendidikan nasional, (3) 

Adanya kritik terhadap sekolah. 

Lahirnya pendidikan nonformal ini berfungsi mengatasi berbagai kesenjangan 

yang terjadi di masyarakat. Hunter (Marzuki, 2010, hlm. 147) mengidentifikasi 

sembilan kesenjangan yang dapat diatasi melalui pendidikan nonformal, antara lain 

kesenjangan pekerjaan, kesenjangan efisiensi, kesenjangan permintaan dan 

penyediaan, kesenjangan populasi, kesenjangan upah, kesenjangan persamaan hak, 

kesenjangan beradaptasi, kesenjangan evaluasi, dan kesenjangan harapan. Dilihat 

dari fungsi pendidikan nonformal dalam mengatasi kesenjangan-kesenjangan 

tersebut, sudah selayaknya pendidikan nonformal tidak dipandang sebagai residu 

pendidikan sekolah, mengingat pentingnya peran pendidikan nonformal dalam 

pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan martabat orang-orang 

dewasa yang mengalami ketertinggalan di segala bidang. Pandangan yang 

menyatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan residu pendidikan itu kurang 

tepat dan berdampak pada anggapan tidak pentingnya pendidikan nonformal 

sehingga selalu dinomorduakan setelah sekolah formal, di mana seharusnya 

memiliki kedudukan yang setara (Marzuki, 2010, hlm. 148).  

Dijelaskan pada pasal 26 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2003 bahwa hasil pendidikan 

nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah 

melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 

Kemudian pada Pasal 26 ayat 3 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal 

meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.  

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga khusus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan balajar masyarakat, dan majelis taklim, serta 

satuan pendidikan yang sejenis. 
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Pemerintah menggulirkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 

Namun belum berjalan secara optimal dan menyeluruh karena pada realitasnya 

masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah bahkan putus sekolah. 

Pada tahun 2016, angka DO (Drop Out) tingkat SMP/MTs di Indonesia mencapai 

51.541 orang atau sekitar 0,52% dan 946.013 orang atau sekitar 31,59% lulusan 

SD/MI yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang SMP/MTs berdasarkan data dari 

Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK Kemdikbud, 2016). Hal 

tersebut disebabkan beberapa faktor, 1) Sosial-Ekonomi, di mana mereka tidak 

mampu untuk mengikuti jalur pendidikan formal, 2) Faktor geografis, bertempat 

tinggal di daerah terpencil atau daerah perbatasan sehingga sulit dijangkau dan sulit 

memperoleh akses pendidikan (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan 

Kesetaraan, 2016). Oleh sebab itu, pemerintah menyelenggarakan program 

pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A setara SD/MI, Paket B setara 

SMP/MTs, dan Paket C setara dengan SMA/MA dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi mereka memperoleh layanan pendidikan serta untuk memperluas 

akses pendidikan melalui jalur pendidikan Nonformal. Dalam tulisan ini, penulis 

memusatkan perhatian pada pendidikan kesetaraan Paket B yaitu pendidikan setara 

SMP/MTs. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu satuan 

pendidikan nonformal yang merupakan sentra pembelajaran masyarakat dengan 

pembekalan keterampilan, pengetahuan, dan juga lifeskill sehingga warga belajar 

dapat memanfaatkannya untuk menggali dan memadukan potensi-potensi yang ada 

di masyarakat dan juga di alam. Melalui PKBM, diharapkan: 1) Terjadinya kegiatan 

pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan belajar masyarakat, 2) Terjadinya 

keberlanjutan program pembelajaran sehingga warga belajar memiliki pengetahuan 

dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai bidang, 3) 

Dapat menumbuhkan kemandirian pada masyarakat sehingga mereka dapat 

berkontribusi terhadap pembangunan yang terjadi di lingkungan masyarakat 

bahkan lingkungan yang lebih luas (Hatimah, 2006). 

Di Bandung terdapat banyak penyelenggara satuan pendidikan nonformal 

berbentuk PKBM, salah satunya yaitu PKBM An-Nur Ibun. PKBM An-Nur Ibun 

yang beralamat di Jalan Oma Anggawisastra no. 177, Desa Lampegan, Kecamatan 

Ibun, Kabupaten Bandung ini telah berdiri sejak tahun 2004. Program yang dimiliki 
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PKBM An-Nur Ibun di antaranya adalah pendidikan kesetaraan Paket B. Sebagai 

studi pendahuluan, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pengelola 

PKBM An-Nur Ibun. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa sistem pembelajarannya hampir sama seperti sekolah formal pada 

umumnya hanya saja ada perbedaan pada waktu pembelajaran, mata pelajaran, dan 

alokasi setiap pembelajaran. Program pendidikan kesetaraan PKBM An-Nur Ibun 

terutama Paket B dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB – 17.00 WIB dari hari Senin 

– Jumat. Untuk mata pelajaran lebih difokuskan ke lifeskill dan pengetahuan umum 

seperti keterampilan, kesenian, bahasa Indonesia, IPA, PKn, IPS, dan matematika. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu ada pada setiap 

jenjang dan jenis pendidikan baik formal maupun nonformal seperti di PKBM An-

Nur Ibun. Namun banyak dari warga belajar PKBM An-Nur Ibun menganggap 

bahwa matematika itu mata pelajaran yang sulit dan abstrak. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap guru matematika Paket B PKBM An-Nur Ibun 

menyatakan bahwa alasan matematika dianggap sulit oleh mereka karena 

kemampuan dasar berhitung matematikanya masih sangat lemah saat duduk di 

bangku sekolah dasar, sehingga ketika mereka masuk ke sekolah dengan jenjang 

yang lebih tinggi mengalami kesulitan. Dikatakan pula bahwa salah satu materi 

yang masih sulit bagi mereka, yaitu bilangan pecahan, baik mengenai konsepnya 

maupun operasi pada bilangan pecahan seperti penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian. Letak kesalahan siswa paling sering pada operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan adalah ketika harus menyamakan 

penyebut dikarenakan mereka masih sulit untuk mengabstraksi konsep pecahan 

yang merupakan bagian dari keseluruhan. Berikut ini contoh-contoh kesalahan 

siswa pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Kesalahan Siswa dalam Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 
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Dari gambar di atas, letak kesalahan siswa dalam melakukan operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yaitu pada soal yang melibatkan 

pecahan dengan penyebut berbeda. Namun yang terlihat pada gambar tersebut 

siswa langsung pengoperasikannya tanpa menyamakan dahulu penyebut masing-

masing bilangan pecahan yang masih berbeda. Kesalahan lain yang dilakukan siswa 

dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan terlihat 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 1.2 Kesalahan Siswa dalam Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan 

Dari gambar tersebut, terlihat kesalahan lain yang dilakukan siswa yang 

walaupun siswa telah menggunakan penyebut yang sama, namun siswa gagal dalam 

menentukan pecahan senilai. Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut perlu 

adanya media belajar yang dapat menjadi jembatan antara konkret dan abstrak 

sehingga dapat mempermudah warga belajar Paket B PKBM An-Nur Ibun dalam 

memahami konsep matematika. Media belajar yang tepat juga diharapkan dapat 

menarik perhatian untuk lebih fokus belajar. Karena pada dasarnya anak-anak usia 

tersebut membutuhkan pengajaran yang bersifat konkret dan menarik. 

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan 

pesan-pesan pembelajaran (Arsyad, 2011). Media pembelajaran memiliki banyak 

variasinya dan seiring dengan perkembangan zaman di mana teknologi berkembang 

pesat di segala bidang, maka penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi 

pun sudah banyak digunakan, seperti media pembelajaran dengan teknologi 

komputer yang memiliki kelebihan dalam hal interaktivitas. Dewasa ini, sudah 

banyak beredar program-program aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi media 

interaktif, salah satunya adalah Microsoft Power Point. 

Sebagai program aplikasi media interaktif, Microsoft Power Point paling 

banyak digunkan untuk berbagai kepentingan seperti presentasi, media 

pembelajaran, dan lain-lain. Keunggulan dari Microsoft Power Point sebagai media 
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interaktif yang digunakan dalam pembelajaran menurut Munandi (2013, hlm. 150) 

adalah sebagai berikut : 

a. Mampu menampilkan objek-objek yang tidak bisa ditampilkan secara fisik 

(imagery). Scara kognitif, pembelajaran dengan imagery ini akan 

meningkatkan retensi peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran. 

b. Mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca dan 

mendengarkan secara mudah. 

c. Memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur seperti teks, 

gambar, video, suara, tabel, grafik, dan animasi menjadi satu kesatuan 

penyajian. 

d. Dapat mengakomodasi peserta didik dengan modalitas belajarnya, baik 

peserta didik yang memiliki tipe belajar tipe visual, audio, maupun 

kinestetik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengembangkan sebuah 

media pembelajaran berupa media interaktif dengan aplikasi Power Point pada 

materi pecahan yang diharapkan dapat mempermudah warga belajar Paket B 

PKBM dalam memahami konsep pecahan sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman konsepnya. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pengembangan Media Interaktif 

Berbasis Power Point pada Materi Pecahan untuk Siswa Kelas VII Paket B 

PKBM.” 

 

B. Rumusan Masalah Penulisan 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana desain media interaktif berbasis Power Point pada materi pecahan 

untuk siswa kelas VII Paket B PKBM ? 

2. Bagaimana validitas media interaktif berbasis Power Point pada materi 

pecahan untuk siswa kelas VII Paket B PKBM ? 

3. Bagaimana praktikabilitas media interaktif berbasis Power Point pada materi 

pecahan untuk siswa kelas VII Paket B PKBM ? 

4. Bagaimana efektivitas media interaktif berbasis Power Point pada materi 

pecahan untuk siswa kelas VII Paket B PKBM ? 
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah : 

1. Mengetahui perancangan media interaktif berbasis Power Point pada materi 

pecahan untuk siswa kelas VII Paket B PKBM. 

2. Mengetahui validitas imedia interaktif berbasis Power Point pada materi 

pecahan untuk siswa kelas VII Paket B PKBM. 

3. Mengetahui praktikabilitas media interaktif berbasis Power Point pada materi 

pecahan untuk siswa kelas VII Paket B PKBM. 

4. Mengetahui efektivitas media interaktif berbasis Power Point pada materi 

pecahan untuk siswa kelas VII Paket B PKBM. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah : 

1. Manfaat Teoretis 

Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan media interaktif pada materi pecahan yang menarik dalam 

upaya meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Dengan mengetahui hasil penulisan ini, diharapkan pihak sekolah 

semakin meningkatkan kualitas pendidikannya khususnya pada mata 

pelajaran matematika melalui media pembelajaran interaktif. 

b. Bagi Tenaga Pendidik 

Dengan mengetahui hasil penulisan ini, diharapkan para tenaga pendidik, 

khususnya tenaga pendidik PKBM, terinspirasi untuk lebih 

mengembangkan proses pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif yang memudahkan siswa dalam belajar dan 

memahami materi. 

c. Bagi Siswa 

Dengan hasil penulisan ini diharapkan siswa mampu memahami konsep-

konsep matematika dengan mudah dan juga siswa memiliki motivasi 

yang tinggi untuk belajar matematika karena menggunakan media 

pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan.  
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d. Bagi Penulis 

Dengan adanya penulisan ini, penulis dapat turut berkontribusi bagi 

pendidikan nonformal, yaitu Paket B PKBM dalam pengembangan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran 

interaktif
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