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ABSTRACT 

Instagram is one of the most popular social media among the 

millennial generation. With its various features, Instagram can be 

used as a medium for learning mathematics. This study aimed to 

determine the use of Instagram in the assessment of mathematical 

skills through posters for Trigonometry Formulas material in the 

odd semester of class XI MIPA 1, 2, 3, and 4 MAN 1 Lamongan. 

This research was devised using qualitative descriptive approach. 

Data was collected through Google forms which were distributed 

randomly to the classes. So, 56 respondents from 121 students 

were obtained. The results revealed that Instagram can be used in 

the assessment of mathematical skills through posters. The use of 

posters in Instagram enabled students to develop their 

mathematical skills including creativity and originality of ideas, 

suitability of materials, consistent use of Trigonometry symbols, 

and composition on posters. 
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ABSTRAKSI 

Instagram menjadi salah satu media sosial yang sangat populer di 

kalangan generasi milenial. Dengan fiturnya yang beragam, 

Instagram dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pemanfaatan Instagram dalam penilaian keterampilan matematika 

dengan media poster untuk materi Rumus-rumus Trigonometri 

pada semester ganjil kelas XI MIPA 1, 2, 3, dan 4 MAN 1 

Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui Google form yang 

disebar secara acak pada kelas-kelas tersebut sehingga diperoleh 

56 responden dari 121 peserta didik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Instagram dapat digunakan dalam penilaian 

keterampilan matematika melalui media poster. Penggunaan 

media poster di Instagram dapat mengembangkan keterampilan 

matematika peserta didik yang meliputi kreativitas dan originalitas 

ide, kesesuaian materi, penggunaan simbol Trigonometri yang 

konsisten, dan pemilihan komposisi pada poster. 

Kata kunci: Instagram, Keterampilan Matematika, Media 

Poster 
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PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan teknologi 
dan informasi yang begitu pesat berimbas 
pula pada dunia pendidikan. Terutama 
saat pandemi covid-19 dua tahun terakhir 
ini, dimana proses belajar mengajar yang 
sebelumnya dilakukan secara luring 
diubah secara daring atau Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ). Proses Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) menuntut guru mencari 
alternatif media pembelajaran berbasis 
teknologi yang bisa diakses dengan 
mudah oleh peserta didik sehingga 
kegiatan belajar mengajar tetap bisa 
dilaksanakan sebagaimana mestinya 
meskipun guru dan peserta didik tidak 
berada pada ruang yang sama. 

 Penggunaan media yang tepat 
dalam proses pembelajaran memiliki 
peran penting untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.  Sebab, media 
pembelajaran mampu menjadi magnet 
tersendiri untuk meningkatkan 
keingintahuan, minat, memberikan 
motivasi, serta membangun kenyamanan 
bagi peserta didik dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, 
guru harus mampu mendesain media 
pembelajaran untuk memaksimalkan 
pencapaian tujuan pembelajaran terutama 
dengan memanfaatkan teknologi salah 
satunya yaitu penggunaan aplikasi 
berbasis internet.  

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo) mencatat 
bahwa sekitar 63 juta orang di Indonesia 
menggunakan internet dalam 
aktivitasnya dan 95% diantaranya 
menggunakan internet untuk mengakses 
media sosial. Menurut Van Dijk dalam 
Nasrullah (2016) mengatakan bahwa 
media sosial merupakan platform media 
yang memusatkan keberadaan atau 
eksistensi pengguna sehingga dapat 
beraktivitas maupun berkolaborasi. Sebab 
itu, media sosial dapat dipandang sebagai 
penghubung secara virtual untuk 

menguatkan hubungan antar pengguna 
sekaligus menjadi ikatan sosial jarak jauh.  

Dilansir dari kontan.co.id, tercatat 5 
media sosial yang paling popular di tahun 
2021 yaitu Whatsapp, Instagram, Youtube, 
Tiktok, dan juga Facebook. Whatsapp 
yang dirilis pada tahun 2009 menjadi 
media sosial yang paling banyak diakses 
hingga sekarang. Platform penyedia 
layanan pesan dan panggilan hanya 
dengan internet ini bisa dibilang cukup 
ramah dengan kuota internet. Selain 
mengirim pesan, Whatsapp juga 
dilengkapi dengan fitur panggilan suara, 
panggilan video, dan juga pembaruan 
status yang memungkinkan penggunanya 
untuk berinteraksi secara lebih luas. 
Seiring dengan perkembangannya, pada 
bulan Januari 2018, Whatsapp 
meluncurkan Whatsapp Business sebagai 
salah satu media sosial yang 
memudahkan pelaku bisnis untuk lebih 
banyak berinteraksi dengan 
pelanggannya. 

Sebagai media sosial terbesar kedua 
setelah Whatsapp, Instagram memberikan 
layanan untuk memudahkan 
penggunanya berbagi foto dan video 
secara daring. Selain mengunggah foto 
dan video, Instagram pun memberikan 
fasilitas kepada penggunanya dengan 
fitur yang lebih menarik antara lain 
instastory, IGTV, reels, direct message, 
panggilan video, dan masih banyak lagi. 
Dengan berbagai fitur yang menarik pada 
Instagram, maka terbuka peluang bagi 
guru untuk menggunakan Instagram 
sebagai salah satu alternatif dalam media 
pembelajaran.  

  Menurut Tafonao (2018) dalam 
Zukhruf Ambarsari (2020), media 
pembelajaran merupakan segala sesuatu 
yang dapat disampaikan oleh pengirim 
dan penerima dengan tujuan untuk 
merangsang pikiran, gagasan, dan minat 
peserta didik untuk belajar. Pendapat ini 
sejalan dengan Falahuddin (2014), bahwa 
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media pembelajaran adalah segala sesuatu 
yang dapat memberikan informasi dari 
sumber informasi kepada penerima 
informasi. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa media pembelajaran 
adalah alat yang digunakan oleh guru 
dalam menyampaikan informasi atau 
materi pelajaran dengan tujuan untuk 
merangsang pikiran, gagasan, dan minat 
peserta didik. 

Media pembelajaran yang baik 
bukanlah media pembelajaran yang 
didesain dengan teknologi sangat 
canggih, tetapi media pembelajaran yang 
baik merupakan media pembelajaran 
yang tepat guna, mudah diakses, dan 
dapat mencapai tujuan pembelajaran 
yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam 
mendesain dan memanfaatkan media 
pembelajaran, seorang guru dituntut 
untuk berempati kepada peserta didik 
agar media pembelajaran yang dipilih 
dapat memberikan manfaat sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi peserta didik. 

Pembelajaran matematika sebenarnya 
bukan semata-mata persoalan belajar 
menghafal rumus-rumus, simbol-simbol, 
operasi hitung, mengerjakan soal tanpa 
memahaminya, atau pun lainnya 
(Gunawan, 2017: 190). Jika pembelajaran 
matematika hanya dipahami sebagai 
mana tersebut, maka pembelajaran 
matematika terkesan sangat monoton dan 
membosankan. Padahal, disadari atau 
tidak, pembelajaran matematika sangat 
diperlukan dalam kehidupan. Oleh 
karena itu, diperlukan upaya untuk 
membuat pembelajaran matematika lebih 
bermakna dan menyenangkan. 

Menurut Zaenal Arifin (2009: 37), 
karakteristik pembelajaran matematika 
sangat dipengaruhi oleh karakteristik 
matematika sebagai suatu ilmu 
pengetahuan. Karakteristik pembelajaran 
matematika yang dimaksud adalah: (1) 
pembelajaran matematika dilakukan 
secara berjenjang; (2) pembelajaran 
matematika menggunakan metode spiral 

yaitu pengajaran konsep yang saling 
terkait; (3) pembelajaran matematika 
menekankan pola deduktif, meskipun di 
kelas rendah diperbolehkan 
menggunakan pendekatan induktif; dan 
(4) pembelajaran matematika menganut 
kebenaran konsistensi.  

Salah satu fitur dalam Instagram, 
sebagaimana telah dipaparkan 
sebelumnya adalah unggahan berupa foto 
atau gambar. Fitur ini dapat dimanfaatkan 
dalam pembelajaran matematika 
menggunakan media poster. Dalam 
gurubagi.com, poster didefinisikan sebagai 
media pembelajaran yang terdiri dari 
warna, gambar, grafis, serta tulisan yang 
bertujuan untuk menjelaskan dan 
mengekspresikan suatu konsep, ide, 
maupun pesan-pesan yang berkaitan 
dengan ilmu pengetahuan. Dalam 
penggunaannya, media poster 
merupakan penerapan gambar visual 
yang dilengkapi dengan penjelasan atau 
grafik tertentu. 

Beberapa keunggulan penggunaan 
media poster antara lain adalah sifatnya 
yang kongkrit dan lebih realistis dalam 
menunjukkan permasalahan sehingga 
lebih mudah dipahami, gambar yang 
ditampilkan dapat mengatasi 
permasalahan keterbatasan ruang dan 
waktu, warna atau animasi yang 
digunakan dapat menarik perhatian, 
bentuknya sederhana, murah, mudah, 
dan dapat digunakan dalam kurun waktu 
yang lama.  

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad 
Rivai (2010: 56 - 57), secara umum poster 
memiliki kegunaan, yaitu sebagai berikut: 
(1) memotivasi peserta didik, poster 
dalam pembelajaran sebagai pendorong 
atau memotivasi belajar peserta didik; (2) 
peringatan, berisi tentang peringatan-
peringatan terhadap suatu pelaksanaan 
aturan hukum, sekolah, atau sosial, 
kesehatan bahkan keagamaan; (3) 
pengalaman kreatif, melalui poster 
kegiatan menjadi lebih kreatif untuk 
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membuat ide, cerita, karangan dari sebuah 
poster yang dipajang.  

Media poster setidaknya dapat 
digunakan oleh guru untuk melakukan 
penilaian keterampilan matematika sebab 
dalam poster tertuang ide dan gagasan 
serta kreativitas peserta didik. Seiring 
dengan perkembangan teknologi, poster 
tidak lagi hanya dibuat secara manual 
tetapi dapat didesain semenarik mungkin 
dengan bantuan aplikasi tertentu melalui 
komputer atau smartphone. Selain 
sederhana dalam pembuatan, media 
poster juga diharapkan mampu membuat 
peserta didik lebih mudah memahami 
materi pembelajaran. Dengan demikian, 
tujuan pembelajaran dapat dicapai 
dengan maksimal. 

Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pemanfaatan 
Instagram dalam penilaian keterampilan 
matematika dengan media poster untuk 
materi Rumus-rumus Trigonometri pada 
semester ganjil kelas XI MIPA 1,2,3, dan 4 
MAN 1 Lamongan. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk membuat 
sebuah deskripsi secara terurut dan 
sistematis, faktual dan akurat tentang 
fakta-fakta dari populasi atau obyek 
penelitian menggunakan riset kualitatif. 
Teknik pengambilan data dilakukan 
melalui Google form yang berisi beberapa 
pertanyaan terkait dengan Instagram dan 
penggunaannya dalam kegiatan 
pembelajaran. Angket ini disebarkan 
secara acak kepada peserta didik kelas XI 
MIPA 1, 2, 3 dan 4 Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) 1 Lamongan Tahun Ajaran 
2021/2022 dengan jumlah responden 
sebanyak 56 peserta didik dari total 
sebanyak 121 peserta didik. Selain dengan 
Google form, peneliti juga mengumpulkan 
data dengan studi dokumentasi yang 
dilakukan dengan mencatat dan 

mendokumentasikan informasi terkait 
dengan obyek penelitian.  

Adapun rincian responden dalam tiap 
kelas diberikan pada tabel berikut: 

 

No Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Jumlah 

Responden 

1 XI MIPA 1 31 15 

2 XI MIPA 2 32 9 

3 XI MIPA 3 28 13 

4 XI MIPA 4 30 19 

 Jumlah  121 56 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instagram berasal dari kata insta dan 
gram. Insta berasal dari kata instan yang 
berarti langsung, sedangkan gram berasal 
dari kata telegram yang berarti gambar. 
Dari penggunaan kata tersebut, Instagram 
dapat diartikan sebagai aplikasi untuk 
berbagi gambar atau foto dengan cepat.  

Instagram dicetuskan oleh Kevin 
Systrom dan Mike Krieger. Keduanya 
merupakan lulusan Stanford University. 
Pada hari pertama peluncurannya, yaitu 6 
Oktober 2010, Instagram sudah diunduh 
oleh 25.000 pengguna. Setelah beberapa 
bulan, yaitu sekitar Mei 2011, pengguna 
Instagram sudah mencapai angka 3,75 
juta.  

Berdasarkan hasil pengambilan data 
kepada 56 responden diperoleh bahwa 
100% responden memiliki akun Instagram 
pribadi dengan intensitas penggunaan 
sering dan kadang-kadang. Sebanyak 
58,9% responden menggunakan aplikasi 
Instagram dengan intensitas sering, 
sedangkan responden yang 
menggunakan Instragram dengan 
intensitas kadang-kadang sebanyak 
41,1%. Selain akun Instagram pribadi, 
peserta didik juga memiliki akun 
Instagram kelas yang dikelola oleh 
beberapa peserta didik sebagai admin.  

Berikut ini tabel nama akun Instagram 
masing-masing kelas beserta adminnya: 
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No Kelas 
Nama Akun 

Instagram 
Admin 

1 
XI 

MIPA 1 
@electron.23_ 

Susilo 
Indah 
Rahayu 
Imroatul 
Hamidah 

2 
XI 

MIPA 2 
@expost.manela_ 

Meizola 

Leviana 

Aufarizka 

Khulwatuz 

Dzakiya 

3 
XI 

MIPA 3 
@compas.three 

Abelia 

Alda 

Cantika 

4 
XI 

MIPA 4 
@portuamor44_ 

Bunga 

Citra 

Lestari 

Puspa Ayu 

Faizah 

 
Instagram menjadi pilihan media 

sosial yang sangat digemari kalangan 
milenial karena memiliki berbagai fitur 
menarik dan mudah dioperasikan. Dari 
infokomputer.grid.id, beberapa fitur terbaru 
telah diluncurkan oleh Instagram. Fitur-
fitur tersebut antara lain: (1) Profesional 
Dashboard, fitur ini memungkinkan para 
pelaku bisnis dan konten kreator untuk 
melihat insight atau performa akun, (2) 
Recently Delete, fitur ini memungkinkan 
pengguna untuk memperoleh kembali 
foto dan video yang sudah dihapus dari 
postingan Instagram, (3) Live Room, fitur 
ini sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh 
dua pengguna secara bersamaan, tetapi 
saat ini sudah bisa dilakukan oleh empat 
pengguna, (4) Reels Remix, fitur ini 
memungkinkan pengguna untuk 
memasukkan konten orang lain ke dalam 
konten mereka, dan (5) Sticker Add Yours, 
fitur ini memungkinkan pengguna untuk 
memposting suatu tren atau tantangan 
baru yang dapat dipostingbaik berupa 
foto maupun video agar diikuti oleh 
pengikut Instagram yang lain.    

 Dalam peneliltian ini, hanya 
beberapa fitur umum pada Instagram 
yang akan dikaji dari responden 
penelitian. Fitur-fitur tersebut adalah 
Instagram Story, Live Instagram, Video Call, 
Reels, dan Instagram Feed. Penggunaan 
fitur-fitur Instagram tersebut dari hasil 
penelitian disajikan pada diagram batang 
berikut: 

 

 
 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 
terdapat dua fitur Instagram yang sering 
digunakan oleh peserta didik yaitu 
Instagram Story dan Instagram Feed. 
Meskipun selisih penggunaan Instagram 
Feed dan Live Instagram tidak terlalu jauh, 
tetapi Instagram Feed memiliki kelebihan 
tersendiri bila dibandingkan dengan Live 
Instagram. Selanjutnya, peneliti akan 
mengulas tentang dua fitur terbaik 
Instagram yang paling sering digunakan 
oleh peserta didik.  

Instagram Story merupakan fitur yang 
paling sering digunakan. Fitur ini cocok 
digunakan pada kondisi yang tidak 
memerlukan intensitas waktu lama. 
Sebab, video atau foto yang diposting 
dengan fitur ini hanya akan bertahan 
selama 24 jam. Artinya, jika video atau 
foto yang diunggah melalui fitur ini telah 
melebihi 24 jam, maka postingan tersebut 
secara otomatis akan terhapus dari 
Instagram. Selain itu, durasi video yang 
bisa diupload dengan fitur ini juga 
terbatas yaitu maksimal 30 detik.  

Instagram Feed merupakan fitur yang 
sudah ada sejak Instagram pertama kali 
diluncurkan. Fitur ini sebenarnya berupa 
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beranda Instagram yang berisi postingan 
pengguna lain yang diikuti di Instagram. 
Unggahan dalam fitur ini berupa foto dan 
video yang dapat menimbulkan interaksi 
antar pengguna dengan cara menekan 
tombol suka, memberikan komentar, 
menyimpan, ataupun mengirim 
postingan tersebut. Postingan pada fitur 
ini tidak akan hilang kecuali sengaja 
dihapus oleh penggunanya.  

Melalui dua fitur ini, guru dapat 
memanfaatkan Instagram untuk kegiatan 
pembelajaran. Materi pembelajaran baik 
berupa foto atau video dapat diposting 
sehingga terjadi interaksi sebagai kegiatan 
pembelajaran. Berdasarkan paparan 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
Instagram Feed lebih cocok digunakan 
untuk media pembelajaran sebab 
postingan dalam Instagram Feed tidak akan 
hilang dan dapat menimbulkan interaksi 
antar pengguna Instagram.  

Contoh penggunaan Instagram Feed 
untuk mengunggah materi berupa video 
pembelajaran adalah sebagai berikut:   

 
 
Melalui postingan di Instagram Feed, 

peserta didik dapat menyimak materi 
pembelajaran dengan durasi yang tidak 

terlalu lama sehingga kuota yang 
dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Selain 
itu, guru dapat melakukan interaksi dan 
memberikan penilaian melalui komentar 
yang diberikan oleh peserta didik pada 
postingan tersebut. Video dengan durasi 
terbatas membuat materi yang disajikan 
lebih singkat dan padat. Selain itu, 
pengguna Instagram juga dapat melihat 
secara langsung jumlah tayangan video 
yang sudah diunggah. 

Materi Rumus-rumus Trigonometri 
mengharuskan peserta didik mampu 
memahami dan menggunakan rumus-
rumus dalam pemecahan masalah 
kontekstual. Media poster dapat 
digunakan sebagai alternatif media 
pembelajaran karena mampu 
mengakomodir ide/gagasan agar peserta 
didik mampu memahami materi dengan 
lebih mudah. Selain itu, media 
pembelajaran ini diharapkan mampu 
memberikan kesan bahwa pembelajaran 
matematika bisa didesain menyenangkan 
dan penuh kreativitas.  

Poster ini selanjutnya diposting 
melalui akun Instagram kelas untuk 
memudahkan klasifikasi dan penilaian. 
Berikut ini merupakan tampilan Instagram 
Feed masing-masing kelas dengan 
postingan berupa gambar media poster 
materi Rumus-rumus Trigonometri.  
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Dari tampilan media poster yang 
sudah diposting melalui akun Instagram 
kelas dapat dilihat kreativitas peserta 
didik dalam menuangkan ide dan 
gagasannya tentang materi Rumus-rumus 
Trigonometri untuk menghasilkan poster 
yang mudah dipahami dan menarik. 

Penggunaan padu padan warna, 
pemilihan huruf, tata letak, penambahan 
animasi serta desain yang berbeda satu 
sama lain membuat kreativitas peserta 
didik semakin beragam. 

Sebanyak 83,9% responden 
menyetujui penggunaan Instagram dalam 
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penilaian keterampilan matematika 
dengan media poster. Media poster cukup 
efektif digunakan dalam materi Rumus-
rumus Trigonometri agar peserta didik 
lebih mudah memahami dan mengingat 
materi pembelajaran. Selain itu, peserta 
didik juga dapat mengembangkan 
keterampilan matematikanya. Penilaian 
keterampilan ini dilakukan dengan 
melihat beberapa aspek yaitu (1) 
kreativitas dan originalitas ide peserta 
didik dalam membuat poster, (2) 
kesesuaian materi yang dipilih, (3) 
penggunaan simbol Trigonometri yang 
konsisten, dan (4) pemilihan komposisi 
yang menarik pada poster seperti warna, 
ukuran, penambahan animasi, bentuk, 
maupun pemilihan huruf dan kesesuaian 
tampilan poster. 

Sayangnya, sekitar 7,1% responden 
masih mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan penilaian tersebut. Hal ini 
terjadi karena kurangnya kemampuan 
dalam mengoperasikan aplikasi 
pembuatan poster. Aplikasi pembuatan 
media poster yang paling banyak 
digunakan oleh peserta didik adalah 
aplikasi Canva. 

Dari hasil penelitian juga diperoleh 
bahwa 98,2% responden menyetujui jika 
Instagram merupakan media sosial yang 
sangat popular. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya kepemilikan akun Instagram oleh 
100% responden penelitian. Sebagaimana 
pada penelitian yang dilakukan oleh 
Wahyu Fajar Saputra (2021), Instagram 
dianggap menjadi akun yang wajib 
dimiliki karena cocok digunakan sebagai 
media pembelajaran secara online karena 
sangat mudah digunakan dan sangat 
dikenal oleh kalangan generasi milenial. 
Selain itu, banyak tokoh-tokoh publik dari 
kalangan pemerintahan, artis, ulama, 
maupun olahragawan, dalam maupun 
luar negeri yang juga menggunakan 
aplikasi Instagram. Hal ini 
memungkinkan terjadinya interaksi 

secara langsung melalui komentar pada 
fitur-fitur yang digunakan.   

Meskipun sangat populer di kalangan 
generasi milenial, hasil penelitian juga 
menunjukkan belum banyak mata 
pelajaran yang memanfaatkan Instagram 
sebagai media pembelajaran. Hal ini 
sangat disayangkan sebab Instagram 
memiliki berbagai fitur menarik yang 
dapat dimanfaatkan untuk membuat 
pembelajaran lebih kreatif, 
menyenangkan, dan berbasis digital. 
Seiring dengan perkembangan dan 
pembaruan di Instagram nantinya, 
Instagram mampu menjadi alternatif 
media pembelajaran berbasis digital yang 
sangat menarik. 

  
PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Instagram dapat 
digunakan untuk mengembangkan 
keterampilan matematika peserta didik di 
kelas XI MIPA 1, 2, 3, dan 4 MAN 1 
Lamongan. Penilaian keterampilan ini 
meliputi aspek kreativitas dan originalitas 
ide, kesesuaian materi, penggunaan 
simbol Trigonometri yang konsisten, dan 
pemilihan komposisi yang tepat. 
Penggunaan media poster juga cukup 
efektif membantu peserta didik lebih 
mudah memahami materi Rumus-rumus 
Trigonometri.  

Sayangnya, belum banyak mata 
pelajaran yang memanfaatkan Instagram 
sebagai media pembelajaran. Padahal, 
Instagram memiliki banyak sekali fitur 
menarik dan sangat populer di kalangan 
generasi milenial. Pemanfaatan Instagram 
dalam pembelajaran diharapkan mampu 
membuat pembelajaran lebih kreatif, 
menyenangkan, dan mengembangkan 
digitalisasi dalam dunia Pendidikan. 
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