
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran eksak dan bersifat

abstrak yang selama ini dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan dan

menjadi momok bagi setiap siswa. Terlebih lagi jika kurangnya daya

kreativitas dan fasilitas media pembelajaran yang tersedia. Padahal

penguasaan materi matematika merupakan dasar untuk menguasai ilmu

lainnya. Dengan demikian diperlukan suatu terobosan yang dapat

meningkatkan kualitas pendidikan yaitu sebagai salah satu alternatif dalam

pemilihan media pembelajaran yang tepat.

Azhar Arsyad (2011, 91) menjelaskan bahwa media berbasis visual

memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual

dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat daya ingat siswa. Visual

juga dapat menumbuhkan minat dan dapat memberikan hubungan antara isi

materi pembelajaran dunia nyata. Sebagian besar objek yang dipelajari dalam

matematika adalah materi yang bersifat abstrak. Oleh karena itu peserta didik

harus mulai mengembangkan imajinasi agar dapat memahami konsep yang

mendasar dalam ilmu matematika. Penggambaran sesuatu yang abstrak

menjadi hal penting pada proses pembelajaran matematika. Penggambaran

fenomena yang ada dalam ilmu matematika bisa dilakukan dengan berbagai
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cara, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran komputer

dengan pemanfaatan Adobe Flash.

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan di

SMP N 2 Wuryantoro ditemukan adanya beberapa masalah yang ada di kelas

VIII A, masalah tersebut adalah kurangnya pemahaman konsep dan prestasi

belajar matematika. Permasalahan ini dikarenakan kurang optimalnya guru

dalam menggunakan media dalam proses pembelajarannya. Rendahnya

pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika ditunjukkan dengan

siswa yang dapat menyatakan ulang sebuah konsep sebanyak 10 siswa

(29,41%), memberikan contoh soal sebanyak 8 siswa (23,52%),

mengaplikasikan konsep pada penyelesaian masalah sebanyak 17 siswa

(50%), dan prestasi belajar siswa yang nilainya kurang dari nilai KKM (75)

sebanyak 14 siswa (41.18%).

Selama ini guru matematika kelas VIIIA di SMP N 2 Wuryantoro

masih menggunakan metode pembelajaran konvensional serta kurang

memanfaatkan kelengkapan media pembelajaran yang ada di sekolah. Hal ini

yang menjadi penyebab kurang terpicunya perhatian siswa untuk lebih paham

akan materi yang mengakibatkan siswa menjadi kurang tertarik dalam

mengikuti pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penggunaan media Adobe Flash

adalah solusi yang dipilih dengan alasan dapat meningkatan pemahaman

konsep matematika siswa. Hal ini dikarenakan Adobe Flash mempunyai

keunggulan dapat menunjang pembelajaran matematika di kelas, diantaranya
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adalah guru dapat membuat gambar atau animasi untuk mempermudah siswa

dalam memahami konsep dan diikuti dengan peningkatan prestasi siswa.

Pada penelitian ini media Adobe Flash dipakai untuk membantu

menjelaskan materi bangun ruang yang lebih dalam membahas pada bahasan

luas dan volume. Karena penggunaan animasi pada gambar dan latar belakang

yang juga berwarna akan membantu siswa dalam memahami materi ini.

Untuk itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul

“Peningkatan pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika

menggunakan media Adobe Flash” di SMP N 2 Wuryantoro kelas VIII.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Apakah pembelajaran dengan media pembelajaran Adobe Flash mampu

meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VIII A

semester genap di SMP N 2 Wuryantoro tahun ajaran 2012/2013?

2. Apakah pembelajaran dengan media pembelajaran Adobe Flash mampu

meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa kelas VIII A

semester genap di SMP N 2 Wuryantoro tahun ajaran 2012/2013?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
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1. Meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui penerapan media

pembelajaran dengan menggunakan media Adobe Flash pada siswa kelas

VIII A semester genap di SMP N 2 Wuryantoro pada materi bahasan

bangun ruang

2. Mengetahui peningkatan prestasi belajar matematika melalui penerapan

media pembelajaran Adobe Flash pada siswa kelas VIII A semester genap

di SMP N 2 Wuryantoro pada materi bangun ruang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat:

a. Memberikan peningkatan kualitas pembelajaran matematika, utamanya

pada peningkatan kepahaman terhadap konsep matematika dengan

menggunakan media Adobe Flash

b. Meningkatkan prestasi belajar matematika siswa dengan penggunaan

media Adobe Flash.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa, diharapkan pembelajaran dengan menggunakan Adobe

Flash dapat meningkatkan pemahaman konsep dan prestasi belajar

siswa terhadap pembelajaran matematika serta membuat pembelajaran

matematika lebih menarik, menyenangkan, dan terasa mudah

dipahami.



5

b. Bagi Guru, diharapkan dapat membantu tugas guru dalam

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik selama

proses pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien serta

meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan media

pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran.

c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada mata pelajaran

matematika serta dapat meningkatkan prestasi belajar matematika

sekolah

d. Bagi Penulis, mendapatkan pengalaman langsung dalam pembelajaran

dengan penggunaan Adobe Flash sehingga kelak ketika terjun ke

lapangan mempunyai wawasan dan pengalaman.


