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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh 

kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan sarana dan wadah yang strategis 

untuk mengembangakan sumber daya manusia. Oleh sebab itu pendidikan 

harus mendapatkan perhatian yang lebih. Untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas pendidikan, berbagai upaya dilakukan oleh pengelola pendidikan di 

Indonesia dalam rangka meningkatkan prestasi dengan pengembangan sumber 

daya pendidikan yang dimiliki. Tujuan pendidikan di era globalisasi ini  

adalah untuk memberi bekal kepada peserta didik untuk mampu menghadapi 

perkembangan teknologi di bidang pendidikan.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam 

pendidikan di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam setiap jenjang 

pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi pasti terdapat 

matematika. Matematika juga menjadi salah satu syarat kelulusan siswa dari 

jenjang pendidikan tertentu. Pentingnya matematika bagi dunia pendidikan 

mendorong guru untuk selalu berinovasi supaya matematika tidak menjadi 

’momok’ menakutkan bagi siswa. Matematika harus menjadi mata pelajaran 

yang selalu ditunggu oleh siswa untuk dipelajari di sekolah. Guru merupakan 

kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi central setiap 

perubahan di bidang pendidikan. Guru disebut agent of change karena setiap 

inovasi dan perubahan yang dilakukan guru di kelas dapat berdampak pada 

kemajuan siswa. Di dalam kelas guru mempunyai tanggung jawab dalam 

menciptakan suasana yang inovatif dan menyenangkan dalam proses 

pembelajaran. Salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan perbaikan 

dan perubahan dalam pembelajaran.  
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Memperbaiki kualitas pembelajaran dapat ditempuh dengan cara 

meningkatkan kemampuan guru menyampaikan informasi dalam 

pembelajaran di kelas serta merancang media pembelajaran yang menarik 

sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran 

yang menyenangkan dapat mempengaruhi kemauan dan kemampuan siswa 

dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru. Untuk meningkatkan 

kemauan siswa dalam belajar, perlu adanya metode pembelajara inovatif yang 

diberikan oleh guru, agar dapat mendorong siswa untuk belajar, metode 

pembelajaran perlu dilengkapi dengan penggunaan peraga dan media 

pembelajaran yang baik dan mendukung.  

Media merupakan salah satu komponen komunikasi dan segala bentuk 

yang dipergunakan untuk suatu proses penyampaian informasi (Usman: 2008, 

213). Komunikasi merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. 

Penyaluran informasi dari guru menuju siswa yang optimal, guru perlu 

menggunakan media pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran ada 

dalam salah satu komponen mengajar yang tertulis dalam rencana proses 

pembelajaran (RPP) sebagai salah satu cara meningkatkan interaksi guru 

dengan siswa dalam prosem pembelajaran. Menunjang metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran merupakan fungsi dari media 

pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran harus efektif 

dan menyenangkan sesuai dengan materi yang diajarkan. Siswa kurang focus 

terhadap pembelajaran dan beranggapan bahwa matematika merupakan mata 

pelajaran yang membosankan dan sulit.  

Di sisi lain kemampuan menyelesaikan masalah siswa kelas VII masih 

rendah, dilihat dari cara menyelesaian masalah pada soal cerita. Siswa tampak 

kesulitan memahami maksud dari cerita pada soal. Mengingat kenyataan 

pembelajaran yang demikian, perlu adanya media pembelajaran yang mampu 

memfasilitasi siswa dalam memahami soal serta menyelasaikan persoalan 

matematika.  



3 
 

 

Informasi yang diperoleh bahwa kenyataan dikelas, guru mata 

pelajaran matematika kelas VII MTs menggunakan metode ceramah, 

cooperative learning dan penemuan terbimbing. Sedangkan media 

pembelajaran berbasis multimedia dalam pembelajaran matematika belum  

ada yang mengembangkan. Belum dikembangkannya media pembelajaran 

interaktif dikarenakan beberapa hal, guru yang disibukkan dengan perangkat 

kinerja untuk mendapatkan tunjangan professional, usia guru yang melebihi 

usia produktif serta pengalaman guru yang kurang akan pengetahuan tentang 

perangkat komputer menjadi kendalanya. Padahal media merupakan alat 

komunikasi pembelajaran yang efektif untuk terciptanya pembelajaran yang 

optimal. Media pembelajaran interaktif juga membantu anak untuk fokus 

dalam pembelajaran di kelas. Sehingga pengembangan media pembelajaran 

interaktif sangat mendesak untuk dialkukan mengingat tuntutan pendidikan 

yang semakin tinggi. Media sebagai alat bantu masih diperlukan untuk 

pembelajaran matematika untuk mempelajari materi-materi yang berdifat 

abstrak (Wahyuningsih: 2008, 203). Materi Transformasi yang menjadi salah 

satu pembahasan dalam pelajaran matematika mempunyai tingkat kesulitan 

yang tersendiri. Dengan adanya visualisasi dari media pembelajaran 

diharapkan siswa dapat memahami materi Transformasi yang sebenarnya 

mereka alami di kehidupan sehari-hari serta dapat memfasilitasi siswa dalam 

memecahkan maslah berkaitan dengan transformasi.  

Adobe Flash CS6 merupakan software yang tepat untuk membauat 

berbagai sajian visual yang dapat menginterpretasikan berbagai media, seperti 

video, gambar, animasi dan suara. Penggunaan multimedia interaktif Adobe 

Flash CS6 dalam pembelajaran diharapkan dapat membantu mengatasi 

permasalahan pembelajaran matematika pada umumnya dan pada materi 

Transformasi pada khususnya. Dengan media pembelajaran ini diharapkan 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan dapat memfasilitasi siswa dalam 

memecahkan masalah matematika.  



4 
 

 

B. Identifikasi Masalah  

Media memiliki peran penting dalam pembelajaran hal tersebut sejalan 

dengan berkembangnya kurikulum dalam pendidikan yang menuntut adanya 

inovasi-inovasi dalam mempermudah proses pembelajaran supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Ada beberapa fungsi media pembelajaran, Levie 

dan Lentz dalam Azhar (2013: 20) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 

fungsi yang dimiliki media pembelajaran: a) Fungsi Atensi, b) Fungsi Afektif, 

c) Fungsi Kognitif, dan d) Fungsi Kompensatoris.   

Permasalahan yang dihadapi ketika menyinggung media pembelajaran 

adalah kemampuan guru mengukur diri mereka sendiri. Guru menganggap 

bahwa media pembelajaran sebagai sesuatu yang merepotkan. Sebagian besar 

dari guru kurang berinovasi dan menggunakan media seadanya untuk proses 

pembelajaran. Menyinggung lebih dalam mengenai media pembelajaran 

khususnya media pembelajaran berbasis komputer, sebagian besar guru 

apalagi guru yang berusia lebih dari 50 tahun dengan pengalaman mengajar 

puluhan tahun merasa asing dengan hal tersebut. Merasa kesulitan dalam 

menggunakan media berbasis komputer. Asing terhadap fitur-fitur dalam 

komputer dan tidak jarang merasa takut jika salah dalam mengoperasikan 

komputer. 

Adapun media pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat satu 

arah. Bersifat satu arah menggambarkan bahwa  belum ada komunikasi antara 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran melalui media pembelajaran 

tersebut. Guru masih mendominasi peran dalam pembelajaran. Sehingga 

siswa hanya menunggu informasi yang disampaikan oleh guru.  

Pengembangan media pembelajaran interaktif perlu dilakukan untuk 

membantu komunikasi antara guru dan siswa dalam pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapau secara maksimal. Mengingat beberapa 

kendala yang telah diuraikan di atas, peneliti mengembangkan media 
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pembelajaran interaktif berbasis komputer sebagai salah satu inovasi dalam 

pembelajaran.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Fokus dalam penelitian ini, peneliti menghasilkan media pembelajaran 

matematika berbasis komputer dengan Adobe Flash CS6 pada pokok bahasan 

Transformasi. Produk penelitian berupa kepingan Compact Disk (CD) yang 

memuat materi,contoh soal dan pengayaan yang dapat memudahkan siswa 

dalam memahami materi yang sedang dipelajari.  

Produk yang dihasilkan berupa kepingan CD diujicobakan kepada 

siswa selaku subjek penelitian untuk diketahui efektifitas dari produk yang 

dihasilkan tersebut. Sehingga impact yang dihasilkan akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa.    

 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana media pembelajaran factual dalam pembelajaran matematika 

di MTs Negeri Sragen dalam materi Transformasi ? 

2. Bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis komputer dengan 

menggunakan Macromedia Flash Adobe Flash CS6 pada materi 

Transformasi ?  

3. Bagaimana kelayakan desain media pembelajaran berbasis komputer 

dengan menggunakan Adobe Macromedia Flash CS6 pada materi 

Transformasi ? 

4. Bagaimana efektifitas Media pembelajaran Adobe Macromedia Flash CS6 

terhadap pembelajaran matematika pokok bahasan Transformasi kelas VII 

MTs Negeri Sragen ?     
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E. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan media pembelajaran factual dalam  pembelajaran 

matematika di MTs Negeri Sragen 

2. Mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer dengan 

menggunakan Adobe Macromedia Flash CS6 pada materi Transformasi 

3. Menguji dan mendiskripsikan kelayakan media pembelajaran berbasis  

komputer dengan menggunakan Macromedia flash adobe cs6  

4. Menguji efektifitas media pembelajaran Adobe Flash CS6 terhadap 

pembelajaran matematika 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Guru  

Dapat menjadi masukan atau wacana terhadap guru dalam upaya 

pemanfaatan media pembelajaran untuk pelajaran matematika. Sebagai 

referensi dalam pengembangan media pembelajaran dalam optimalisasi 

hasil belajara yang baik.  

2. Bagi Siswa  

Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran sehingga menciptakan 

suasana belajar yang nyaman dan menarik sehingga meningkatkan hasil 

belajar dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan Transformasi 

3. Bagi Madrasah  

Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kurikulum yang 

dikembangkan sehingga mencapai kualitas madrasah yang berstandard 

 

G. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

1. Lingkup Materi  

Media pembelajar berbasis komputer yang diberi judul “Belajar 

Matematika lebih Kece“ berisi tentang konsep, animasi, simulasi, latihan 
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dan evaluasi. Program ini dibuat sesuai dengan materi Transformasi untuk 

siswa MTs Negeri Sragen.  

2. Sasaran Program   

a. Guru memiliki fasilitas berupa media pembelajaran yang mudah 

digunakan untuk materi Trasnformasi 

b. Siswa mendapat mengalaman bermakna dengan adanya media 

pembelajaran berbasis komputer 

c. Siswa lebih mudah menerima dan memahami materi pelajaran 

khususnya pada materi Transformasi  

 

 


