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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang kendali besar dalam kehidupan manusia. Tujuan 

pendidikan itu sendiri yaitu menciptakan individu yang berkualitas kemampuan 

dan keterampilannya. Pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang 

bermakna dimana siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

hasil belajar yang dicapai maksimal. Belajar membutuhkan keterlibatan mental 

dan aktivitas siswa sendiri. Siswa sebagai subjek didik harus secara aktif meraih 

dan memperoleh pengetahuan baru sesuai minat, bakat, perilaku dan norma-

norma serta nilai-nilai yang berlaku (Suyono dan Hariyanto, 2011: 14). 

Matematika merupakan suatu bidang pelajaran yang mempunyai peranan 

yang penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Matematika merupakan 

salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan 

penting dalam pendidikan. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sundayana, 2013: 

2). Namun dalam kenyataannya sering ditemukan siswa yang tidak menyukai 

matematika dan menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang 

sulit dan membosankan. Keadaan inilah yang membuat hasil belajar matematika 

di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga.  

Hasil belajar biasanya dipergunakan oleh guru sebagai indikator 

keberhasilan bagi siswa. Menurut Purwanto (2011:45) hasil belajar adalah 

perolehan proses belajar siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar 

dikatakan berhasil jika dilihat dari nilai akhir siswa yang melakukan proses 

belajar. Hasil belajar matematika itu penting namun kenyataannya belum sesuai 

harapan. Pelajaran matematika dianggap sulit dari siswa sehingga hasil belajar 

matematika rendah. Berdasarkan hasil studi Programme for International 

Student Assesment (PISA) untuk bidang matematika (2015), Indonesia berada 

pada peringkat ke-63 dari 69 negara peserta PISA. Berdasarkan data Litbang 

Kemendikbud menyatakan hasil Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 
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2016/2017 perolehan nilai rerata Ujian Nasional Matematika Provinsi Jawa 

Tengah dengan perolehan 48.65 lebih rendah dibandingkan nilai rerata Ujian 

Nasional mata pelajaran lain. 

Dari data tersebut terlihat bahwa hasil belajar matematika cenderung belum 

sesuai harapan disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Selain itu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah belum 

maksimalnya penggunaan media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa 

terhadap pelajaran matematika. Sehingga siswa menganggap pelajaran 

matematika sebagai momok yang menakutkan. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk 

meningkatkan hasil belajar terutama pada mata pelajaran matematika. Upaya 

pendidik dalam meningkatkan berbagai variabel pengaruh hasil belajar turut 

menentukan keberhasilan siswa dalam memahami konsep matematika yang 

diajarkan. Dalam kurikulum 2013, guru sebagai fasilitator pembelajaran dituntut 

untuk mampu mengelola dan mengembangkan media pembelajaran sebagai 

salah satu variabel pengaruh prestasi belajar khususnya media pembelajaran 

yang dapat membantu proses pembelajaran.  

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang salah satu 

isinya adalah diharuskannya pendidik mencantumkan media pembelajaran yang 

akan digunakan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru harus 

mampu mengembangkan dan menggunakan media agar pembelajaran menjadi 

lebih efektif. Penggunaan media dalam pembelajaran akan mempermudah 

peserta didik dalam menguasai materi secara optimal sesuai yang diharapkan. 

Menurut Sundayana (2013:04) media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. 

Hamalik (dalam Arsyad, 2014:19) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Dalam pembelajaran matematika media pembelajaran 
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membantu siswa dalam memvisualisasikan objek abstrak yang sulit dibayangkan 

oleh siswa. 

Dalam kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika kelas IX terdapat 

materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Materi ini siswa dituntut untuk 

menemukan rumus tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Akan 

tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran siswa masih kesulitan untuk menentukan 

konsep bangun ruang sehingga siswa hanya dapat menghafal rumus saja. 

Kelemahan dari menghafal adalah siswa sewaktu-waktu bisa lupa rumus apa 

yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil daya serap 

ujian nasional 2014/2015 dengan materi geometri, kemampuan geometri siswa 

masih diperingkat paling bawah. Berikut adalah tabel daya serap hasil ujian 

nasional tahun 2014/2015 yang dianalisis berdasarkan materi. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Daya Serap Hasil Ujian Nasional 2014/2015. 

Kemampuan yang diuji Kota/Kabupaten Provinsi Nasional 

Operasi Bilangan 49.97 51.99 60.64 

Operasi Aljabar 45.49 46.75 57.28 

Bangun Geometris 43.58 44.03 52.04 

Statistika dan Peluang 51.86 52.64 60.78 

 

Sekolah telah menyediakan berbagai macam media pembelajaran yang 

berupa alat peraga. Akan tetapi alat peraga yang disediakan disekolah tidak 

bervariasi dan masih konvensional sehingga membutuhkan perawatan khusus, 

jika tidak dirawat dengan baik maka alat itu akan cepat rusak. Dibutuhkan media 

pembelajaran yang lebih modern dan tidak membutuhkan perawatan khusus, 

sehingga media dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini 

media yang berbasis elektronik dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penggunaan media pembelajaran. 

Berdasarkan teori Piaget terdapat empat tahap perkembangan kognitif siswa, 

salah satunya tahap operasi formal yaitu usia 11 tahun keatas. Berdasarkan teori 

Piaget tersebut, siswa SMP berada pada tahap operasi formal. Ciri dari tahap ini 

adalah siswa mampu menggunakan penalaran abstrak. Namun, pada 
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kenyataannya siswa SMP masih kesulitan membayangkan objek abstrak yang 

ada dalam matematika. Sebagian besar siswa tidak mempunyai keberanian untuk 

bertanya dan meminta penjelasan ulang kepada guru saat siswa merasa belum 

paham dengan materi yang disampaikan guru. Apabila pembelajaran matematika 

berjalan seperti ini tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi dalam hasil 

belajar siswa.  

Multimedia pembelajaran interaktif menurut Daryanto (2013:51) suatu 

multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan 

oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang yang dikehendaki 

untuk proses selanjutnya. Dalam media pembelajaran interaktif terdapat berbagai 

menu yang dapat dipilih siswa, seperti menu petunjuk yang berisi tentang 

petunjuk penggunaan media, materi yang berisi materi pembelajaran beserta 

contoh soal untuk berlatih, evaluasi yang berisi soal-soal untuk menguji 

kemampuan siswa, dan profil penulis yang berisi tentang identitas pembuat 

media. Dengan hal seperti ini siswa dapat menggunakan media pembelajaran 

untuk mengulang pembelajaran dirumah maupun disekolah kapan saja saat siswa 

membutuhkan. 

Berdasarkan latar latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti 

menganggap permasalahan ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “ Pengembangan Media Pebelajaran 

Interaktif Menggunakan Adobe Flash Player pada Pokok Bahasan Bangun 

Ruang Sisi Lengkung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang terkait hasil belajar 

matematika dapat di identifikasikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah. 

2. Sebagian siswa sulit berfikir abstrak dan tidak berani bertanya kepada guru. 

3. Media pembelajaran yang konvensional mudah rusak. 

4. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang membantu siswa dalam 

berfikir abstrak. 
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5. Siswa membutuhkan media yang dapat mengulang pembelajaran kapanpun 

saat diperlukan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi, maka penelitian ini dibatasi 

pada masalah. 

1. Pembuatan media ini dibatasi pada pokok bahasan bangun ruang sisi 

lengkung kelas IX. 

2. Media yang dibuat dalam penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif 

menggunakan Adobe Flash Player. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tiga. 

1. Bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran menggunakan Adobe 

Flash Player untuk mata pelajaran Matematika dalam materi Bangun Ruang 

Sisi Lengkung? 

2. Bagaimana kevalidan dan kelayakan media pembelajaran menggunakan 

Adobe Flash Player untuk mata pelajaran Matematika dalam materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ada tiga tujuan. 

1. Mengembangkan media pembelajaran menggunakan Adobe Flash Player 

untuk mata pelajaran Matematika dalam materi Bangun Ruang Sisi 

Lengkung. 

2. Mengetahui kevalidan dan kelayakan media pembelajaran menggunakan 

Adobe Flash Player untuk mata pelajaran Matematika dalam materi Bangun 

Ruang Sisi Lengkung. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan baru tentang 

penggunaan media pembelajaran yang interaktif, khususnya pada Media 

Pembelajaran Matetematika menggunakan Adobe Flash Player. 

2. Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. 

a. Manfaat bagi siswa yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

pengalaman dan rasa ketertarikan melalui media pembelajaran yang 

menarik dan inovatif.  

b. Manfaat bagi guru yaitu hasil penelitian diharapkan sebagai referensi 

tentang penggunaan media pembelajran untuk membantu kinerja guru 

dalam menyampaikan materi Bangun Ruang Sisi Lengkung di kelas IX. 

c. Manfaat bagi peneliti yaitu peneliti mendapatkan pengalaman dalam 

pembuatan media pembelajaran interaktif dan dapat melaksanakan 

Kegiatan Belajar Mengajar secara langsung dalam dunia pendidikan. 

 


