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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di setiap 

jenjang pendidikan. Matematika juga dapat dikatakan sebagai bekal pengetahuan 

untuk hidup di masyarakat karena berbagai permasalahan melibatkan matematika. 

Namun pada kenyataannya, siswa masih merasa kurang senang dengan pelajaran 

matematika, karena pelajaran matematika dikenal pelajaran yang sangat rumit. 

Umumnya siswa merasa takut atau merasa benci terhadap matematika 

dikarenakan enggan mempelajari matematika (Mardiyono, 2005). Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru matematika SMP Negeri 01 

Wonosari bahwa guru tersebut mengalami kesulitan pada materi lingkaran, 

kesulitan tersebut terletak pada pemahaman siswa tentang unsur-unsur lingkaran 

serta cara perhitungan siswa dalam menentukan luas dan keliling lingkaran. Hal 

itu dapat dipengaruhi oleh pembelajaran yang digunakan pada saat proses 

pembelajaran kurang menarik perhatian siswa. Peran guru sangat penting dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang  interaktif. Suasana tersebut diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa agar pembelajaran lebih efektif dalam memahami 

pelajaran matematika khususnya pada materi Lingkaran.   

Upaya yang akan dilakukan untuk masalah tersebut yaitu dengan melalui 

media pembelajaran yang bervariatif  dan  inovatif, karena dengan adanya media 

ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa senang dan cinta belajar matematika. 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran memberikan 

kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan antara 

pembelajaran tanpa menggunakan media dengan pembelajaran menggunakan 

media (Safitri dkk, 2013). Oleh sebab itu, dianjurkan untuk mempertinggi kualitas 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran (Sudjana & Rivai, 2011). 

Penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan minat dan 

motivasi serta rangsangan belajar siswa (Arsyad, 2014). Guru diharuskan 

mengembangkan suasana belajar mandiri yang bertujuan untuk menarik perhatian 

siswa dengan memanfaatkan media pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. 

Media  pembelajaran  sudah  semakin  beragam,  seperti  media interaktif. Media 
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interaktif merupakan pembelajaran dengan menggunakan media yang dapat 

menghadirkan suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu, salah satu alternatif 

media yang dapat menjawab kebutuhan siswa adalah media interaktif.  

Pengertian interaktif yaitu berkaitan dengan komunikasi dua arah atau 

lebih. Dengan demikian media interaktif diharapkan memiliki hubungan timbal 

balik antara software dengan usernya (Jhonson & Tambunan, 2014). Keunggulan 

dari  media interaktif  ini dapat  membantu  dalam mempermudah penyampaian 

materi dengan menarik perhatian siswa, karena merupakan gabungan antara 

tampilan, sound, dan animasi (Suyanto & Jihad, 2013). Berdasarkan pengertian 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media interaktif adalah hubungan timbal 

balik antara software dengan usernya dengan memanfaatkan suatu tampilan 

multimedia agar dapat membantu dalam menginformasikan pesan secara menarik  

minat siswa.  

Komputer memiliki keuntungan yang digunakan untuk  tujuan-tujuan  

pendidikan. Salah satunya adalah dapat merangsang siswa untuk mengerjakan 

latihan dan melakukan kegiatan simulasi. Hal ini karena tersedianya animasi 

grafik, warna dan musik dalam komputer sehingga dapat menambah realisme 

(Kustandi & Sutjipto, 2016).  Adobe Flash CS3 merupakan software yang tepat 

untuk membuat berbagai  bentuk sajian visual yang dapat mengintepretasikan 

berbagai media, seperti video, animasi, gambar dan suara. Penggunaan 

multimedia interaktif dengan Adobe Flash CS3 dalam pembelajaran matematika 

bisa dijadikan alternatif media pembelajaran untuk mengatasi kendala-kendala di 

atas. Kelebihan dari Adobe Flash CS3 adalah file flash yang dieksport dalam 

ekstensi *.swf relative kecil dan animasinya yang dihasilkan sangat halus (Alfian, 

2014).  

Menurut hasil penelitian Puji (2012) yang berjudul “Pengembangan media 

pembelajaran dengan multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash CS3 untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika 

SMP kelas VIII” menyatakan bahwa penggunaan software Adobe Flash CS3 

untuk pembuatan media berbasis komputer menjadikan pembelajaran matematika 

lebih bervariasi dan mendapatkan respon positif dari siswa. Menurut hasil 

penelitian Jhonshon & Tambunan (2014) yang berjudul “Pengembangan media 
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pembelajaran interaktif berbasis visual basic dan smoothboard pada matematika” 

menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif menunjukkan hasil 

yang lebih efektif dibanding penggunaan media buku teks. Oleh karena itu, 

peneliti mengembangkan media interaktif yang berbasis komputer. Perbedaan dari 

peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada konten isi yang 

memuat banyak simulasi-simulasi seperti animasi, materi dan latihan yang akan 

mempermudah siswa untuk memahami materi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Media Interaktif Berbasis Komputer pada Materi 

Lingkaran di SMP”. Tujuan pengembangan media ini diharapkan dapat 

menambah daya tarik siswa dan memberikan pemahaman dalam proses 

pembelajaran.  

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pengembangan media interaktif berbasis komputer pada 

materi Lingkaran di SMP? 

b. Bagaimana respon dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media 

interaktif  berbasis komputer pada materi Lingkaran di SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengembangkan dan menghasilkan media interaktif berbasis 

komputer pada materi Lingkaran di SMP. 

b. Mengetahui respon dan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

media interaktif  berbasis komputer materi Lingkaran di SMP. 

1.4 Batasan Masalah 

a. Peneliti menggunakan software Adobe Flash Professional CS3 dan 

didukung software audacity agar media yang dihasilkan menarik dan 

berkualitas. 

b. Subyek pada penelitian ini hanya berfokus pada siswa kelas VIII  

sebanyak 26 siswa. 

c. Materi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah materi “Lingkaran” 

SMP kelas VIII.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari pengembangan ini adalah media interaktif berbasis komputer 

untuk siswa kelas VIII SMP pada materi “Lingkaran”. Media ini nantinya 

diharapkan  bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait berikut: 

a. Bagi guru, media yang dihasilkan bisa mempermudah menyampaikan 

materi karena sudah terbantu dengan media interaktif berbasis 

komputer.  

b. Bagi siswa, media yang dihasilkan diharapkan siswa dapat lebih 

mudah menerima pelajaran dengan bantuan media interaktif berbasis 

komputer, membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, 

meningkatkan daya tarik siswa serta memberikan pemahaman materi 

dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan 

dengan memanfaatkan media interaktif berbasis komputer dalam 

proses pembelajaran. 

1.6 Penegasan Istilah 

1. Media pembelajaran interaktif 

Alat untuk menyampaikan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran dengan adanya interaksi langsung antara siswa sebagai 

pengguna dan komputer sebagai perangkat lunak dalam penggunaan 

media pembelajaran. 

2. Media berbasis komputer 

Pembelajaran dengan bantuan komputer sebagai pembantu tambahan 

dalam belajar serta pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi 

materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya (Kustandi & Sutjipto, 

2016). 

3. Respon Siswa dan Hasil Belajar Siswa 

Respon positif siswa dilihat dari    % dari keseluruhan subjek 

ujicoba memenuhi kategori respon siswa sangat baik dan Hasil belajar 

siswa dilihat dari ujicoba memenuhi ketuntasan belajar.  


