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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Media Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara siswa, guru dan 

materi. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan 

atau media (Ena, 2011). Pembelajaran matematika sangat penting diterapkan 

karena matematika mempunyai peranan penting dalam kehidupan nyata. Oleh 

karena itu, perlu adanya media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Kustandi & Sutjipto (2016), media pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses pembelajaran yang berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan 

sempurna. Menurut Sadiman, dkk (2008), media pembelajaran digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan dengan merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat 

terjalin.  

Kustandi & Sutjipto (2016) mengemukakan beberapa manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran. Manfaat penggunaan media di dalam proses 

pembelajaran yaitu (1) dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, (2) 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, (3) mengatasi keterbatasan 

indera, ruang, dan waktu, (4) dan memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya. 

Adapun manfaat lain yang dikemukan oleh (Sudjana & Rivai, 2011) yaitu (1) 

pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, (2) bahan pengajaran akan lebih 

jelas maknanya, (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, (4) dan siswa lebih 

fokus dalam kegiatan belajar karena dapat melakukan aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  

Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif siswa. (Arsyad, 2014) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran berguna untuk: (1) menimbulkan kegairahan belajar, (2) 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan 
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kenyataan, (3) memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya. Adapun macam-macam penggunaan media pembelajaran yaitu (1) 

media berbasis manusia (guru, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan lain-

lain), (2) media berbasis cetakan (buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan 

lembaran lepas), (3) media berbasis visual (buku, charts, grafik, peta, figure atau 

gambar,transparasi, film bingkai atau slide ), (4)  media berbasis audio visual 

(video, film, slide bersama tape, televisi), (5) dan media berbasis komputer 

(pembelajaran dengan bantuan komputer dan video interaktif) (Kustandi & 

Sutjipto, 2016). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan guru untuk menyampaikan 

materi maupun pesan komunikasi agar pesan lebih mudah diterima. Media 

pembelajaran menjadi peranan penting dalam keterlaksaannya kegiatan 

pembelajaran di kelas karena membantu tercapainya tujuan-tujuan yang 

diharapkan pada pembelajaran. Media pembelajaran bermanfaat di dalam proses 

pembelajaran karena dapat memperjelas penyajian materi yang mengakibatkan 

pengajaran yang lebih menarik sehingga dapat meningkatan perhatian siswa. Serta 

penggunaan media pembelajaran berguna dalam kegiatan pembelajaran karena 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung dalam kehidupan nyata. Untuk itu 

peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer yang akan 

menghasilkan media pembelajaran interaktif. 

2.2 Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran interaktif adalah sesuatu yang mampu berinteraksi 

dengan penggunanya dengan adanya tujuan yang akan dicapai, pesan atau bahan 

yang menjadi isi interaksi, melibatkan siswa secara aktif, ada situasi yang 

memungkinkan proses belajar berjalan dengan baik, dan ada penilaian terhadap 

hasil interaksi (Sardiman, 2005). Suatu media dikatakan media pembelajaran 

interaktif apabila siswa secara nyata berinteraksi langsung dengan media 

pembelajaran tersebut dan tidak hanya melihat dan mendengarkan saja. Siswa 

dilibatkan dalam penggunaan media pembelajaran. Komunikasi antara media dan 

siswa dapat berjalan dua arah. Komponen komunikasi dalam media interaktif 
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berbasis komputer adalah manusia sebagai pengguna dan komputer sebagai 

perangkat lunak (Arikunto, 2009).  

Media pembelajaran interaktif memiliki berbagai manfaat dalam 

pembelajaran. Manfaat dari penggunaan media pembelajaran interaktif menurut 

Munadi (2008) yaitu (1) bersifat interaktif karena media pembelajaran interaktif 

dirancang untuk dipakai oleh siswa secara belajar mandiri, (2) memberikan iklim 

afeksi secara individual karena dirancang khusus untuk pembelajaran mandiri, 

kebutuhan siswa secara individual dapat terakomodasi, (3) termasuk bagi mereka 

yang lamban dalam penerima pelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa, (4) 

memberikan umpan balik, (5) dan kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada 

pada siswa. Adapun manfaat dari penggunaan media interaktif lain menurut 

Ariani dkk (2010) yaitu (1) proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif, (2) 

jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, (3) kualitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan, (4) proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja, (5) 

serta sikap dan perhatian siswa dapat ditingkatkan dan dipusatkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran interaktif adalah alat untuk menyampaikan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran perangkat lunak seperti komputer serta 

terdapat interaksi langsung antara siswa sebagai pengguna dan komputer sebagai 

perangkat lunak dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran 

interaktif dapat dimanfaatkan siswa untuk sarana belajar dirumah dengan 

memanfaatkan komputer sebagai alat bantu untuk mereka yang lamban menerima 

pembelajaran di kelas dan dapat meningkatkan motivasi siswa.  

2.3 Media pembelajaran Berbasis Komputer 

Pembelajaran berbasis komputer merupakan penggunaan komputer untuk 

menyajikan materi-materi pembelajaran. Menurut Sunarto (2010), Pembelajaran 

berbasis komputer merupakan semua penerapan komputer untuk pembelajaran 

yang memiliki aspek individual, interaktif dan arahan. Pembelajaran dengan 

bantuan komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar serta 

pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, atau 

kedua-duanya (Kustandi & Sutjipto, 2016).  
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Menurut Suyanto & Jihad (2013), proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara guru dengan siswa di mana guru sebagai komunikator 

(menyampaikan pesan komunikasi) dan siswa sebagai komunikan (menerima 

pesan komunikasi). Salah satu cara untuk menghindari terjadinya kesalahan 

komunikasi maka digunakan sarana komunikasi untuk dapat membantu proses 

komunikasi yaitu media. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

sering disebut dengan media pembelajaran. Pelaksanaan penyampaian 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perangkat lunak seperti 

komputer serta adanya hubungan timbal balik antara siswa sebagai pengguna dan 

komputer sebagai perangkat lunak disebut dengan media pembelajaran interaktif 

(Arikunto, 2009). Selain penyampaian pembelajaran, perlu adanya penyampaian 

materi dalam media pembelajaran interaktif tersebut. Penyampaian materi 

pelajaran dengan bantuan komputer dikembangkan dalam beberapa format 

menurut Kustandi & Sutjipto (2016) antara lain model tutorial, latihan, 

pemecahan masalah (drill and practice), simulasi dan permainan (games). 

Menurut Munadi (2008), komputer bisa dikatakan sebagai sumber belajar 

yang menyediakan berbagai macam bentuk media yang memungkinkan peserta 

didik membuat desain dan merekayasa suatu konsep pembelajaran. Beberapa 

bentuk pemanfaatan media berbasis komputer yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, meliputi: media presentasi, media interaktif, sarana simulasi, dan 

video pembelajaran. Menurut Hamalik (2011), komputer adalah suatu medium 

interaktif, dimana siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dalam 

mempengaruhi urutan-urutan materi pelajaran yang disajikan. Pembelajaran 

interaktif dikatakan berbasis komputer apabila pelaksanaan dalam proses 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif yang memanfaatkan 

komputer sebagai perangkat lunak dan penyampaian materi yang dikembangkan 

di dalam media interaktif (Nurhayati & Prasetyo, 2015).  Salah satu aplikasi yang 

dapat digunakan untuk media interaktif berbasis komputer adalah Adobe Flash 

CS3. Adobe Flash CS3 merupakan software yang tepat untuk membuat berbagai  

bentuk sajian visual yang dapat mengintepretasikan berbagai media, seperti video, 

animasi, gambar dan suara (Alfian, 2014).  
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2.4 Materi Lingkaran 

Mata pelajaran matematika diperuntukkan untuk jenjang pendidikan dasar 

dan sekolah menengah. Salah satu materi yang diberikan dalam pembelajaran 

matematika tingkat SMP adalah materi lingkaran. Lingkaran sering kita temui dan 

manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian materi lingkaran SMP kelas VIII semester genap 

berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2016 yang akan digunakan peneliti.  

Tabel 2.1: Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian  

Kompetensi Dasar                 Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7 Menurunkan rumus untuk menentukan 

keliling dan luas daerah lingkaran yang 

dihubungkan dengan masalah 

kontekstual 

3.7.1 Mengidentifikasi unsur-unsur 

lingkaran 

3.7.2 Menentukan pendekatan nilai π (phi) 

3.7.3 Menentukan rumus keliling lingkaran 

3.7.4 Menentukan rumus luas lingkaran 

4.7  Memahami berbagai konsep dan prinsip 

keliling dan luas lingkaran dalam 

pemecahan masalah nyata  

4.7.1     Menyelesaikan masalah sehari-hari   

             berkaitan dengan keliling lingkaran 

4.7.2     Menyelesaikan maslah sehari-hari  

             berkaitan dengan luas lingkaran  

 

2.5 Media Berbasis Komputer pada Pembelajaran  Interaktif  Materi 

Lingkaran 

Menurut Kustandi & Sutjipto (2016), model dan karakteristik media 

interaktif sebagai berikut: model tutorial (berupa konsep disajikan dengan teks, 

gambar diam atau gambar gerak, grafik tentang materi lingkaran sehingga siswa 

dapat memahami konsep yang benar), model latihan (diberikan berbagai latihan 

soal tentang materi lingkaran berulang-ulang yang bertujuan agar siswa lebih 

terampil, cepat dan tepat. Jika siswa gagal, mereka akan diberikan remedial hanya 

dengan materi yang mereka gagal), model pemecahan masalah (metode yang 

digunakan di mana siswa diberi beberapa latihan kemudian ditanyakan solusinya 

yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan solusinya), metode simulasi 

dan permainan (untuk memberikan konsep abstrak dan perumpaman kejadian, 

contohnya yaitu pengenalan lingkaran di mana siswa disuruh memilih mana yang 

termasuk bangun lingkaran). Sehingga siswa lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja.  

Selain penyampaian materi pelajaran dengan menggunakan format 

tersebut, proses belajar juga menggunakan karakteristik pembelajaran. 
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Karakteristik pembelajaran menurut Rusman (2012) yaitu berorientasi pada 

kompetensi dasar (sesuai dengan kompetensi dasar materi lingkaran), dan 

indikator pencapaian (sesuai indikator pencapaian pada materi lingkaran), 

berorientasi pada pembelajaran mandiri (proses pembelajaran bisa dilakukan di 

rumah), dan berorientasi pada pembelajaran tuntas, sehingga bahan pengajaran 

akan lebih jelas maknanya. Penyimpulan tersebut adalah komputer pada 

pembelajaran interaktif materi lingkaran membuat pengajaran menjadi lebih 

menarik karena menyediakan beragam variasi visual, grafik dan animasi yang 

berkaitan dengan materi lingkaran di dalam kehidupan nyata, serta dapat 

dimanfaatkan siswa untuk sarana belajar di rumah sebagai alat bantu siswa yang 

lamban menerima pembelajaran di kelas. 

2.6 Teori Pengembangan 

Setyosari (2013) mengemukakan bahwa pengembangan, dalam pengertian 

yang sangat umum, berarti pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan 

perubahan secara bertahap. Dalam bidang teknologi pembelajaran (instructional 

technology), pengembangan memiliki arti yang khusus, yaitu suatu proses yang 

dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Model 

pengembangan yang dapat digunakan dapat berupa model pengembangan 

konseptual, prosedural, sistematis dan sebagainya.  

Menurut Borg & V Gall (2003), penelitian dan pengembangan bidang 

pendidikan (R&D) adalah satu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 

mengesahkan produk bidang pendidikan yang dikenal sebagai siklus R&D. Model 

pengembangan ini memuat panduan sistematika langkah-langkah yang dilakukan 

oleh peneliti agar produk yang dirancangnya memuat standar kelayakan dan yang 

diperlukan dalam suatu pengembangan adalah rujukan tentang prosedur produk 

yang akan dikembangkan dalam penelitian. 

Menurut Sugiyono (2017) untuk membuat dan mengembangkan media 

pembelajaran, dapat di sajikan langkah-langkah R&D meliputi beberapa hal 

antara lain: (1) Potensi dan masalah; (2) Pengumpulan data; (3) Desain produk; 

(4) Validasi desain; (5) Revisi desain; (6) Uji coba produk; (7) Revisi produk; (8) 

Uji coba pemakaian; (9) Revisi produk tahap akhir; (10) Produksi massal.  
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Penelitian ini menggunakan langkah-langkah R&D menurut Sugiyono 

(2017), menurut peneliti langkah tersebut efektif karena dalam langkah potensi 

dan masalah sangat berguna untuk memperkuat penelitian. Namun pada penelitian 

dan pengembangan ini peneliti tidak memakai poin 7, 8, 9 dan 10, karena 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari peneliti. Sehingga langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan ini disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Bagan Rancangan Pengembangan Media Interaktif Berbasis Komputer 
 

2.7 Respon Siswa  

 Susanto (1988)  mengatakan respon merupakan reaksi, artinya penerimaan 

atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh 

komunikator dalam pesannya. reaksi yang dimaksud dapat berupa tindakan yang 

bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena terpengaruh 

dari situasi atau juga dapat merupakan tindakan pengulangan dengan sengaja 

sebagai akibat dari pengaruh situasi serupa. Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2002) yang dimaksud dengan siswa adalah murid atau pelajar 

yang sedang menempuh jenjang pendidikan pada tingkat sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama atau pada sekolah menengah atas. 

 Penyimpulan tersebut adalah respon siswa merupakan reaksi yang 

dilakukan oleh siswa dalam menanggapi pengaruh atau rangsangan dalam dirinya 

dari situasi pengulangan yang dilakukan orang lain. 

 

2.8 Hasil Belajar Siswa 

Menurut (Alfian, 2014), pengertian hasil belajar adalah penilaian yang 

dilakukan seseorang untuk menggambarkan prestasi yang telah dicapai oleh siswa 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hasil belajar seseorang tergantung kepada 

1.Potensi dan 
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n data 

3.Desain       
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4.Validasi 
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5.Revisi        

Produk 
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apa yang diketahui pembelajar, konsep-konsep, tujuan dan motivasi yang 

mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari (Suyono dan Hariyanto, 

2011). Menurut Bloom, hasil belajar dapat dipandang dari sisi siswa dan sisi guru. 

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan proses perkembangan mental yang terjadi 

setelah mengalami pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan proses 

tersampaikannya bahan pelajaran. Menurut Wondal (2015), hasil belajar siswa 

merupakan kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah penilaian yang menggambarkan prestasi yang telah 

dicapai oleh siswa setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran.  

2.9 Penelitian yang Relevan  

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya: 

1) 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”. Hasil penelitian pengembangan ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran dengan pokok bahasan Teorema 

Pythagoras untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah pada 

pembelajaran matematika SMP kelas VIII memenuhi kriteria kualitas media 

pembelajaran matematika yang telah disusun memperoleh penilaian yang 

baik. 

2) Penelitian Wahyuni (2016) yang berjudul “Development of Computer 

Assisted Instruction (CAI) Based Teaching Materials in Junior High School” 

menunjukkan bahwa materi pengajaran berbasis CAI dapat menjadi solusi 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, guru diharapkan dapat 

membuat materi pengajaran dengan sendirinya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa di bab yang berbeda. 

3) Penelitian Alfian (2014) yang berjudul “Pengembangan media pembelajaran 

kalkulus materi turunan dan integral menggunakan Adobe Flash CS6” 



13 

 

menunjukkan adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran 

menggunakan Adobe Flash CS6 terhadap hasil evaluasi dan respon positif 

oleh siswa.  

4) Penelitian Jhonson & Tambunan (2014) yang berjudul “Pengembangan media 

pembelajaran interaktif berbasis visual basic dan smoothboard pada 

matematika” menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif dengan menggunakan media buku teks, hasil belajar 

kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan media pembelajaran 

interaktif lebih tinggi daripada yang dibelajarkan menggunakan media buku 

teks. 

5) Penelitian Kusuma (2014) yang berjudul “Pengembangan media 

pembelajaran materi bilangan menggunakan Macromedia Flash untuk siswa 

SMP kelas VII” menyatakan bahwa media yang dikembangkan menunjukkan 

respon positif oleh siswa. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, maka peneliti akan 

mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis komputer. Perbedaan 

dari penelitian ini yaitu peneliti mengembangkan media interaktif berisi tutorial, 

latihan, pemecahan masalah (drill and practice), simulasi dan permainan (games).   


