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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mengandung banyak  

rumus. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika 

karena harus menghafal banyak rumus, di lain sisi tidak adanya penggunaan media 

membuat siswa kurang tertarik  dalam pembelajaran matematika. Media merupakan 

alat untuk mengatasi masalah kesulitan belajar siswa, salah satu  media yang dapat 

digunakan adalah media animasi. Media ini memiliki beragam warna dan gambar 

untuk menarik minat dan perhatian siswa sehingga dengan mudah siswa dapat 

mengingat rumus dengan baik tanpa harus menghafal.  

2.1 Pembelajaran Matematika 

       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

siswa dengan guru  dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang bertujuan mencari ilmu 

pengetahuan baru. Sudono (2000: 7) pembelajaran menggambarkan keadaan saat 

seseorang berproses mencari pengetahuan. Pengetahuan dicari melalui sumber yang 

dapat digunakan untuk belajar.  

       Susilana (2009: 1) mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang melibatkan seseorang  dalam proses mendapatkan pengetahuan dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Riyana (2009: 2) mengatakan 

pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dapat diartikan bahwa di dalam 

pembelajaran terjadi penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau 

kelompok.   
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       Asrori (2007: 6) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses 

kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi. Keberhasilan 

pembelajaran pada siswa dapat dilihat melalui afeksi, kognisi, dan psikomotorik. 

       Pendapat peneliti sebelumnya jika diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran merupakan kegiatan yang melalui proses penyampaian informasi 

berupa ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dengan melalui komunikasi antara 

siswa dan guru yang memberikan manfaat yang baik. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang menggunakan nalar dan logika. 

Depdiknas Tahun 2003 menyatakan matematika mengajarkan berfikir logis dan 

sistematis karena antar konsep memiliki keterkaitan. Sedangkan menurut bahasa 

belanda disebut wiskunde yang berarti ilmu pasti. Shadiq (2007: 3) matematika 

yaitu ilmu pasti yang memiliki jawaban akhir berupa penalaran. Lange (2004: 8) 

matematika adalah ilmu yang membahas pola atau keteraturan dan tingkatan. 

Pembelajaran matematika dapat diartikan proses pembelajaran melalui 

interaksi dalam penyampaian pengetahuan dari guru kepada siswa yang berupa 

ilmu pasti dengan hasil yang berupa penalaran. 

Mata pelajaran matematika memiliki ciri khas yang  dapat membedakan 

pelajaran matematika dengan mata pelajaran lain. Beberapa karakteristik 

pembelajaran matematika, yaitu: (1) memiliki objek kajian yang abstrak, (2) 

bertumpu pada kesepakatan, (3) berpola pikir deduktif, (4) konsisten dalam 

sistemnya, (5) memiliki simbol yang kosong arti, (6) memperhatikan semesta 

pembicaraan. 

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembelajaran. Faktor 

pendukung merupakan faktor yang membantu berjalannya pembelajaran. 

Rahmatullah (2011) faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran meliputi: 1) 
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sikap mental pendidik, 2) kemampuan pendidik, 3) media, 4) kelengkapan  

kepustakaan. Faktor pengghambat merupakan faktor yang menghambat 

berjalannya suatu pembelajaran. Menurut Sadiman, Rahardjo, dan Haryono (2012) 

faktor penghambat yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran yaitu: 

1. Barriers atau noises (hambatan psikologis, seperti minat, sikap, pendapat, 

kepercayaan, intelegensi, pengetahuan, dan hambatan fisik. 

2. Hambatan kultural: hambatan nilai adat, norma dan kebudayaan. 

2.2 Media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang ada dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mecapai tujuan dari pembelajaran dan komunikasi atau penyampaian pesan pada 

proses pembelajaran sehingga dapat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran.  

Depdiknas (2003) menjelaskann istilah media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. 

Menurut Hamalik (2003:201) berpendapat bahwa media adalah suatu ekstensi 

manusia yang mempengaruhi orang lain yang tidak melakukan kontak langsung 

dengan dia. Media dalam arti sempit adalah media yang digunakan secara efektif 

dalam pembelajaran dan terencana sedangkan dalam arti luas adalah media yang 

mencakup alat-alat sederhana tidak hanya media elektronik yang kompleks. 

Anita (2010:5) media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau 

peristiwa yang dapat menciptakan kondisi pelajar untuk menerima pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Media merupakan sarana untuk menuju tujuan. Istiqlal, 

Ekawati, & Fahmi (2011) media pembelajaran merupakan  komponen dalam 

mengajar sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan interaksi antara guru dengan 
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siswa dan interaksi siswa dengan lingkungannya. Fajarwati (2016) media 

pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses mengajar untuk memperjelas 

pesan yang disampaikan guru. 

       Pendapat peneliti sebelumnya berbeda-beda namun memiliki makna yang 

sama sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa media merupakan alat yang 

digunakan menyampaikan pesan pembelajaran kepada seseorang untuk mencapai 

tujuan dari pembelajaran. Media menyampaikan informasi sesuai kebutuhan siswa 

sehingga guru bukan menjadi sumber utama dalam pembelajaran. 

Media memiliki ciri-ciri umum agar suatu alat dapat dikatakan sebagai media. 

Menurut Arsyad (2014:6) media memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Media memiliki hardware (perangkat keras/fisik) yaitu sesuatu benda yang 

dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. 

2. Media memiliki Software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang 

terdapat pada hardware yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada 

siswa. 

3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

4. Media  memiliki pengertian sebagai alat banttu pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas. 

5. Media digunakan dalam kegiatan komunikasi interaksi antara guru dan siswa 

dalam pembelajaran. 

6. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (seperti: radio, televisi), 

kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya: film, slide, video, OHP), atau 

perorangan (misalnya: modul, komputer, radio tape/ kaset, video recorder). 
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7. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan 

dengan penerapan suatu ilmu. 

Selain memiliki ciri-ciri umum media juga  mempunyai ciri-ciri khusus yang 

harus dimiliki, yaitu: 1) ciri fiksatif (fixatif property), 2) ciri manipulatif 

(manipulative property), 3) ciri distributif (distributive property). 

Kelebihan yang dimiliki media pembelajaran sangat beragam. Kelebihan akan 

memberikan kemudahan bagi guru untuk menyampaikan pesan atau berkomunikasi 

dengan siswa. Nurseto (2011) kelebihan media pembelajaran adalah: 1) sebagai alat 

untuk  mempermudah siswa memahami materi pelajaran; 2) memudahkan siswa 

mengingat materi pelajaran; 3) menarik minat dan perhatian siswa untuk mengikuti 

pelajaran; 4) memotivasi siswa untuk belajar; 5) siswa tidak mudah bosan ketika 

proses belajar mengajar berlangsung; 6) media dapat dikembangkan seiring 

berjalannya waktu. 

Selain memiliki kelebihan pasti suatu hal memiliki kekurangan begitu pula 

dengan media pembelajaran yang memiliki kekurangan, yaitu: 1) menekankan pada 

hasil daripada proses; 2) membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk membuat 

media; 3) membutuhkan biaya yang lebih mahal. 

Menurut Riyana (2009: 9) media mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat 

bagi pembelajaran. Manfaat yang terdapat pada media dalam pembelajaran, yaitu: 

1) memperjelas agar tidak selalu verbal; 2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, 

tenaga dan daya ingat; 3) menimbulkan semangat belajar; 4) memungkinkan anak 

belajar mandiri sesuai kemampuan dan bakat; 5) memberi rangsangan yang sama, 

menimbulkan persepsi dan pengalaman yang sama. 
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2.3 Pengembangan Media Pembelajaran 

       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 mengemukakan 

pengembangan adalah kegiatan IPTEK yang memiliki tujuan memanfaatkan kaidah 

dan teori ilmu pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh peneliti 

sebelumnya. Pengembangan digunakan untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan 

untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah ada serta membuat teknologoi 

baru. 

       Sumarno (2012) pengembangan merupakan proses menjabarkan suatu 

rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Pengembangan bertujuan menghasilkan 

suatu produk yang berdasarkan pada uji coba di lapangan. Wiryokusumo (2011) 

pengembangan merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan sadar dan 

terencana serta teratur untuk mengembangkan kemampuan agar mutu dan 

kemampuan lebih optimal. 

       Pendapat para ahli berbeda-beda namun memiliki makna yang hampir sama, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan usaha yang 

dilakukan secxara sadar dengan rancangan terarah untuk memperbaiki suatu produk 

agar menjadi produk yang lebih bermanfaat meningkatkan kualitas dengan mutu 

yang baik. 

Pengembangan media yang dilakukan peneliti menggunakan model 

pengembangan yang memuat empat unsur menurut Ivers dan Baron (2002)  yaitu 

decide, design, develop, dan evaluate (DDD-E). Decide atau menetapkan, design 

atau desain, develop atau pengembangan, dan evaluate atau evaluasi. Keempat 

unsur digunakan peneliti untuk mengembangkan produk berupa animasi 

menggunakan adobe  flash.  
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2.4 Adobe Flash  

Adobe flash merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat gambar 

atau animasi bergerak. Menurut Fajarwati (2016) Adobe flash merupakan alternatif 

membuat animasi bergerak yang menarik dan beragam.  

Menurut Mawarni (2015) berpendapat bahwa Adobe flash merupakan program 

yang digunakan untuk membuat animasi multimedia yang interaktif dan website 

dinamis. Macromedia flash sering dikatakan berbasis animasi vektor karena 

sifatnya yang dinamis dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Beberapa sumber penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa adobe flash 

merupakan software atau program yang dapat membuat animasi bergerak dengan 

semenarik mungkin secara dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

dan perkembangan zaman.  

Kelebihan Adobe flash yaitu dapat menambahkan program data base. Adobe 

flash dapat membantu pembelajaran dengan berbagai metode sesuai dengan yang 

diharapkan guru. Menurut Sakti, Puspitasari, dan Risdianto (2012) kelebihan Adobe 

flash yaitu merupakan media animasi web yang populer saat ini dengan ukuran file 

yang kecil tapi kualitas baik, dapat membuat website.  

Yudiantara, Salam, dan Ikman (2015) kelebihan Adobe flash antara lain: 1) 

animasi dan gambar konsisten dan fleksibel untuk ukuran jendela dan resolusi layar 

berapapun pada monitor pengguna; 2) kualitas gambar terjaga; 3) waktu 

kemunculan program relatif cepat; 4) hasil program interaktif; 5) mudah dalam 

membuat animasi; 6) dapat diintegrasikan dengan media lain; 7) dapat 

dimanfaatkan dalam membuat film pendek atau kartun, presensi, dan lain-lain. 
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Pengenalan media Adobe flash dengan banyak jendela kerja, berikut ini 

merupakan menu yang ada pada jendela macromedia flash: 

1. Menu bar berisi kumpulan menu atau perintah-perintah yang digunakan dalam 

pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan flash. 

2. Tool bar merupakan panel yang berisi berbagai macam tool. Tools berisi 

tombol untuk membuat dan mengubah gambar. 

3. Time line untuk mengatur waktu saat animasi berjalan. Time line terdiri dari 

bebrapa layer. 

4. Stage digunakan untuk memainkan objek yang akan diberi animasi dapat 

berupa gambar dan tulisan. 

5. Panel berisi properties, filters and parameters, actions, library, color dan align 

info transform. 

6. Properties berfungsi sesuai dengan menu yang diaktifkan. Misalnya 

mengaktifkan menu line tool maka yang muncul adalah fungsi-fungsi untuk 

mengatur line. 

7. Library sebagai perpustakaan simbol yang digunakan saat animasi sedang 

dibuat. 

2.5 Animasi  

Menurut Hakim (2011) animasi adalah sekumpulan gambar yang diperlihatkan 

secara berurutan. Semua animasi terdiri dari ribuan gambar yang diperlihatkan 

secara berkelompok dengan satuan detik. Mata yang memandang akan 

menyimpannya dalam hitungan detik dan selalu mudah diingat. Menurut 

Yudhiantoro (2002: 3) animasi merupakan gambar mati (grafik statis) yang dibuat 

efek sehingga seakan-akan bergerak dan nyata.   
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Karimah, Rusdi, dan Fachruddin (2017) animasi adalah urutan frame dengan 

efek-efek yang ketika diputar dengan kecepatan tertentu akan menghasilkan gambar 

bergerak lancar seperti sebuah film atau video. Gambar yang bergerak akan menjadi 

lebih hidup, menarik, dan interaktif. Animasi 2D menggunakan Adobe flash. 

Sadiman, dkk (2008: 68-69) menyebutkan bahwa animasi dapat menjadi 

penarik dan memotivasi. Siswa tertarik menggunakan animasi karena animasi 

terlihat indah dengan banyak warna. Selain itu ingatan siswa pada materi pelajaran 

akan lebih kuat jika menggunakan cerita dalam setiap peristiwa. Agina (2003: 1-4) 

mengatakan bahwa film animasi dapat meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan siswa pada sejumlah aspek. 

Kesimpulan dari berbagai pendapat peneliti sebelumnya, animasi merupakan 

kumpulan gambar 2D dengan berurutan yang dapat diberi efek sehingga dapat 

bergerak seolah-olah nyata dan dapat menarik perhatian orang.  

2.6 Bangun Ruang Sisi Datar 

Bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun ruang sisi dimana sisi yang 

membatasi bagian dalam atau luar berbentuk bidang datar. Berikut ini merupakan 

macam-macam bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) dan penjelasannya.  

1. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi persegi yang 

kongruen. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 buah diagonal sisi, 

4 buah diagonal ruang, dan 6 buah bidang diagonal. Bangun ruang ini memiliki 

rumus luas permukaan 6 × 𝑆2 dan rumus keliling 12 × 𝑆 serta volume kubus 

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑠3. 

2. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang berbentuk 

persegi. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 buah titik sudut, 12 buah diagonal 
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sisi, 4 buah diagonal ruang, dan 6 buah bidang diagonal. Rumus luas permukaan 

balok adalah 2 × {(𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡)} dan volume balok adalah (𝑝 ×

𝑙 × 𝑡). 

2.7 Keefektifan  

Julita (2012) keefektifan adalah kesuksesan atau kegagalan antara hasil dengan 

tujuan yang harus dicapai. Indikator keefektifan menggambarkan akibat dan 

dampak dari hasil program dalam mencapai tujuan program. Keefektifan pada 

dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target yang telah disusun atau 

dirancang. 

Miarso (2004) mengatakan bahwa keefektifan pembelajaran merupakan 

standart  mutu pendidikan untuk mencapai tujuan. Keefektifan pembelajaran dapat 

diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola situasi atau menguasai situasi dalam 

pembelajaran sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

Hamalik (2001) pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang memberikan 

fasilitas untuk belajar mandiri dan melakukan aktivitas sebebas-bebasnya untuk 

belajar. Kebebasan dalam pembelajaran bertujuan agar siswa mampu memahami 

konsep dalam materi yang dipelajari. 

Supardi (2013) pembelajaran efektif adalah kombinasi antara manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang terarah. Prosedur terarah untuk 

merubah perilaku ke arah yang lebih positif sesuai dengan potensi dan perbedaan 

yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

keefektifan pembelajaran merupakan ketepatan mengelola situasi dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan program yang telah dirancang. 
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Pembelajaran dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan pembelajaran sehingga 

siswa dapat mengembangkan potensi dengan fasilitas yang tersedia. Keefektifan 

media pada penelitian dilihat dari hasil validasi, hasil angket respon siswa, dan hasil 

belajar siswa. Dikatakan keefektifan terpenuhi jika seluruh hasil validasi, hasil 

angket respon siswa, dan hasil belajar siswa menyatakan efektif. 

2.8 Hasil Penelitian yang Relevan 

a Muhammad (2012) Penggunaan Animasi Dengan Macromedia Flash Untuk 

Meningkatkan Daya Ingat Terhadap matematika Pada Materi Geometri Di Kelas  

X SMAN 3 Banda Aceh. Penelitian ini untuk mengembangkan kemampuan 

mengingat siswa dalam pembelajaran geometri dengan menggunakan animasi 

macromedia flash di kelas X SMAN 3 Banda Aceh. Penelitian ini memiliki 

perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media animasi pada 

materi geometri adalah 80,1, sedangkan yang tidak menggunakan media animasi 

76,5. Artinya rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran animasi lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak 

menggunakan media pembelajaran animasi. Persamaan penelitian ini adalah 

mengembangkan media animasi dalam pembelajaran. Perbedaannya terdapat 

pada materi, subjek, waktu, tempat penelitian, dan model pengembangan. 

b Nugraha & Muhtadi (2015) Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

Matematika Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Untuk Siswa SMP Kelas 

VIII. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk multimedia 

pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi datar untuk siswa SMP 

kelas VIII semester II yang layak, dan mendeskripsikan tingkat keefektifan 

penggunaan multimedia pembelajaran dan meningkatkan keuntasan belajar 
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siswa dalam pencapaian tujuan kognitif pembelajaran  matematika pada materi 

bangun ruang sisi datar setelah menggunakan multimedia pembelajaran. 

Penelitian  ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D). 

Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari: tahap perencanaan, tahap desain, dan 

tahap pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan: produk multimedia yang 

dihasilkan layak sebagai media pembelajaran matematika materi bangun ruang 

sisi datar berdasarkan vallidasi oleh ahli materi dengan hasil penilaian sangat 

baik, validasi oleh ahli media dengan hasil penilaian sangat baik, dan penilaian 

oleh 32 orang siswa dengan hasil sangat baik. Produk multimedia pembelajaran 

matematika pada materi bangun ruang sisi datar efektif meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan kriteria sedang dan meningkatkan ketuntasan belajar siswa 

setelah menggunakan  produk pretes diperoleh rata-rata 4,96 dan post-test 

diperoleh rata-rata 7,4. Pencapaian KKM siswa pada saat pretes dinyatakan tidak 

tuntas 100%, sedangkan pada saat postes dinyatakan tuntas 75%. Persamaan 

penelitian ini adalah pengembangan media animasi pada pembelajaran dengan 

materi bangun ruang sisi datar dan jenis penelitian. Perbedaannya adalah subjek, 

waktu, dan metode pengembangan. 




