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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan memiliki arti yang cukup luas dan terdapat dalam berbagai lingkungan 

seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun disini akan membahas mengenai 

pendidikan di lingkungan sekolah. Pendidikan di lingkungan sekolah adalah 

pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara sengaja dengan aturan-aturan 

tertentu (Tirtarahrdja & Sulo, 2012). Pendidikan yang dilakukan di lingkungan 

sekolah tentu membutuhkan peran guru di dalamnya.  

Guru merupakan tenaga pendidik yang mengajarakan berbagai macam hal 

dan menyampaikan berbagai macam ilmu. Guru memiliki peranan yang sangat 

penting tercapainya suatu tujuan pembelajaran (Saragih, 2008). Guru adalah 

sumber ilmu bagi siswa, dalam hal ini guru harus memiliki ide-ide yang kreatif 

dalam menyampaikan pembelajaran supaya terciptanya proses belajar mengajar 

yang efektif, efesien, menarik, dan menyenangkan. Selain itu, guru juga harus 

mampu mendorong siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki siswa dalam memecahkan masalah pada setiap mata pelajaran dalam 

pembelajaran. Salah satu mata pelajaran yang menduduki posisi paling penting 

dalam pendidikan adalah matematika.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari 

siswa pada setiap jenjang Sekolah, mulai dari SD, SMP, sampai dengan jenjang   

SMA  (Permendikbud,  Nomor 70 Tahun  2013). Menurut  (Fitri,  2014)  pelajaran 
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matematika dianggap membosankan dan sangat sulit dipelajari. Hal ini disebabkan 

matematika memiliki objek kajian yang abstrak serta banyaknya rumus–rumus 

yang sulit untuk dipahami.  

Merujuk pada ungkapan Safrina, dkk (2014) bahwa diantara berbagai 

cabang matematika, geometri merupakan materi matematika yang menpati posisi 

paling memprihatinkan. Hal ini menunjukan bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi geometri. Terbukti dari hasil obervasi yang dilakukan oleh 

peneliti di SMP Muhammadiyah 8 Batu pada tanggal 4 november 2017, bahwa 

siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami materi-materi geometri seperti 

bangun ruang, karena bangun ruang merupakan salah satu materi banyak 

menampilkan gambar dan rumus. Pada saat guru mencontohkan salah satu gambar 

bangun ruang, siswa hanya terpaku pada gambar yang dicontohkan. Sehingga 

ketika guru memberikan contoh bangun yang sama namun posisi bangun berbeda 

siswa sering kesulitan memahaminya, bahkan menganggap bangun tersebut adalah 

bangun yang berbeda.  

Materi bangun ruang juga merupakan salah satu materi yang banyak 

menggunakan rumus, dalam hal ini perlu adanya pengkongkritan bentuk bangun 

ruang dan rumus-rumus yang digunakan, serta bagaimana rumus-rumus tersebut 

terjadi. Selain itu guru hanya menggunakan buku dan papan tulis sebagai media 

pembelajaran, serta metode yang digunakan yaitu metode ceramah sehingga 

pembelajaran hanya terjadi satu arah dan siswa cenderung pasif karena hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru. Padahal banyak fasilitas-fasilitas yang dapat 

digunakan oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran, salah satunya adalah 

adanya laboraturium komputer yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. 
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Melihat kondisi demikian, perlu pemahaman yang baik dan benar untuk 

menunjang kemampuan serta keterampilan siswa dalam mempelajari materi 

bangun ruang, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Arsyad 

(2011) mengemukakan bahwa fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai 

alat bantu mengajar yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Hal ini menunjukan media pembelajaran memiliki peran yang sangat 

penting dalam suatu proses pembelajaran. Selain memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi, media pembelajaran juga dapat menciptakan suasana 

belajar lebih efektif, efisien, menarik dan menyenangkan.  

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyak jenis 

media yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran. Salah satunya adalah media 

pembelajaran berbasis komputer yang dikemas dalam bentuk permainan (game). 

Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan 

kontrol terhadap aktivitas belajarnya, sehingga siswa tidak hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru saja. Selain itu menggunakan permainan sebagai media 

permbelajaran dapat membuat siswa tidak merasa terbebani dalam mempelajari 

materi, karena mereka merasa sedang bermain-main dengan game yang merupakan 

suatu kegiatan yang mereka sukai (Rohwati, 2012). Ini menunjukan dengan 

menggunakan game dapat memotivasi siswa untuk belajar, karena menggunakan 

game siswa dapat belajar lebih santai dan merasa terhibur dengan game yang 

dimainkan. 

Media pembelajaran berbentuk game yang dibuat oleh peneliti sebelumnya, 

yaitu media pembelajaran CBI (Computer Based Instruction) bentuk permainan 

yang dibuat oleh Fatimah (2017). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kegiatan 
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pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang dikemas dalam bentuk game 

memperoleh respon yang sangat baik dari siswa. Peneliti tersebut juga 

menyarankan agar media pembelajaran berbentuk game dapat dikembangkan lagi 

dengan jenis game yang berbeda dengan materi yang berbeda pula. Oleh karena itu, 

dari media pembelajaran yang dibuat oleh peneliti terdahulu, peneliti ingin 

mengembangkan lagi media pembelajaran yang ada namun menggunakan software 

yang berbeda dan dikemas dalam bentuk permainan (game) yang berbeda pula. 

Media pembelajaran yang dibuat dalam penelitian ini menggunakan 

software Adobe Flash. Adobe Flash merupakan sebuah perangkat lunak komputer 

yang dapat membuat berbagai macam objek, animasi, maupun video (Waxer, 

2011). Adobe Flash memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan software 

yang lain, yaitu (1) merupakan teknologi animasi web yang paling populer saat ini 

sehingga didukung oleh berbagai pihak, (2) memiliki kualitas yang baik dengan 

ukuran file yang kecil, (3) dapat ditampilkan di berbagai jenis media sepetri CD-

ROM, VCD, DVD, Handphone, Televisi, dan Web, (4) dilengkapi dengan 

actionscript yang dapat digunakan untuk menyimpan variabel dan nilai, melakukan 

perhitungan, dan sebagainya yang dapat digunakan dalam pembuatan game. Oleh 

karena itu, software ini sangat tepat digunakan dalam pembuatan game, animasi, 

menu interaktif, dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Menggunakan Adobe Flash Berbentuk Game pada Materi 

Bangun Ruang (Kubus dan Balok) untuk SMP “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pertanyaan dalam suatu laporan penelitian 

yang memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Hasil observasi yang 

dilakukan peneliti di SMP Muhammadiyah 8 Batu, bahwa salah satu masalah dalam 

pembelajaran adalah kurangnya media pembelajaran untuk memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi, terutama materi-materi yang abstrak. Selain itu, 

kurangnya variasi guru dalam mengajar juga merupakan salah satu faktor 

penghambat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang monoton membuat 

siswa merasa jenuh dan kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe 

Flash berbentuk game pada materi bangun ruang (kubus dan balok) untuk 

SMP? 

2. Bagaimana keefektifan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe 

Flash berbentuk game pada materi bangun ruang (kubus dan balik) untuk SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hal-hal yang dicapai peneliti 

setelah penelitian dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan 

Adobe Flash berbentuk game pada materi bangun ruang (kubus dan balok) 

untuk SMP. 

2. Mengetahui keefektifan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe 

Flash berbentuk game pada materi bangun ruang (kubus dan balok) untuk SMP. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar proses penelitian lebih terfokus 

terhadap masalah yang ingin diteliti. Permasalahan yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini sangat banyak dan luas sehingga sulit bagi peneliti menyelesaikan 

seluruh pemasalahan. Hal ini dikarenakan berbagai keterbatasan dalam penelitian 

yang meliputi keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya peneliti. Oleh karena 

itu perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya 

difokuskan pada bagainama pengembangan media pembelajaran matematika 

dengan menggunakan software Adobe Flash yang dikemas dalam bentuk 

permainan (game) dan mengetahui keefektifan media pembelajaran setelah diuji 

coba di sekolah. Materi yang digunakan adalah bangun ruang untuk siswa SMP 

dengan materi pokok kubus dan balok. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mengharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua kalangan, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dalam pembelajaran matematika. Adapun manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash berbentuk 

permainan (game) ini diharapkan dapat memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, serta mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika. 
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2. Media pembelajaran yang dilengkapi dengan unsur animasi permainan (game) 

diharapkan dapat memberikan hiburan bagi siswa, serta dapat lebih 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. 

1.6 Definisi Operasional 

Media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash berbentuk game 

memiliki pembahasan yang sangat luas. Oleh karena itu, untuk menghindari 

meluasnya pembahasan dalam penelitian ini dan kesalahpahaman pembaca dalam 

memahami istilah yang digunakan dalam penelitian, maka perlu adanya definisi 

operasional terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun penjelasan istilah-istilah yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan merupakan serangkaian proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. 

Media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash berbentuk game ini 

dilakukan sebanyak 6 tahapan. Mulai dari mengidentifikasi potensi dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, dan 

terakhir uji coba produk. 

2. Media interaktif merupakan suatu media yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk 

proses berikutnya. 

3. Adobe Flash adalah software utama yang digunakan peneliti dalam 

mengembangkan media pembelajaran ini. Versi Adobe Flash yang digunakan 

adalah Adobe Flash CS5 

4. Game merupakan suatu program yang dirancang khusus sedemikian rupa untuk 

memberikan motivasi serta hiburan untuk siswa dalam belajar. 
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5. Bangun ruang merupakan materi yang dimuat dalam media pembelajaran

interaktif menggunakan Adobe Flash berbentuk game. Materi yang dimuat

yaitu menentukan luas permukaan dan menentukan volume kubus dan balok.

6. Valid merupakan keadaan yang menyatakan bahwa media pembelajaran layak

atau pantas digunakan dalam pembelajaran. Kevalidan media pembelajaran

dilihat dari hasil penilaian oleh ahli materi dan ahli media. Media pembelajaran

yang dikembangkan dalam penelitian ini dikatakan valid jika memperoleh nilai

rata-rata total ≥ 3 dengan skala 1 sampai 4.

7. Efektif merupakan keadaan yang menyatakan bahwa media pembelajaran yang

dikembangkan berpengaruh atau berkesan dilihat dari respon guru dan siswa.

Tingkat keefektifan media pembelajaran dapat dikategorikan efektif dan layak

digunakan dalam pembelajaran jika media pembelajaran tersebut valid dan

persentase respon guru dan siswa lebih dari 70%.




