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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 Kajian pustaka merupakan suatuaakegiatan mencermati, mendalami, 

menelaah, danAmengidentifikansiIIpengetahuan (Arikunto, 2010). Pada kajian 

pusataka ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun teori-teori yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini meliputi 

media pembelajaran, multimedia interaktif, Adobe Flash, permainan (game), 

bangun ruang, dan pengembangan media pembelajaran.  

2.1 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran di kelas. Menggunakan media pembelajaran dapat memudahkan guru 

dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Selain itu, menggunakan 

media pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar serta 

terciptanya suasana pembelajaran yang lebih efektif dan efesien.  

2.1.1 Definisi Media Pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“medium” yang secara harfiah berarti pengantar atau perantara (Falahudin, 2014). 

Definisi media juga diungkapkan Santyasa (2007), media merupakan salah satu 

komponen komunikasi yang digunakan antara komunikator kepada komunikan. 

Hal serupa juga diungkapkan Atapukang (2016), media merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Jika 

dikaitkan  dengan   pembelajaran,   media  dapat  diartika  sebagai  perantara  yang 
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digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. 

Media merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran karena dapat membantu guru dalam penyampaian informasi kepada 

siswa ataupun sebaliknya (Khairani & Febrinal, 2016).  

 Secara umum, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh 

guru dalam memberikan ilmu pengetahuan terhadap siswa (Samura, 2015). 

Menurut Munadi (2013) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari suatu sumber yang terlah terencana, sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang kundusif, efektif, dan efesien. Sedikit berbeda dengan 

pendapat di atas, Nurhayati (2013) mengungkapkan media pembelajaran dibuat 

untuk menyederhanakan materi pembelajaran serta mengongkritkan konsep 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru.   

Berdasarkan paparan di atas, Media pembelajaran dapat disimpulkan 

sebagai suatu alat bantu komunikasi antara guru dan siswa dalam menyampaikan 

ilmu pengetahuan pada proses pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran 

juga dapat membantu guru dalam menyampaikan materi yang abstrak menjadi lebih 

kongkrit.  

2.1.2 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran memiliki berbagai macam jenis yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling 

canggih. Media yang paling sering digunakan disetiap sekolah adalah media cetak 

(buku) dan papan tulis (Syahrudin, 2015).  
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 Media dalam proses pembelajaran dikelompokan menjadi empat kelompok 

besar (Munadi, 2013), yaitu: (1) media audio merupakan media yang hanya dapat 

didengar, seperti radio dan tape recorder. (2) media visual merupakan media yang 

hanya dapat dilihat, seperti foto dan buku.  (3) media audio-visual merupakan media 

yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar, seperti televisi dan video. (4) 

multimedia merupakan media yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, 

termasuk dalam hal ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan pengalaman 

secara langsung, seperti permainan simulai. 

 Menurut Wibawanto (2017) media pembelajaran dapat dikelompokan ke 

dalam empat kelompok berdasarkan perkembangan teknologi, yaitu: (1) media 

hasil teknologi cetak merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi pembelajaran melalui proses percetakan mekanis ataupun fotografis. (2) 

media hasil audio-visual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi 

pembelajaran dengan menyajikan pesan-pesan berupa audio dan visual. (3) media 

hasil teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi pembelajaran yang disimpan dalam bentuk digital. (4) media 

berupa hasil teknologi gabungan merupakan cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi pembelajaran dengan menggabungkan beberapa bentuk 

media yang dikendalikan oleh komputer.  

 Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kekurangan masaing-masing. 

Oleh karena itu, guru harus cerdas dalam memilih jenis media yang sesuai dengan 

keadaan kelas dan karakteristik siswa sehingga dapat terciptanya suasana 

pembelajaran yang lebih efektif dan efesien. 
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2.1.3 Manfaat Media Pembelajaran 

 Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan 

salah cara untuk mecapai suatu tujuan permbelajaran. Mengingat banyak konsep 

pelajaran matematika yang bersifat abstrak. Seorang guru memerlukan alat bantu 

berupa media pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi 

serta memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut.  

 Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah untuk 

memperlancar komunikasi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan efisien (Muhson, 2010). Hal serupa juga diungkapkan 

Qomariah & Sudiarditha (2016), manfaat menggunakan media dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar serta meningkatkan daya cerna 

siswa materi pelajaran yang diberikan. 

 Menurut Arsyad (2011) manfaat penggunaan media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian materi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan memotivasi belajar dan interaksi yang 

lebih langsung antara siswa dan lingkungannya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu, 

seperti (1) objek atau benda yang terlalu besar atapun terlalu kecil untuk 

ditampilkan secara langsung di kelas, (2) objek atau proses yang amat rumit 

atau abstrak (3) kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali 

dalam puluhan tahun, dan (4) kejadian atau percobaan yang dapat 

membahayakan. 
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d. Media pembelajaran dapatamemberikan kesamaan pengalaman kepadaasiswa 

tentangaperistiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadi 

interaksi langsung dengan guru, masyarakat,adan lingkungannya. 

2.2 Multimedia Interaktif 

Multimedia merupakan bentuk jamak dari kata media, sehingga multimedia 

dapat diartikan sebagai kumpulan berbagai jenis media yang digunakan dalam 

pembelajaran. Menurut Chrystanti (2015) multimedia merupakan penggunaan 

komputer untuk menyajikan materi dengan menggabungkan teks, gambar, suara, 

dan video didalamnya. Hal serupa juga diungkapkan Priyanto (2009), multimedia 

merupakan suatu penggabungan berbagai unsur media seperti teks, gambar, 

animasi, audio, dan video, serta cara penyampaian yang interaktif dan dapat 

membuat pengalaman belajar sacara langsung bagi siswa. Sedikit berbeda dengan 

pendapat diatas, Dewi (2015) mengungkapkan multimedia merupakan bagian dari 

jenis media pembelajaran, dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat 

membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa multimedia 

merupakan kombinasi dari berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, dan 

sebagainya. Mulitmedia dikatakan interaktif jika multimedia tersebut dapat 

berinteraksi dengan pengguna.  

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses 

berikutnya (Atmawarni, 2011). Menurut Purnama (2013) multimedia interaktif 

adalah gabungan dari teks, gambar, grafik, animasi, audio, dan video dengan cara 
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menyediakan user sebagai kontrol media. Definisi multimedia interaktif juga 

diungkapkan Marianda, dkk (2014), multimedia interaktif merupakan kombinasi 

berbagai unsur media yang terdiri dari teks, gambar, grafis, suara, animasi, dan 

video yang disajikan secara interaktif dalam media pembelajaran.  

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa multimedia 

interaktif merupakan kombinasi berbagai unsur media seperti teks, gambar, video, 

dan suara yang dilengkapi alat pengontrol supaya memberikan kemudahan bagi 

pengguna untuk mengoprasikan atau menjalankannya dengan baik. Multimedia 

interaktif juga dapat diartikan sebagai media yang digunakan dalam pembelajaran 

yang memungkinkan pengunanya dapat berinteraksi dengan media tersebut. 

2.3 Adobe Flash 

Sejak diperkenalkan pada tahun 1996 Adobe Flash mengalami banyak 

perubahan dari generasi kegenerasi. Awalnya Adobe Flash bernama Macromedia 

Flash kemudian setelah dibeli oleh perusahaan Adobe, Macromedia Flash berubah 

nama menjadi Adobe Flash. Ada banyak versi Adobe Flash, namun dalam 

penelitian ini menggunakan versi Adobe Flash CS5. 

Menurut Setiawan (2016) Adobe Flash merupakan salah satu perangkat 

lunak yang didesain khusus untuk pembuatan animasi. Berbagai fitur dan 

kemudahan yang dimiliki menyebabkan Adobe Flash menjadi program animasi 

yang banyak digunakan saat ini. Selain itu, Marianda, dkk (2014) juga 

mengungkapkan Adobe Flash adalah sebuah aplikasi untuk membuat berbagai 

keperluan, dari mulai animasi sederhana sampai dengan pemrograman yang rumit. 

Multimedia interaktif berbasis Adobe Flash memiliki karateristik yang telah 
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memenuhi syarat sebagai media yang layak digunakan untuk pembelajaran (Arfani, 

dkk, 2017).  

Untuk dapat menjalankan Adobe Flash CS5, pastikan Adobe Flash sudah 

terinstal  dikomputer. Jika  sudah   terinstal   untuk   menjalankannya  tekan   ikon 

 . Berikut adalah tampilan awal program Adobe Flash CS5.  

 
Gambar 2.1 Tampilan awal Adobe Flash CS5 

Pilih create new – ActionScript 2.0 untuk membuka lembar kerja Adobe 

Flash CS5. Berikut adalah tampilan lembar kerja Adobe Flash CS5. 

 
Gambar 2.2 Lembar kerja Adobe Flash CS5 
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Lembar kerja Adobe Flash CS5 memiliki beberapa bagian, yaitu Menubar, 

Toolbar, Timeline, Other Panel, Panel Properties, dan Stage. Setiap bagian 

tersebut memiliki fungsi masing-masing. Berikut penjelasan bagian-bagian dari 

lembar kerja Adobe Flash CS5. 

a. Menubar merupakan kumpulan menu atau perintah-perintah yang digunakan 

dalam Adobe Flash CS5. Menubar memiliki 11 menu yang masing-masing 

memiliki submenu perintah lagi. 

b. Toolbar merupakan panel yang berisi berbagai macam tool. Tool-tool tersebut 

dikelompokan menjadi 4 macam yang terdiri dari tools, view, colors, option. 

c. Timeline merupakan komponen yang digunakan untuk mengontrol dan 

mengatur jalannya animasi. 

d. Other Panel merupakan bagian dari lembar kerja Adobe Flash yang berisi 

panel-panel tambahan seperti color mixer, library, transform, komponen, dan 

sebagainya. 

e. Panel Properties merupakan panel yang digunakan untuk menampilkan 

berbagai macam informasi. 

f. Stage merupakan lembar kerja pada Adobe Flash yang digunakan untuk 

menempatkan berbagai materi animasi, seperti objek gambar, video, teks, 

maupun tombol. 

2.4 Permainan (Game) 

Menurut Hanafri (2015) Game berasal dari kata bahasa Inggris yang 

memiliki arti dasar permainan atau pertandingan. Secara umum permainan hanya 

digunakan untuk kesenangan atau sebagai penghibur saja, padahal permainan juga 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran.  
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Permainan yang digunakan dalam pembelajaran dikenal dengan istilah 

Game Edukasi. Game edukasi adalah permainan yang telah dirancang khusus untuk 

mengajarkan siswa dalam suatu pembelajaran tertentu yang bertujuan untuk 

menciptakan suasana lingkungan yang bersifat edukasi (Rohman & Mulyanto, 

2010).  

Vitianingsih (2016) mengungkapkan game edukasi yang baik haruslah 

memenuhi kriteria dari game edukasi itu sendiri. Ada empat kriteria yang harus 

dipenuhi yaitu adanya tantangan, ketepatan, daya nalar, dan etika. Pendapat serupa 

juga diungkapkan Novaliendry (2013), kriteria yang harus dipenuhi dari sebuah 

game edukasi adalah sebagai berikut. 

a. Ada tantangan dan penyesuaian, sebuah game harus ada tantangan seperti level-

level yang terdapat dalam game tersebut. Sehingga perlu adanya penyesuaian 

disetiap levelnya. 

b. Menarik dan menyenangkan, sebuah game harus mampu membuat siswa 

senang terhadap game yang dimainkan serta dapat memberikan motivasi bagi 

yang memainkannya.  

c. Tidak menggurui dan berdasarkan pada pengalaman, siswa tidak harus dilatih 

terlebih dahulu untuk memainkan game. Biarkan siswa langsung mencoba 

bermain dan menentukan sendiri strategi yang tepat untuk menyelesaikan game 

tersebut.  

d. Interaktif, siswa harus dapat berinteraksi langsung dengan game yang 

dimainkannya.  

e. Umpan balik, setelah memainkan game siswa dapat memberikan umpan balik 

berupa kesimpulan tentang game yang dimainkannya.  
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f. Sosial dan kerja sama, sebuah game harus dapat meningkatkan kerja sama serta 

memungkinkan pertukaran pendapat dan pengetahuan diantara pemain.  

Menggunakan permainan dalam proses pembelajaran memiliki banyak 

kelebihan (Sadiman, 2010), yaitu (a) permainan adalah sesuatu yang 

menyenangkan, menghibur, dan menarik untuk dilakukan, (b) memberikan umpan 

balik langsung, (c) memungkin siswa memperoleh pengalaman nyata, (e) 

membantu siswa yang sulit belajar menggunakan metode tradisional karena 

memungkin adanya partisipati aktif dari siswa dalam belajar. Selain itu, Sadiman 

juga mengungkapkan kekurangan penggunaan permainan dalam proses 

pembelajaran, yaitu (a) kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa siswa, 

sehingga proses belajar kurang efektif dan efisien (b) terlalu menyederhanakan 

konteks sosial, sehingga memungkinkan siswa memperoleh kesan yang salah. 

2.5 Bangun Ruang 

Materi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bangun ruang sisi datar 

untuk SMP kelas VIII. Bangun Ruang merupakan salah satu cabang geometri. 

Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara titik, sudut, garis, 

bidang, dan bangun-bangun ruang (Alisah, dkk., 2009). Ada dua macam bangun 

ruang, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar yang menjadi 

pokok materi dalam media pembelajaran yang akan dibuat. 

Materi media pebelajaran disusun berdasarkan dengan ketentuan kurikulum 

2013. Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan adalah 3.9 menentukan luas 

permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. Pada dasarnya ada empat 

jenis bangun ruang yang dibahas pada Kompetensi Dasar (KD) ini, namun materi 
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yang dimuat dalam media pembelajaran hanya kubus dan balok. Berikut penjelasan 

materi kubus dan balok yang dimuat dalam media pembelajaran.  

2.5.1 Kubus 

 Kubus merupakan bangun ruang tiga deminsi yang dibatasi oleh enam 

bidang sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Kubus memiliki 8 titik sudut 

dan 12 rusuk yang sama panjang.  

 

Gambar 2.3 Kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 

a. Luas permukaan 

Menghitung luas permukaan kubus berarti sama saja menghitung 

luas seluruh bidang sisi kubus. Luas satu bidang sisi kubus adalah 𝑠2 satuan 

luas. Karena kubus terdiri atas 6 bidang sisi, maka luas permukaan kubus 

adalah 6 ×  𝑠2 satuan luas. 

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut. 

 

b. Volume 

Untuk menghitung isi atau volume kubus dapat ditentukan dengan 

cara mengalikan panjang rusuk kubus sebanyak tiga kali. 

Luas permukaan kubus =  6 × 𝑠2  
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Volume kubus = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk 

 = 𝑠 × 𝑠 × 𝑠 

 = 𝑠3 

Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 

dengan 𝑠 merupakan panjang rusuk kubus. 

2.5.2 Balok 

Balok merupakan bangun ruang tiga deminsi yang dibentuk oleh tiga pasang 

persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. 

Balok memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 bidang sisi.  

 

Gambar 2.4 Balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 

a. Luas permukaan 

 

Gambar 2.5 Bagian Rusuk Balok 

Menghitung luas permukaan balok hampir sama dengan menghitung 

luas permukan kubus, yaitu dengan munghitung luas semua bidang sisinya. 

Volume kubus =  𝑠3  
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Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama 𝑝 (panjang), 𝑙 (lebar), dan 𝑡 

(tinggi) seperti pada gambar diatas. Sehingga untuk menentukan luas 

permukaan balok dapat digunakan rumus sebagai berikut.   

Luas permukaan balok  =  2(𝑝 × 𝑙)  +  2(𝑝 × 𝑡)  +  2(𝑙 × 𝑡) 

    =  2𝑝𝑙 +  2𝑝𝑡 +  2 𝑙𝑡 

    =  2(𝑝𝑙 +  𝑝𝑡 +  𝑙𝑡) 

b. Volume 

Menghitung volume balok juga hampir sama dengan menghitung 

volume kubus, yaitu dengan mengalikan ukuran panjang, lebar, dan tinggi 

balok tersebut.  

Volume balok = panjang × lebar × tinggi 

Volume balok = 𝑝 ×  𝑙 ×  𝑡 

2.6 Pengembangan Media Pembelajaran  

Pengembangan merupakan serangkaian proses yang melibatkan berbagai 

unsur yang disusun bersama-sama untuk membentuk suatu produk (Priyanto, 

2009). Sedangkan Yanti, dkk. (2014) mengungkapkan pengembangan adalah 

langkah-langkah atau proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada. Hal serupa juga diungkapkan Sugiyono 

(2013), jenis penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggris Research and 

Development adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang berkaitan 

dalam dunia pendidikan dapat berupa media pembelajaran yang dapat digunakan 

dan diterapkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

pengembangan merupakan jenis penelitian yang menghasilkan suatu produk 
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tertentu yang bermanfaat dalam pembelajaran. Produk yang dihasilkan diuji 

keefektifannya untuk mengetahui seberapa efektif produk tersebut. Menurut 

Setyosari (2012), tujuan dari penelitian pengembangan berbeda dengan dengan 

penelitian pendidikan pada umumnya. Tujuan penelitian pengembangan pada 

dasarnya adalah untuk menghasilkan produk kreatif-inovatif untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan menghasilkan produk kreatif-inovatif untuk 

memecahkan permasalahan pembelajaran. Sedangkan penelitian pendidikan lebih 

mengarah kepada bentuk daya pikir dan kreatif seseorang dalam menemukan suatu 

hal yang baru melalui penelitian yang dilakukan. 




