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A. PENDAHULUAN 

Mata Pelajaran matematika adalah mata pelajaran wajib di sekolah dan tidak 

bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari–hari. Contoh pengaplikasiannya seperti 

membeli makan, mengitung luas rumah atau tanah, dan masih banyak lagi. Menurut 

Maisura (2014) selain meliputi pengetahuan angka-angka, matematika juga 

digunakan dalam kehidupan sehari–hari seperti menghitung harga pembayaran dan 

kembalian dalam sistem jual beli barang, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, 

pembelajaran matematika sangat bermanfaat bagi kehidupan. Tetapi, peserta didik 

malah menghindari pelajaran matematika karena merasa kesulitan dalam 

mempelajarinya. Menurut Suroto (2012) penyebab prestasi belajar peserta didik tidak 

memuaskan adalah pemikiran peserta didik yang menganggap matematika sulit untuk 

dipahami secara konsep. Pemikiran yang menganggap matematika sebagai pelajaran 

sulit dikarenakan peserta didik kesulitan memahami materi. Banyak faktor–faktor 

kendala peserta didik sulit memahami suatu materi pembelajaran yang monoton 

seperti, guru selalu mengajar dengan menggunakan metode ekspositori. Menurut 

Nurfaiq (2013) kebanyakan guru masih menggunakan metode pembelajaran 

ekspositori dalam proses belajar mengajar. Kurangnya kreativitas guru untuk 

mengembangkan pengajaran yang menyenangkan berdampak pada pemahaman 

peserta didik. Salah satu materi yang ditempuh di kelas VII adalah pertidaksamaan 

linear dan persamaan linear.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti saat mengajar menggunakan pengajaran 

konvensional di salah satu bimbingan belajar (2018), peserta didik kurang memahami 

maksud dari solusi himpunan penyelesaian yang sudah diselesaikan dan kurang dapat 

menuliskan himpunan penyelesaian dalam bentuk matematis pada suatu 

pertidaksamaan linear. Menurut Prayitno (2012) dari hasil pretes yang menunjukkan 

kurangnya kemampuan matematis peserta didik menunjukkan bahwa : (1) peserta 

didik kurang bisa menuliskan ide matematika dari suatu gambar atau diagram, (2) 

peserta didik kurang bisa menjelaskan secara lisan dan tulisan dari ide, situasi, dan 

relasi matematik (3) peserta didik kurang bisa menyatakan peristiwa sehari–hari 
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dalam bahasa atau simbol matematika. Peserta didik yang tidak dapat menuliskan 

himpunan penyelesaian dalam bentuk matematis maka hal tersebut tertuju pada 

kurangnya komunikasi matematis tertulis peserta didik. Menurut Darkasyi, Johar, & 

Ahmad (2014) rendahnya kemampuan matematis peserta didik dikarenakan guru 

masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga berdampak 

kepada komunikasi matematis peserta didik.  

Media pembelajaran adalah salah satu solusi untuk membantu peserta didik 

untuk memahami materi. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu pendidik 

untuk menambahkan kreativitas pengajaran sekaligus mempermudah peserta didik 

memahami pembelajaran. Menurut Husein & Herayanti (2015) teknologi multimedia 

adalah salah satu sarana pembelajaran bagi peserta didik dalam metode pembelajaran 

interaktif. Menurut Marzal (2014) manfaat dari penggunaan media interaktif, yaitu 

peserta didik lebih aktif bertanya, peserta didik lebih berani mengungkapkan 

pendapat dan peserta didik juga menjadi lebih mudah dalam memahami 

pembelajaran. Banyak manfaat yang bisa diambil dalam menggunakan media 

interaktif, seperti peserta didik mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi dalam 

mendapatkan ilmu. Pengembangan media interaktif sangat diperlukan guru dalam 

menginovasi pembelajaran sekaligus membantu guru untuk menerangkan materi 

kepada peserta didik.  

Pengembangan media interaktif adalah salah satu langkah seorang guru 

berinovasi dalam proses pengajaran. Peserta didik diharapkan dapat mengambil 

manfaat dalam pembelajaran dengan menggunakan media. Manfaat tersebut dapat 

dilihat dari segi respon baik peserta didik terhadap pemahaman materi, hasil belajar 

yang memuaskan, dan lain-lain. Penelitian pengembangan dari Ari Rustiningtias 

(2018) yang berjudul “Pengembangan Media Interaktif Berbasis Komputer pada 

Materi Lingkaran SMP” menyimpulkan bahwa: 1.) respon peserta didik terhadap 

pembelajaran menggunakan media interaktif berbasis Komputer sangat baik, 2.) hasil 

belajar peserta didik menunjukkan bahwa 100% peserta didik tuntas setelah 

mendapatkan pembelajaran menggunakan media interaktif berbasis Komputer. 
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Berdasarkan penyimpulan dari penelitian tersebut, pengembangan media interaktif 

sangat diperlukan dalam proses pemahaman materi dan proses pembelajaran. 

Pengembangan media interaktif membutuhkan aplikasi yang didalamnya 

terdapat berbagai macam program. sehingga, peneliti dapat memperluas inovasi pada  

media yang akan dibuat. Aplikasi Flash merupakan salahsatu softwere yang terdapat 

banyak program didalamnya. Menurut Priyanto (2011) aplikasi Flash memiliki 

kemampuan menggambar, menganimasikan gambar dan dapat memasukkan rumus-

rumus matematika dalam bentuk Action Script. Aplikasi Flash juga memiliki ukuran 

2,25 GB. Sehingga, fasilitas yang terdapat pada aplikasi Flash mendasari peneliti 

memilih aplikasi tesebut sebagai alat dalam membuat media.      

Manfaat pengembangan media dari penelitian diatas yaitu hasil belajar peserta 

didik mendapatkan nilai yang baik dan respon peserta didik terhadap media interaktif 

tersebut sangat baik. Jika manfaat dilihat dari segi pengajar, maka media interaktif 

dapat membantu sekaligus mempermudah pengajar dalam menerangkan materi. Hal 

tersebut, membuktikan media interaktif berbasis komputer baik dipergunakan dan 

positif manfaatnya dalam pembelajaran. Media interaktif harus dikembangkan dalam 

proses pembelajaran khususnya di sekolah menengah pertama (SMP). 

 Berdasarkan penjelasan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibuat 

dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana mengembangkan media interaktif 

berbasis Flash yang menekankan kemampuan komunikasi matematis tertulis peserta 

didik dalam materi pertidaksamaan linear. Kedua, bagaimana respon dan hasil tes 

soal peserta didik pada materi pertidaksamaan linear satu variabel setelah 

menggunakan media tersebut. 

Pada rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat tujuan penelitian ini yaitu 

mengembangkan media interaktif berbasis Flash yang menekankan pada komunikasi 

matematis tertulis peserta didik dalam materi pertidaksamaan linear satu variabel, 

mengetahui respon dan hasil tes peserta didik setelah menggunakan media tersebut. 

Penelitian ini akan mengambil sampel dari populasi peserta didik kelas VII yang telah 
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menempuh materi pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun tempat penelitian 

yang digunakan adalah sekolah MTS Bahrul Ulum Tajinan. 

 


