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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Media Pembelajaran  

Sadiman (2011) mengungkapkan bahwa media berasal dari bahasa Latin 

yaitu dari kata medium yang mempunyai arti secara harfiah adalah perantara 

atau pengantar. Kemudian Sadiman (2012) mendefinisikan media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

siswa. Kurniawan (2014) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah 

bahan, alat, maupun metode/teknik yang digunakan dalam pembelajaran dan 

bersifat menyalurkan pesan pendidik, agar dapat merangsang kemampuan 

siswa dengan maksud agar proses interaksi antara guru dan siswa dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Rusman 

(2013) bahwa media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan maupun informasi dari sumber ke penerima. Pesan 

tersebut yang disampaikan adalah sejumlah materi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran serta kompetensi yang dirumuskan.  

Berdasarkan uraian definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi dalam 

pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari guru ke 

siswa secara terencana, agar guru dapat merangsang kemampuan siswa dan 

pembelajaran menjadi efektif dan efisien. 

Manfaat penggunaan media menurut Arsyad (2013) antara lain:  

a. dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

mempermudah dan meningkatkan hasil belajar.  

b. dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga siswa dapat 

belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya.  

2. Media Pembelajaran Interaktif 

Interaktif bersifat saling mempengaruhi, artinya adanya hubungan timbal 

balik antara pengguna (user) dengan media (program). Penggguna memberikan 

respon terhadap permintaan media, kemudian lanjut ke penyajian informasi atau 

konsep yang disajikan oleh media tersebut. Didukung oleh pernyataan dari Sells 
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& Glasgow dalam Supriadi (2012) media pembelajaran interaktif merupakan 

suatu sistem yang dapat menyampaikan pembelajaran yang menyajikan materi 

dengan pengendalian komputer. Siswa tidak hanya mendengar dan melihat akan 

tetapi siswa dapat memberikan respon aktif terhadap media tersebut.  

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh media pembelajaran interaktif 

dimana media tersebut dapat menyajikan informasi yang menarik dan siswa 

menjadi antusias untuk mempelajarinya. Media pembelajaran interaktif dapat 

digunakan sebagai media pengajaran yang efektif dengan fasilitas multimedia 

yang berupa gambar, suara dan animasi sehingga siswa lebih mudah memahami 

materi yang disampaikan. 

3. Adobe Flash 

Adobe Flash CS4 merupakan versi lanjutan dari Adobe Flash CS 3 yang 

dirilis pada pertengahan Oktober 2008. Adobe Flash merupakan sebiah 

software yang didesain khusus oleh adobe dan program aplikasi standar 

authoring tool professional yang digunakan untuk membuat animasi dan 

gambar yang menarik untuk keperluan pembuatan media yang interaktif dan 

dinamis, salah satu software yang menyediakan banyak fasilitas dalam 

pembuatan web desain dan animasi dengan format *.gif atau *.swf. gambar dan 

animasi yang akan disusun dapat didesain menjadi media pembelajaran yang 

menarik dna interaktif. Pada adobe flash terdapat actionscript yang dibutuhkan 

untuk memberikan efek dalam animasi yang dibuat. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra, Kesiman dan Darmawiguna 

(2013) menjelaskan bahwa adobe flash merupakan software yang dapat 

digunakan untuk membuat animasi disertai gambar, video, teks, bagan, dan 

suara. Beberapa alasan memilih flash sebagai media presentasi, yaitu karena 

flash dapat mengimpor file gambar dan audio sehingga presentasi menjadi lebih 

hidup, animasi yang digunakan dapat dibentuk, dijalankan dan dikontrol. Flash 

dapat dijalankan pada PC (Personal Computer) manapun tanpa harus 

menginstal terlebih dahulu programnya. 
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4. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif  

Pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan baik berupa proses, 

produk dan rancangan (Punaji, 2013). Setiap tahunnya media pembelajaran 

mengalami perkembangan, karena masing–masing media mempunyai 

kelemahan. Adanya media pembelajaran diharapkan dapat membantu guru 

dalam menjelaskan materi, dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hasil 

belajar siswa meningkat. Salah satu media yang dikembangkan menggunakan 

software adobe flash dengan berbantuan software geogebra.  

Penambahan software geogebra pada media pembelajaran interaktif 

berbasis adobe flash guna memberikan pengalaman siswa untuk dapat 

mengkontruksi dan mengeksplorasi model-model bangun geometri atau grafik 

secara dinamis. Sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih 

menyenangkan dan membuat siswa lebih memahami konsep matematika. 

Didukung oleh pernyataan Linggou & Robert (2011) yang mengungkapkan 

bahwa software geogebra dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

matematika, membantu siswa dalam menyelesaikan madalah yang ada dalam 

matematika, untuk melakukan eksplorasi lanjut serta membantu siswa untuk 

merumuskan hipotesisnya. 

Kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas tiga langkah yang 

harus dilalui yaitu kegiatan perencanaan, produksi dan penilaian. Menurut Arief 

Sadiman dkk urutan langkah-langkah pengembangan media menjadi 6 (enam) 

langkah yaitu (1) menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, (2) 

merumuskan tujuan intruksional, (3) merumuskan butir-butir materi yang 

mendukung tercapainya tujuan tersebut, (4) mengembangkan alat pengukur 

keberhasilan media, 5) menulis naskah media; (6) mengadakan tes dan revisi 

yang bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi media 

pembelajaran. 

5. Pemahaman Konsep 

Definisi pemahaman konsep menurut Susanto (2013) merupakan 

kemampuan siswa untuk memahami dan menjelaskan suatu situasi dengan 
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kalimat yang berbeda dan dapat menginterpretasikan dari tabel, data, grafik, dan 

lain sebagainya. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Sanjaya (2009) 

bahwa pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa yang berupa 

penguasaan sejumlah materi pelajaran. Siswa tidak hanya mengingat, tetapi 

mampu menjelaskan kembali konsep yang sudah dipahami dengan kalimatnya 

sendiri.  

Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan 

dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan 

menangkap makna atau arti suatu konsep. Dari beberapa pendapat para ahli 

tentang definisi pemahaman konsep dapat diartikan bahwa pemahaman konsep 

merupakan kemampuan siswa dalam memahami, menjelaskan, 

mengimplementasikan dan menarik kesimpulan dari table, data grafik dengan 

konsep dari materi dalam pembelajaran.  

Indikator pemahaman kosep menurut Shadiq (2009) adalah sebagai berikut : 

a. menyatakan ulang sebuah konsep, merupakan kemampuan siswa untuk 

mengungkapkan kembali konsep yang telah dikomunikasikan kepadanya. 

Misalkan pada saat siswa mempelajari tentang pengertian kubus dan balok 

beserta unsur-unsurnya, siswa dapat mengemukakan kembali pengertian 

dan unsur-unsurnya. 

b. mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, misalkan ketika siswa dapat mengelompokkan mana objek 

yang berupa kubus dan balok dan mana yang bukan kubus dan balok 

c. memberikan contoh dan non contoh dari konsep, yaitu kemampuan siswa 

dalam memberikan contoh dan membedakan dengan bukan contoh dari 

konsep yang telah dipelajari. Misalkan ketika siswa telah mampu 

menyebutkan bahwa akuarium adalah berbentuk balok atau kubus 

sedangkan bola berbentuk lingkaran, maka bola bukan balok ataupun 

kubus. 

d. memberikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 

merupakan kemampuan siswa dalam memaparkan konsep secara berurutan 

yang bersifat matematis serta dapat memaparkan konsep dalam bentuk 
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gambar, table, grafik dan sebagainya, juga siswa mampu menuliskan 

kalimat matematika dari suatu konsep. Misal, pada proses menemukan 

rumus volume yang berupa luas alas dikalikan dengan tingginya, siswa 

menggunakan table dalam mengumpulkan data pengukuran volume untuk 

mempermudah siswa dalam menemukan keterkaitan antara luas alas 

dengan tinggi kubus atau balok. 

e. Mengembangkan syarat perlu dan cukup suatu konsep, Jika terdapat 

pernyataan A dan pernyataan B, syarat perlu dapat dimisalkan dengan 

pernyataan B merupakan syarat perlu dari pernyataan A, jika B mutlak 

diperlukan untuk terjadinya A atau dengan kata lain mustahil ada A tanpa 

B. Sedangkan syarat cukup dapat dinyatakan dengan A merupakan syarat 

cukup dari B, jika A terjadi, maka terjadi B.  

Misal untuk mencari luas permukaan kubus atau balok maka harus 

menemukan luas alas kubus atau balok tersebut. Dalam hal ini luas alas 

kubus atau balok merupakan syarat perlu dalam menemukan volume kubus 

atau balok dan volume kubus atau balok merupakan syarat cukup dari luas 

alas kubus atau balok. 

f. menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 

maksudnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. 

g. mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah merupakan 

kemampuan siswa dalam menggunakan konsep atau prosedur dalam 

menyelesaikan soal yang berhubungan dengan konsep sehari-hari. 

6. Bangun Ruang 

Bangun ruang sisi datar adalah salah satu materi matematika yang diajarkan 

pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berikut ini pada table 1 

merupakan KI dan KD dalam materi bangun ruang sisi datar yang 

dikembangkan pada Kurikulum 2013 : 

Tabel 1 : KI dan KD Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) 

3. Memahami pengetahuan (factual, 

konseptual, dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

3.9 Membedakan dan menentukan luas 

permukaan dan volume bangun ruang sisi 

datar (kubus, balok, prisma, dan limas) 
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fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, 

prisma, dan limas) serta gabungannya. 

Barmby, et al, (2009) mendefinisikan geometri merupakan kombinasi dari 

persepsi tentang ruang dan pengembangan persepsi visual untuk konseptualisasi 

ruang yang lebih logis atau berurutan. Seperti yang dikemukakan oleh Nurul 

(2012) bahwa belajar geometri salah satu komponen penting dari pembelajaran 

matematika karena dari geometri siswa dapat menganalisis dan menafsirkan 

benda-benda yang ada di sekitar mereka dan siswa dibekali dengan pengetahuan 

yang dapat siswa terapkan di dalam pembelajaran matematika yang lainnya. 

Salah satu subpokok bahasan geometri dan pengukuran yang diajarkan di SMP 

adalah bangun ruang sisi datar yang diantaranya adalah balok, kubus, limas dan 

prisma. Terdapat batasan pembahasan konsep materi dalam penelitian ini yaitu 

bangun ruang sisi datar yang dibahas adalah kubus dan balok, dan cakupan 

materi yang dibahas adalah ciri-ciri bangun ruang sisi datar, volume dan luas 

permukaan bangun tersebut. 

1) Kubus  

Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan 

memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Kubus memiliki 6 sisi yang 

berbentuk persegi sama luas, dimana sisi-sisi yang sehadap sejajar, memiliki 12 

rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. 

a) Luas Permukaan 

Luas permukaan adalah jumlah dari luas seluruh permukaan bidang. 

Konsep dari luas permukaan kubus adalah perkalian dari jumlah sisi kubus 

dengan jumlah luas alas kubus. Jika luas alas kubus adalah persegi maka 

luas dari persegi adalah 𝑠 𝑥 𝑠 atau 𝑠2 dengan 𝑠 merupakan panjang rusuk 

kubus dan kubus memiliki 6 sisi persegi yang sama luas, maka luas 
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permukaan kubus adalah 6  × 𝑠2  =  6𝑠2. Jika 𝐿 adalah symbol dari luas 

permukaan kubus, maka 𝐿 =  6𝑠2. 

 

b) Volume  

Volume merupakan isi atau banyaknya benda di dalam ruang. Konsep 

volume kubus adalah jumlah perkalian luas alas kubus dengan tinggi kubus 

dimana luas alas kubus adalah persegi maka 𝑠 𝑥 𝑠 atau 𝑠2 dan tinggi kubus 

sama dengan panjang rusuk kubus maka tinggi kubus adalah 𝑠 . Dapat 

disimpulkan bahwa volume kubus adalah 𝑠 𝑥 𝑠2, jika 𝑉 adalah volume 

kubus maka 𝑉 =  𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 =  𝑠3.  

2) Balok 

Balok merupakan sebuah bangun ruang yang dibentuk oleh tiga pasang 

persegi atau persegi panjang yang sehadap dan kongruen dengan salah satu 

pasang sisinya mempunya ukuran yang berbeda. Balok memiliki 6 sisi sejajar 

dan sama luas, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut.  

a) Luas Permukaan  

Konsep luas permukaan balok adalah jumlah dari seluruh luas 

permukaan, pada balok panjang rusuk-rusuknya dimisalkan panjang (𝑝), 

lebar (𝑙) dan tinggi (𝑡). Balok memiliki tiga pasang persegi atau persegi 

panjang dengan salah satu pasang sisinya mempunyai ukuran yang berbeda 

dimana setiap dua sisi yang sehadap mempunyai ukuran yang sama. Jumlah 

luas dari sisi atas dan bawah 2 ×  (𝑝 ×  𝑙) =  2𝑝𝑙, sisi depan dan belakang 

2 × (𝑝 ×  𝑡) =  2𝑝𝑡, dan sisi kanan dan kiri  2 ×  (𝑙 ×  𝑡)  =  2𝑙𝑡. Jika 

luas permukaan disimbolkan 𝐿 maka 𝐿 =  2𝑝𝑙 +  2𝑝𝑡 +  2𝑙𝑡.   

b) Volume  

Konsep mencari volume balok adalah dengan mengkalikan jumlah luas 

alas balok dengan tinggi balok. Luas alas balok adalah persegi panjang 

maka 𝑝 ×  𝑙 dan tinggi balok adalah t. Sehingga jika 𝑉 menyatakan ukuran 

volume suatu balok maka 𝑉 =  𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 =  (𝑝 ×  𝑙) ×  𝑡 =

 𝑝 ×  𝑙 ×  𝑡. 

 


