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PENDAHULUAN 

 

Matematika dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 menjadi mata 

pelajaran wajib di tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal itu terbukti dimana matematika 

selalu ada dalam Ujian Nasional di tingkatan tersebut pada penjurusan apapun. 

Pembelajaran matematika merupakan suatu aktifitas mental untuk memahami arti 

dan simbol-simbol serta hubungan-hubungan yang bisa diterapkan dalam 

kehidupan nyata (Fitri & Syarifuddin, 2014). Belajar matematika berhubungan 

dengan apa dan bagaimana menggunakan hal yang telah dipelajari untuk membuat 

keputusan dalam menyelesaikan masalah. Hasil observasi yang dilakukan Fitri dan 

Syarifuddin ditahun yang sama juga menyatakan metematika dianggap sulit 

dipelajari karena objek kajiannya yang abstrak dan sulit memahami rumus 

didalamnya. 

Geometri adalah bagian dari matematika yang diajarkan disetiap jenjang 

pendidikan, maka dari itu geometri bisa dikatakan sebagai bagian yang penting dari 

matematika. Kapustina, dkk ( 2014) menjelaskan alasan geometri penting dalam 

matematika yaitu pertama, geometri merupakan bidang matematika yang dapat 

menghubungkan matematika dengan kedaan fisik dunia nyata. Kedua, geometri 

memungkinkan untuk melakukan visualisasi ide-ide matematika yang sudah 

didapatkan oleh siswa. Ketika proses mempelajari materi geometri berlangsung, 

siswa akan melalui alur berpikir yang sistematis. Hal itu sesuai dengan Ikhsan 

(dalam Kapustina, dkk., 2014) yang menyatakan, siswa akan melewati tingkatan 

berpikir yang hirarkis ketika mempelajari geometri. 

Hasil observasi di SMP Muhammadiyah 4 Malang bertepatan pada meteri 

bentuk bangun ruang geometri menunjukkan bahwa siswa pada materi bangun 

ruang cenderung merasa kesulitan untuk memahami materi ajarnya, terutama pada 

materi Prisma. Materi bangun ruang banyak memuat unsur gambar dan rumus yang 

termuat didalamnya. Hal itu yang menjadikan siswa merasa sulit untuk mempelajari 

materi bangun ruang. Pernyataan itu semakin diperkuat dengan tindakan siswa yang 

hanya terpaku pada gambar yang dicontohkan oleh guru. Sehingga ketika diberikan 

bangun yang sama dengan posisi yang berbeda, siswa sudah menganggap bangun 
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tersebut berbeda. Kemudian pada proses penggambaran bangun ruang, siswa juga 

memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. 

Bangun ruang tergolong dalam materi yang banyak menggunakan rumus 

dan memerlukan imajinasi, dalam hal ini perlu dilakukan pengkongkritan bentuk, 

penggunaan rumus, dan cara memperoleh rumus bangun ruang. Selain itu, 

penggunaan buku dan papan tulis sebagai media pembelajaran membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Tindakan siswa yang hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

membuat proses pembelajaran hanya berjalan satu arah dan siswa cenderung pasif. 

Padahal di sekolah tersebut sudah disediakan fasilitas seperti WiFi, LCD, dan 

proyektor. Namun menurut hasil wawancara dengan salah satu guru di sekolah 

tersebut, pembelajaran dengan menggunakan LCD dan proyektor justru dianggap 

lama karena harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Terutama pada mata 

pelajaran Matematika, guru tersebut juga beralasan bahwa media pembelajaran 

untuk matematika itu masih sedikit ditemui di sekolah. Berbeda halnya dengan 

mata pelajaran selain Matematika, dimana siswa dapat diputarkan video atau 

menggunakan media lainnya untuk membantu siswa dalam belajar. 

Pemerintah telah mengupayakan pemenuhan kebutuhan sekolah sesuai 

dengan perkembangan teknologi. Usaha yang dilakukan diantaranya dengan 

pengadaan fasilitas LCD proyektor dan WiFi dilingkungan sekolah. Fasilitas 

tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga sekolah guna menunjang kelancaran 

proses pembelajaran. Sehingga amat disayangkan jika ketersediaan fasilitas 

tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Tujuan pembelajaran yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu agar siswa mampu mengkomunikasikan ide 

atau gagasan menggunakan tabel, diagram, simbol, serta media lain untuk 

menjelaskan keadaan atau masalah. Tujuan Permendiknas ini menurut Rahmawati 

(2013) seperti tujuan umum dalam pembelajaran matematika yang termuat dalam 

NCTM. Menurut  NCTM (2000), belajar untuk berkomunikasi (mathematical 

communication) merupakan tujuan pembelajaran yang harus dipenuhi. Namun 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Roesdiana (2016), tujuan pembelajaran yang 

termuat dalam NCTM tersebut kurang dipedulikan oleh guru di sekolah.  
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Hasil observasi menyebutkan bahwa sebagian materi Matematika diajarkan 

dengan cara memberitahu atau ceramah satu arah dari guru ke siswa. Kenyataan di 

lapangan juga menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran yang berlangsung di kelas 

membuat siswa pasif. Lebih lanjutnya, Ansari (dalam Hodiyanto, 2017) 

mengungkapkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa menurunnya 

pemahaman matematik siswa di kelas disebabkan oleh: (1) ketika proses 

pembelajaran berlangsung, guru memberi contoh cara mengerjakan soal, (2) ketika 

guru menerangkan, siswa hanya memperhatikan dan mendengarkan materi yang 

disampaikan, dan (3) guru langsung menjelaskan topik pembelajaran, kemudian 

memberikan contoh soal, dan latihan ketika proses pembelajaran berlangsung. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian yang sama, kondisi pembelajaran tersebut 

dianggap kurang dan mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan 

komunikasi matematis siswa.  

Media pembelajaran dikelompokkan oleh azhar (2011) menjadi, (1) media 

grafis meliputi gambar, foto, sketsa, diagram, kartun, bagan, papan bulletin dll, 

(2)media audio yaitu radio dan tape. (3)media proyeksi diam berupa film bingkai. 

(4)media proyeksi gerak meilputi film, program siaran TV, dan video. 

(5)multimedia yang merupakan file program komputer, dan (5) media benda atau 

model bias berbentuk benda nyata atau benda tiruan. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan media multimedia sebagaimana yang diungkapkan Wiyono (2016) 

Media pembelajaran yang dibuat dengan bantuan komputer ini jauh lebih menarik 

dan interaktif dari media-media pembelajaran sebelumnya karena media 

pembelajaran ini dapat menampilkan berbagai peristiwa dalam bentuk gambar yang 

bergerak  

Manfaat utama dari media pembelajaran yang telah disampaikan Arsyad 

dalam Muhson (2010) yaitu sebagai alat bantu guru dalam melakukan proses 

pembelajaran di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berperan 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk 

menciptakan suasana belajar yang interaktif, efektif, dan menarik, serta dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi, 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jupriyanto (2015) menjelaskan 

bahwa untuk membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar disekolah, 
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media interaktif dianggap lebih efektif dan efisien dibanding media konversional. 

Jupriyanto menyarankan agar guru dalam mengajar menggunakan media 

pembelajaran interaktif secara komputerisasi untuk mengganti pembelajaran yang 

hanya berlaku satu arah. Penggantian itu berfungsi untuk memudahkan transfer 

materi dari guru ke siswa. Selain itu, siswa juga akan terlatih agar terbiasa 

menggunakan teknologi komputerisasi sejak dini. 

Peneliti juga hendak mengembangkan sebuah media interaktif bernama 

Find the Cube, dimana dalam media ini akan memuat KD, pengertian-pengertian 

secara sederhana, simulasi jaring-jaring, rumus dan unsur-unsur bangun ruang, 

kalkulator penghitungan dan juga game evaluasi. Pembuatan media tersebut 

dibantu dengan aplikasi Adobe Flash, dimana aplikasi pembuat animasi yang cukup 

terkenal itu wajib dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Matematika UMM. File 

extension yang dihasilkan dari piranti lunak tersebut berbentuk .swf dan dapat 

diputar di penjelajah web dengan bantuan Adobe Flash Player. 

Merespon dari hal tersebut, peneliti berinisiatif membuat media yang 

interaktif dengan aplikasi Adobe Flash yang menarik dalam materi bangun ruang. 

Materi bangun ruang yang diambil yaitu Prisma dan Limas SMP dengan Standar 

Kompetensi “Memahami sifat-sifat dan unsur-unsur Prisma dan Limas segitiga dan 

segiempat serta menentukan ukurannya”. Kompetensi Dasar berdasarkan KD 3.9 

dan 4.9 pada Kurikulum 2013 di SMP. Namun, pembuatan media ini hanya 

berfokus pada materi prisma dan limas segiempat dengan sudut 90°. Sedangkan 

untuk materi prisma dan limas segitiga, media ini fokus pada bangun yang alasnya 

berbentuk segitiga sama sisi. Penggunaan media bertujuan membuat siswa merasa 

tertarik terhadap materi pembelajaran yang dibantu oleh media flash dan secara 

praktis siswa mampu menangkap materi dengan baik kemudian dapat 

mengkomunikasikan hasil dari pembelajaran. Media ini juga diharapkan mampu 

membantu guru-guru dalam menguasai kelas dan mengendalikan kelas. 

Rumusan masalah dalam penelitian dirancang berdasarkan hasil observasi yang 

telah dilakukan, dimana salah satu masalahnya adalah minimnya penggunaan 

media pembelajaran untuk membantu guru ketika proses pembelajarannya 

berlangsung, serta membantu siswa dalam kemampuan komunikasi matematis, 

terutama materi-materi yang membutuhkan imajinasi dan pengkongkritan bentuk 
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bangun matematika. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana membuat media pembelajaran interaktif Find the Cube pada materi 

prisma dan limas ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis yang valid, 

praktis, dan efektif?” 

Media pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash memiliki pembahasan 

yang sangat luas. Oleh sebab itu definisi operasional disusun untuk menghindari 

kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang digunakan dalam 

penelitian dan menghindari meluasnya pembahasan. Adapun penjelasan istilah-

istilah yang digunakan adalah sebagai berikut ini. 1) Pengembangan media 

pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash ini dilakukan sebanyak 5 

tahapan. Tahapan itu dimulai dari mengidentifikasi permasalahan dan potensi di 

sekolah, desain produk, revisi desain, validasi desain, kemudian uji evaluasi berupa 

uji kepraktisan dan efektifitas produk. 2) Interaktif adalah kemampuan siswa dalam 

berinteraksi dengan game sebagai media pembelajaran interaktif yang terbuat dari 

Adobe Flash, dimana terdapat tombol untuk mengoprasikan media tersebut. 3) 

Adobe Flash adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan media 

pembelajaran interaktif dengan versi Adobe Flash CS4. 4) Game yaitu program 

yang dirancang untuk menghibur siswa dalam belajar. 5) Materi dalam penelitian 

ini sesuai dengan KD 3.9 pada materi SMP di kurikulum 2013 yaitu menentukan 

dan membedakan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (meliputi : 

balok,kubus, prima dan limas) dan pada KD 4.9  yaitu menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan Volume dan luas permukaan pada bangun ruang sisi datar 

(meliputi : balok,kubus, prima dan limas) dan sebagai tambahan pada media ini 

hanya membahas tentang prisma dan limas segiempat dengan sudut 90°, sedangkan 

pada alas segitiga hanya dengan segitiga sama sisi. 6) Komunikasi matematis tulis 

adalah kemampuan siswa untuk menjelaskan atau menyampaikan ide, konsep, atau 

pemikiran siswa dalam mata pelajaran Matematika secara tulis 


