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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi telah berkembang dengan sangat pesat dan merambah 

dalam semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang 

pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus dipandang 

sebagai salah satu cara untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan. 

Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran 

yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam pendidikan. Pentingnya 

matematika dalam kehidupan manusia dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-

Jin ayat 28  

     لِيَْعلََم أَن قَْد أَْبلَُغىا ِرَساََلِت َربِِّهْم َوأََحاطَ بَِما لََدْيِهْم َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا﴿٨٢﴾

     Artinya: Supaya Dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya rasul-rasul itu telah 

menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya 

meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu 

persatu.
1
 

 

Berdasarkan penjelasan surat Al-Jin ayat 28 dapat disimpulkan bahwa 

matematika digunakan secara luas dalam segala bidang kehidupan. Dengan 

demikian matematika sangat penting untuk dipelajari. Namun pentingnya 

mempelajari matematika tidak menjamin siswa senang mempelajarinya. 

Salah satu alasannya karena matematika mempunyai objek yang bersifat 

abstrak yang tidak dapat dilihat bentuk nyatanya dan sulit dibayangankan 

oleh siswa secara langsung dan membutuhkan pemahaman konsep yang baik 

dalam memahami materi. Pemahaman konsep yang baik sangat diperlukan 
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karena dalam matematika untuk memahami konsep yang baru diperlukan 

pemahaman konsep pada materi sebelumnya. Dalam proses pembelajaran 

matematika, pemahaman konsep merupakan bagian yang sangat penting. 

Pemahaman konsep matematis merupakan landasan penting untuk berpikir 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan 

sehari-hari.
2
 Jadi sebagai seorang guru harus mampu mengupayakan cara agar 

materi matematika yang diajarkan lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 

Menurut NCTM “Teknologi penting dalam belajar dan mengajar 

matematika, teknologi mempengaruhi matematika yang diajarkan dan 

meningkatkan proses belajar siswa.”
3
 Perkembangan teknologi dalam 

pendidikan matematika memungkinkan guru untuk melakukan inovasi dalam 

pembelajaran matematika menggunakan alat bantu atau media pembelajaran 

yang dibuat melalui aplikasi komputer. Fungsi media dalam kegiatan belajar 

mengajar yaitu sebagai sarana yang dapat memberikan pengalaman visual 

kepada peserta didik dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas, 

dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih 

sederhana, konkret, serta mudah dipahami.
4
  

Pembelajaran matematika menggunakan media dapat terlaksana atau 

tidak, tergantung dari kemauan, kemampuan gurunya, serta dukungan sarana 

penunjang untuk terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak 

                                                           
2
 Nila Kusumawati, Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika; Pemahaman Konsep 

Matematik dalam Pembelajaran Matematika (Palembang, 2008), h. 2-233. 
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 Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya, (Pekanbaru: Benteng 

Media,2014), h.14. 
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 Asnawir dan basyiruddin usman , Media pembelajaran , (Jakarta: Ciputat pers, 2002), h. 21. 
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dan hakikat materi yang diajarkan.
5
 Jika sarana penunjang di sekolah sudah 

memadai, guru harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, salah 

satunya dengan menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika yang memuat animasi atau gambar sebagai upaya untuk membuat 

matematika yang bersifat abstrak yang membutuhkan daya visualisasi dan 

imajinasi yang tinggi dari siswa menjadi konkret dan lebih menghemat waktu 

untuk menjelaskan karena gambar, grafik atau diagram telah tersedia dalam 

media pembelajaran sehingga guru tidak perlu menggambarkan di papan 

tulis. Namun ketika peneliti melakukan observasi di MTsN Bukit Raya 

Pekanbaru, proses pembelajaran matematika tidak menggunakan media 

pembelajaran untuk memanfaatkan fasilitas komputer dan in focus yang 

memadai. Untuk mengetahui alasannya maka peneliti melakukan wawancara 

dengan salah seorang guru matematika di MTsN Bukit Raya Pekanbaru yang 

dapat dilihat pada Lampiran F.6.  

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi bahwa 

guru sudah berupaya menggunakan media pembelajaran dengan aplikasi 

komputer, namun karena kurangnya pengetahuan pembuatan media 

pembelajaran dengan komputer, guru hanya menggunakan media 

pembelajaran berbentuk power point dan flash yang didapat dari internet, 

harapannya dapat membantu siswa dalam membayangkan objek matematika 

dan membantu siswa dalam memahami konsep, namun kenyataannya guru 

mengalami kendala dalam mencari media pembelajaran yang dapat 
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membantu menguatkan konsep siswa,  media pembelajaran tersebut memiliki 

kekurangan seperti tidak adanya penjelasan penggunaan media, kurangnya 

animasi untuk membantu siswa membayangkan objek matematika sehingga 

media pembelajaran tersebut belum mampu memfasilitasi siswa dalam 

memahami konsep yang ditandai dengan belum mampunya siswa 

menyelesaikan soal-soal apabila soal berbeda dengan contoh yang diberikan, 

siswa belum mampu mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah, 

siswa kurang mampu memberi tanggapan, sebagaian siswa hanya menghafal 

rumus tanpa mengetahui alur penyelesaian atau rumus awal sebagai dasar dari 

permasalahan yang diberikan, siswa juga belum bisa menghubungkan antara 

apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut diaplikasikan 

dalam kehidupan nyata.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, maka salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan suatu media 

pembelajaran yang memuat sebuah tampilan ilustrasi, gambar atau animasi 

bergerak yang dapat mengarahkan siswa dalam membayangkan objek 

matematika sehingga dapat membantu menguatkan konsep siswa, maka 

media pembelajaran dengan aplikasi komputer dirasa tepat untuk mengatasi 

masalah tersebut.    

Macromedia Flash merupakan aplikasi komputer yang tepat untuk 

membuat sajian visual yang dapat menginterpretasikan berbagai media, 

seperti video, animasi, gambar dan suara. Macromedia Flash ini cukup 

handal dalam pembuatan berbagai macam aplikasi tutorial yang interaktif dan 



5 

 

 
 

menarik. Kelebihan Macromedia Flash adalah menarik minat siswa untuk 

belajar dikarenakan materi lebih mudah dipahami.
6
 Dengan adanya media 

pembelajaran Macromedia Flash dalam bidang matematika akan membantu 

guru dalam menyampaikan materi dan memungkinkan siswa tidak hanya 

menghafal mengenai konsep matematika karena hal abstrak bisa dilihat dalam 

bentuk konkret. Adanya animasi yang disajikan akan merangsang 

kemampuan berpikir siswa dalam memahami dan menemukan konsep tanpa 

harus terkait dengan rumus-rumus. Pengembangan media pembelajaran 

Macromedia Flash akan lebih menarik apabila didukung dengan suatu model 

pembelajaran yang sesuai.  

Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar tentang pemecahan masalah, serta memperoleh pengetahuan dan 

konsep dari suatu permasalahan.
7
 Model pembelajaran ini meliputi 

mengumpulkan dan menyatukan informasi dan mempresentasikan penemuan 

yang diperoleh dari informasi tersebut. Penggunaan model pembelajaran PBL 

ini juga sejalan dengan yang dinyatakan Depdiknas yang dikutip oleh 

Erwinta Ratna Ningsih bahwa PBL dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa.
8
  Hal ini menunjukkan bahwa PBL 
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 Majidah  Khairani dan Dian Febrinal, Pengembangan Media Berbasis Macromedia Flash 

Pada Materi Tabung Untuk SMP Kelas IX. Pada jurnal IPTEKS Terapan Research of Applied 

Science and Education V.10.i2 (95-102) ISSN: 1979-9292, (Bukit Tinggi: STKIP Ahlussunnah, 

2016), h.2. 
7
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Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Pada Materi Statistika dalam 

Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, h. 6. 
8
 Ibid. 
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merupakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa paham akan 

suatu konsep. Oleh karena itu peneliti menggunakan model PBL yang 

dirancang dalam media pembelajaran Macromedia Flash. 

Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL ini 

dikembangkan dengan mendesain gambar, animasi dan ilustrasi yang menarik 

bagi siswa. Materi yang dirancang pada media pembelajaran Macromedia 

Flash  mengikuti langkah-langkah Problem Based Learning yang bertujuan 

untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa dengan pemberian 

masalah pada kegiatan awal pembelajaran yang divisualisasikan dengan 

tampilan gambar, animasi dan animasi. Masalah tersebut berkaitan dengan 

siswa agar siswa dapat memahami dan membangun konsep berdasarkan apa 

yang sudah mereka pahami sebelumnya dan berpikir dan menganalisis sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Dengan dikembangkannya media pembelajaran Macromedia Flash 

berbasis Problem Based Learning akan memberikan sebuah pengalaman yang 

konkret terhadap pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman konsep 

matematis siswa. Berdasarkan pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengembangkan media pembelajaran ini menjadi sebuah penelitian berjudul:  

Pengembangan Media Pembelajaran Macromedia Flash Berbasis 

Problem Based Learning (PBL) untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya Pekanbaru. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka dapat dibuat 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana tingkat validitas pengembangan media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning untuk memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis siswa? 

2. Bagaimana tingkat kepraktisan pengembangan media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning untuk memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis siswa? 

3. Bagaimana pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Macromedia 

Flash berbasis Problem Based Learning? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian 

iniadalah: 

1. Mendeskripsikan tingkat validitas media pembelajaran Macromedia Flash 

berbasis Problem Based Learning untuk memfasilitasi pemahaman 

konsep matematis siswa. 

2.  Mendeskripsikan tingkat kepraktisan media pembelajaran Macromedia 

Flash berbasis Problem Based Learning untuk memfasilitasi pemahaman 

konsep matematis siswa. 
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3. Mendeskripsikan pemahaman konsep matematis siswa setelah 

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem 

Based Learning. 

D. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Produk yang dihasikan berupa media pembelajaran Macromedia Flash 

berbasis Problem Based Learning untuk memfasilitasi pemahaman 

konsep matematis siswa.  

2. Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based 

Learning disusun sesuai dengan kurikulum 2013. 

3. Materi yang dirancang pada media pembelajaran yaitu materi 

transformasi,  

4. Materi yang dirancang pada media pembelajaran yang dibuat sesuai 

dengan model pembelajaran yang dipilih yaitu Problem Based Learning. 

5. Jenis media pembelajaran yang dibuat hanya dibatasi pada media berupa 

CD yang berbentuk aplikasi Macromedia Flash yang memuat teks, 

image, animasi, dan audio. 

E. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan agar diperoleh media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning yang valid, praktis dan 

dapat memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa. penggunaan media 

pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning dapat  



9 

 

 
 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan ketertarikan dalam mempelajari 

matematika dan mempermudah siswa dalam memahami materi karena hal 

abstrak bisa dilihat dalam bentuk konkret. 

Oleh sebab itu produk yang dikembangkan berupa media 

pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning ini  dapat 

dijadikan inovasi dalam pembelajaran matematika. 

F. Asumsi dan Ruang Lingkup Pengembangan 

1. Asumsi 

a. Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL mampu 

memfasilitasi pemahaman konsep siswa pada materi transformasi. 

b. Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL yang 

dikembangkan telah memenuhi syarat valid dari ahli teknologi 

pendidikan dan materi pembelajaran serta syarat praktis dari respon 

siswa. 

2. Ruang Lingkup Pengembangan 

a. Pengembangan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL 

yang dibuat hanya untuk memfasilitasi pemahaman konsep siswa. 

b.  Pengembangan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL 

yang dibuat hanya membahas materi transformasi pada tingkat 

madrasah kelas VII, tujuan penelitian ini yaitu untuk memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis siswa SMP/MTs. 
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G. Definisi Istilah 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta 

didik.
9
 

2. Macromedia Flash merupakan aplikasi komputer yang tepat untuk 

membuat sajian visual yang dapat menginterpretasikan berbagai media, 

seperti video, animasi, gambar dan suara.
10

 

3. Problem Based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa 

untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan 

masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi 

dari materi pelajaran.
11

 

4. Pemahaman konsep matematis merupakan salah satu kecakapan atau 

kemahiran matematika siswa yang dapat tercapai dalam belajar 

matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika 

yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dengan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan 

tepat dalam pemecahan masalah.
12
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