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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pemahaman Konsep Matematis 

a. Pengertian Pemahaman Konsep Matematis 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan 

konsep. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan untuk 

mengungkapkan arti materi pelajaran yang dapat berupa kata, angka, 

menjelaskan sebab akibat.
13

 Pemahaman konsep merupakan dasar 

utama dalam pembelajaran matematika. Dalam Taksonomi Bloom 

tentang ranah pengukuran ranah kognitif, pemahaman merupakan 

pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, antar data, 

hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Contoh dalam 

kegiatan belajar yaitu: mengungkapkan gagasan/pendapat dengan kata-

kata sendiri, membedakan atau membandingkan, meginterpretasikan 

data,  mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri, menjelaskan gagasan 

pokok, dan menceritakan kembali dengan kata-kata.
14

 Sedangkan 

Purwanto mengemukakan, kemampuan pemahaman adalah kemampuan 

untuk melihat hubungan fakta dengan fakta.
15

 

Menurut Ali Hamzah dan Muhlisraini, konsep adalah ide abstrak 

yang memungkinkan orang dapat mengklarifikasikan objek-objek atau 

                                                           
13
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Riau,2012), h. 17. 
14
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15
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peristiwa-peristiwa dan menentukan apakah objek atau peristiwa itu 

merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut.
16

 

konsep-konsep berguna untuk megidentifikasi objek-objek yang ada di 

sekitar dengan cara mengenali ciri-ciri masing-masing objek.
17

  

Berdasarkan uraian para pakar mengenai defenisi pemahaman dan 

konsep tersebut, maka dapat disimpulkan pemahaman konsep 

merupakan kemampuan berpikir dalam melakukan prosedur secara 

akurat, efisien dan tepat dengan bahasa mereka dan cara mereka sendiri 

dari apa yang telah mereka pelajari. Keberhasilan pembelajaran 

matematika siswa dapat diukur dari kemampuan siswa dalam 

memahami dan menerapkan konsep dalam memecahkan masalah. 

Dengan demikian, pemahaman konsep matematika siswa dapat 

dikatakan baik apabila siswa dapat mengerjakan soal-soal yang 

diberikan dengan baik dan benar.  

Pemahaman tidak hanya sekedar memehami sebuah informasi 

tetapi termasuk juga keobjektifan sikap, dan makna yang terkandung 

dari sebuah informasi. Siswa dikatakan paham tentang suatu materi 

apabila ia mampu menjelaskan materi yang dipahaminya dari berbagai 

aspek, sehingga pemahaman dalam pelajaran matematika sangat 

penting untuk menunjang keberhasilan dalam belajar matematika. 

                                                           
16

Ali Hamzah dan Muhlisaini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 92. 
17
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Pemahaman konsep merupakan salah satu faktor psikologis yang 

diperlukan dalam kegiatan belajar karena dipandang sebagai suatu cara 

berfungsiya pikiran siswa dalam hubungannya dengan pemahaman 

bahan pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan yang disajikan 

lebih mudah dan efektif.  

b. Komponen Pemahaman Konsep Matematika 

 

Pemahaman memiliki beberapa tingkatan kemampuan. Dalam hal 

ini W. Gulo menyatakan bahwa kemampuan-kemampuan yang 

tergolong dalam pemahaman, mulai dari yang terendah sampai yang 

tertinggi adalah sebagai berikut:
18

 

1) Translasi, yaitu kemampuan untuk mengubah simbol tertentu 

menjadi simbol lain tanpa perubahan makna. Simbol berupa kata-

kata (verbal) diubah menjadi gambar atau bagan ataupun grafik. 

2) Interpretasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan makna yang 

terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun yang 

nonverbal. Dalam kemampuan ini, seseorang dapat 

menginterpretasikan suatu konsep atau prinsip jika ia dapat 

menjelaskan secara rinci makna atau konsep atau prinsip atau dapat 

membandingkan, membedakan, atau mempertentangkannya dengan 

sesuatu yang lain.  

3) Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk melihat kecendrungan atau 

arah atau kelanjutan dari suatu temuan. Kalau kepada siswa misalnya 

dihadapi rangkaian bilangan 2, 3, 5, 7, 11, maka dengan kemampuan 

ekstrapolasi mampu menyatakan bilangan pada urutan ke-6, ke-7, 

dan seterusnya. 

 

Siswa yang sudah memahami konsep matematika dapat 

mengubah simbol tertentu menjadi simbol lain merubah kata-kata 

menjadi grafik selain itu siswa juga mampu menjelaskan makna yang 

terdapat pada simbol dan grafik serta siswa dapat mengerti jika 

                                                           
18
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diberikan soal mereka dapat menyelesaikannya dikarenakan mereka 

memiliki kemampuan translasi, interpretasi dan ekstrapolasi. 

c. Indikator Pemahaman Konsep  

Indikator-indikator pencapaian sebuah konsep dalam BSNP 

adalah sebagai berikut:
19

 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep,  

2) Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya), 

3) Memberikan contoh dan non contoh dari konsep,  

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep,  

6) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu, 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.  

konsep yang ditanamkan dalam pikiran siswa mempengaruhi 

kegiatan belajar siswa, sehingga apabila suatu konsep sudah tertanam, 

maka bahan pelajaran dapat dengan mudah dipahami oleh siswa dan 

dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan contoh soal 

yang diberikan. Bentuk soal yang bervariasi, akan lebih mudah sejauh 

mana pemahaman konsep siswa terhadap suatu materi pelajaran.  

Adapun kriteria penskoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skor rubrik yang diadaptasi dari Cai, Lane, dan Jacabsin, yaitu:
20

 

 

 

 

                                                           
19

 Badan Stadar Nasional Pediidkan (BSNP), Model Penilaian Kelas, (Jakarta:Depdiknas, 

2006), h. 59. 
20
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TABEL II.1 

PENSKORAN INDIKATOR 

PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS 

Skor Pemahaman 

4 Konsep terhadap soal matematika secara lengkap; 

penggunaan istilah dan notasi matematika secara tepat; 

penggunaan algoritma secara lengkap dan benar 

3 Konsep terhadap soal matematika hampir lengkap; 

penggunaan istilah dan notasi matematika hampir benar; 

penggunaan algoritma  secara lengkap; perhitungan 

secara umum benar namun mengandung sedikit kesalahan 

2 Konsep terhadap soal matematika kurang lengkap; 

jawaban mengandung perhitungan yang salah. 

1 Konsep terhadap soal matematika sangat terbatas; 

jawaban sebagian besar mengandung perhitungan yang 

salah. 

0 Tidak menunjukkan pemahaman konsep dan prinsip 

terhadap soal matematika 

 

2. Model Problem Based Learning  (Pembelajaran Berbasis Masalah) 

a. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

pembelajaran berbasis masalah atau berdasarkan masalah. Menurut 

Jamil Suprihatiningrum, PBL adalah suatu model pembelajaran, yang 

mana siswa sejak awal dihadapkan pada masalah, kemudian diikuti oleh 

proses pencarian informasi yang bersifat student centered.
21

 

Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran, yang mana siswa mengerjakan permasalahan yang 

otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir lebih tinggi, 

                                                           
21

 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)., h. 

215-216. 
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mengembangkan kemandirian dan percaya diri.
22

 Menurut Scott dan 

Laura pembelajaran berbasis masalah adalah seperangkat model 

mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan 

pengaturan diri.
23

 Pembelajaran berbasis masalah merupakan 

pendekatan yang efektif untuk pembelajaran proses berpikir tingkat 

tinggi. Pembelajaran dengan model ini membantu siswa untuk 

memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang materi yang dipelajari.
24

  

Menurut Moffit 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.
25

 

Berdasarkan beberapa uraian para pakar tentang definisi Problem 

Based Learning tersebut, dapat disimpulkan bahwa Problem Based 

Learning adalah suatu model atau pendekatan pembelajaran, yang mana 

siswa sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri, 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mengembangkan 
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keterampilan berpikir lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan 

percaya diri. 

b. Karakteristik Problem Based Learning  

Karakteristik pembelajaran berbasis masalah menurut Tan adalah 

sebagai berikut:
26

 

1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar 

2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di 

dunia nyata yang tidak terstruktur 

3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspective) 

4) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, 

sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi 

kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar 

5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama 

6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, 

dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial 

dalam Problem Based Learning  

7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan koperatif. 

8) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari 

solusi dari sebuah permasalahan 

9) Keterbukaan proses dalam Problem based learning meliputi 

sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. 

 

c. Langkah-langkah Model PBL 

Ada beberapa cara menerapkan model Problem Based Learning 

dalam pembelajaran. Secara umum penerapan model ini dimulai dengan 

adanya masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Masalah tersebut 

dapat berasal dari siswa atau guru. Siswa akan memusatkan 

pembelajaran di sekitar masalah tersebut, dengan arti lain, siswa belajar 

teori dan metode ilmiah agar dapat memecahkan masalah yang menjadi 

                                                           
26
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pusat perhatiannya. Menurut Sitiatava Rizema Putra dalam pengelolaan 

problem based learning, ada beberapa langkah utama yaitu: 
27

 

1) Mengorientasikan siswa pada masalah 

2) Mengorganisasikan siswa agar belajar 

3) Memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja 

5) Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 

Langkah utama dalam Problem Based Learning dimulai dengan 

guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri 

dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Adapun penjelasan 

rinci langkah-langkah tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27
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TABEL II.2 

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MODEL  

PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 

Langkah  No Kegiatan guru 

Orientasi masalah 1 Menginformasikan tujuan pembelajaran  

2 Menciptakan lingkungan kelas yang 

memungkinkan terjadi pertukaran ide 

terbuka 

3 Mengarahkan kepada pertanyaan atau 

masalah 

4 Mendorong siswa mengekspresikan ide-ide 

secara terbuka 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

 

 

1 Membantu siswa dalam menemukan konsep 

berdasarkan masalah 

2 Mendorong keterbukaan, proses-proses 

demokrasi dan cara belajar siswa aktif 

3 Menguji pemahaman siswa atas konsep 

yang ditemukan 

Membantu 

menyelidiki secara 

mandiri atau 

kelompok 

1 Memberi kemudahan pengerjaan siswa 

dalam mengerjakan/menyelesaikan masalah 

2 Mendorong kerja sama dan penyelesaian 

tugas-tugas 

3 Mendorong dialog dan diskusi dengan 

teman 

4 Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang 

berkaitan dengan masalah 

5 Membantu siswa merumuskan hipotesis 

6 Membantu siswa dalam memberikan solusi 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil kerja 

1 Membimbing siswa dalam mengerjakan 

tugas 

2 Membimbing siswa dalam menyajikan hasil 

kerja 

Menganalisis dan 

mengevaluasi hasil 

pemecahan masalah 

1 Membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 

dan proses yang mereka gunakan 

2 Memotivasi siswa agar terlibat dalam 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan 

3 Mengevaluasi materi 
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d. Kelebihan dan kelemahan Model Problem Based Learning (PBL) 

Namun demikian, pendekatan Problem Based Learning juga 

memiliki beberapa kelemahan di samping juga memiliki keunggulan. 

Adapun beberapa keunggulan Problem Based Learning yaitu:
 28

 

1) Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi 

pelajaran. 

2) Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

3) Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

4) Membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

5) Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. 

6) Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap 

hasil maupun proses belajarnya. 

7) Memperlihatkan pada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada 

dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus 

dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau 

buku-buku saja. 

8) Lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

9) Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan 

baru.  

10) Memberi kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

11) Mengembangkan minat siswa  untuk secara terus-menerus belajar 

meskipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

 

Kelemahan dari Problem Based Learning yaitu sebagai berikut:
29

 

1) Bagi siswa yang malas, maka tujuan dari pendekatan Problem 

Based tidak dapat tercapai. 

2) Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan pendekatan Problem 

Based Learning. 
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3. Macromedia flash 

a. Pengertian Macromedia Flash 

Macromedia Flash merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau 

aplikasi lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi 

dengan penggunanya. Proyek yang dibangun dengan Flash bisa terdiri 

atas teks, gambar, animasi sederhana, video, atau efek-efek khusus 

lainnya.
30

  

Flash merupakan software yang mampu menghasilkan file 

animasi dengan ukuran kecil. Hal ini terjadi karena Flash merupakan 

program animasi vector, maksudnya dibuat dari sejumlah bentuk yang 

tersusun atas gambar dan warna. Selain lebih ekonomis ukuran filenya, 

vector mudah dibentuk dan digerakkan serta dapat ditampilkan bahkan 

dicetak dalam ukuran dan format apapun.selain gambar dengan format 

vector, Flash juga mampu menggabungkan teks, gambar bitmap, suara 

serta elemen interaktif ke dalam movie. 

Flash Professional 8 adalah program animasi berbasis vector 

yang sangat popular dan paling banyak digunakan saat ini untuk 

membuat animasi dan aplikasi web professional yang dinamis dan 

interaktif. Selain itu Flash juga dapat digunakan untuk membuat 

animasi logo, kartun, game, menu interaktif, e-card, screen saver, form 

isian interaktif, aplikasi multimedia, hingga aplikasi ponsel yang kini 
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mulai popular dengan memanfaatkan fitur flash lite yang ada di dalam 

Flash Professional 8.
31

 

b. Elemen-Elemen Macromedia Flash 

Berikut penjelasan dari masing-masing elemen yang ada pada 

area kerja Flash Professional 8.
32

 

1) Title Bar adalah baris judul yang akan menampilkan nama program 

atau file dokumen yang sedang aktif. 

2) Menu Bar adalah baris menu yang terdiri dari 10 menu utama yang 

masing-masing berisi submenu dan perintah lagi. 

3) Timeline adalah panel untuk mengorganisasikan layer dan 

mengontrol jalannya animasi flash. Komponen utama dari timeline 

adalah layer, frame, dan playhead. 

4) Library panel adalah panel untuk mengatur simbol yang akan 

digunakan untuk kepeerluan pembuatan animasi. 

5) Toolbox adalah kumpulan tool yang digunakan untuk melakukan 

seleksi, menggambar, memberi warna objek, memodifikasi objek 

dan mengatur besar-kecil tampilan stage 

6) Stage adalah lembar kerja dimana gambar, teks, dan berbagai elemen 

animasi lainnya ditempatkan untuk keperluan animasi. 

7) Property inspector panel adalah panel untuk mengatur setting stage 

atribut objek, penggunaan filter, dan mempublikasikan movie flash. 

Informasi dalam panel dapat berubah secara otomatis tergantung tipe 

objek yang dipilih.   

 

c. Keunggulan Macromedia flash 

Keunggulan Macromedia Flash disbanding program sejenis, 

antara lain:
 33

 

1) Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek 

yang lain. 

2) Dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie. 

3) Dapat membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk lain. 

4) Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan. 
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5) Hasil akhir flash memiliki ukuran yang lebih kecil (setelah di 

publish). 

6) Animasi dapat dibentuk, dijalankan dan dikontrol. 

7) Dapat dikonversi dan dipublikasikan ke dalam beberapa tipe, 

diantaranya .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. 

Dengan keunggulan Macromedia Flash tersebut dapat dibuat 

suatu media pembelajaran yang menaraik karena dapat membuat 

gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan sehingga 

pembelajaran lebih terarah. 

Kelebihan Macromedia Flash dalam segi pembelajaran adalah 

menarik minat siswa untuk belajar dikarenakan materi lebih mudah 

dipahami. Siswa dapat melihat animasi berjalan sendiri dengan 

mengklik tombol play. Jadi apa yang siswa bayangkan dapat dilihat 

secara visual.
34

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

Macromedia Flash dapat membuat pelajaran lebih menyenangkan dan 

siswa tertarik untuk mempelajari matematika karena mampu 

menampilkan hal abstrak menjadi konkret sehingga memudahkan siswa 

dalam memahami konsep.  

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi 
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belajar atau penyalur pesan.
35

 Secara lebih khusus pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis. Photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan 

menyususn kembali informasi visual atau verbal.
36

  

National Education Association (NEA) memberikan pengertian 

media adalah bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual 

serta peralatannya. Namun, dapat dikombinasikan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi.
37

 Apabila media itu membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut Media 

Pembelajaran.
38

  

Widodo dkk menyatakan bahwa “interaksi antara pendidik dan 

siswa akan sangat efektif jika tersedia media pendukung. Media 

(medium), yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan."
39

 Media pembelajaran adalah sarana 

penyampaian pesan pembelajaran kaitannya dengan model 
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pembelajaran langsung yaitu dengan cara guru berperan sebagai 

penyampai informasi dan dalam hal ini guru seyogyanya 

menggunakan berbagai media yang sesuai. Media pembelajaran 

adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan atau keterampilan pebelajar sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar.  

Jadi dapat dijelaskan, bahwa media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran dan media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada 

umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

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.
40

  

Menurut Levie & Lentz ada empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual yaitu:
 41 
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1) Fungsi Atensi 

Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai 

teks materi pelajaran. 

2) Fungsi Afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 

belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

3) Fungsi Kognitif  

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambing visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahmai dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

4) Fungsi Kompensatoris 

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media 

visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, 

membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. 

Selain itu media pembelajaran mempunyai fungsi:
42

 

1) Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu 

memudahkan mengajar bagi guru 

2) Memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi 

konkret). 

3) Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya pelajaran tidak 

membosankan). 

4) Semua indera murid dapat diaktifkan. Kelemahan satu indera 

dapat diimbangi oleh kekuatan indera lainnya. 

5) Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 

6) Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. 

 

Menurut Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu:
43

 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa hingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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3) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan memerankan,, dan 

lain-lain. 

c. Jenis Media Pembelajaran 

Media yang telah dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua 

jenis, tetapi sudah lebih dari itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari 

jenisnya, daya liputnya dan dari bahan serta cara pembuatannya.
44

  

1) Dilihat dari jenisnya, media dibagi kedalam: 

a) Media Auditif 

media auditif adalah media yang hanya mengandalkan 

kemampuan suara saja, seperti: radio, cassette recorder, 

piringan hitam. 

b) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan. Seperti: film strip (film rangkai), slides (film 

bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. 

c) Media Audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara 

dan unsur gambar.  

2) Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam: 

a) Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang 

serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam 

waktu yang sama. Contoh: radio dan televisi. 

b) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tepat 

yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai, yang harus 

menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 

c) Media untuk pengajaran individual 

Media ini penggunaannya hanya untk seorang diri, seperti: 

modul berprogram dan pengajaran melalui koputer. 
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3) Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam: 

a) Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya 

murah, cara pembuatannya mudah, dan  penggunaannya tidak 

sulit. 

b) Media Kompleks  

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya 

sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya dan 

penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai.    

d. Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media pembelajaran dilakukan setelah menganalisis 

pembelajaran, tujuan pembelajaran dan topik pembelajaran serta 

elaborasinya. Media dari sumber belajar yang dipilih merupakan alat 

dan cara untuk memfasilitasi dan mempermudah proses belajar siswa 

yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Guru dalam Memilih 

media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan 

didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik 

pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membuat 

siswa semakin rumit untuk memahami konsep yang dipelajari siswa. 

Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih 

media yaitu:
 45 

1)  Kesesuaian dengan Tujuan (intructional goals) 

Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam 

suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa dianalisis media apa 

saja yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. 

2)  Kesesuaian dengan Materi Pembelajaran (intructional content) 

Yaitu bahan atau kajian apa yang diajarkan pada program 

pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau 

pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana keadaan yang harus 

dicapai, dengan demikian kita bisa mempertimbangankan media 

apa yang sesuai dengan menyampaikan bahan tersebut. 
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3)  Kesesuaian dengan Karakteristik Pembelajaran atau Peserta didik 

Dalam hal ini media haruslah familiar dengan karakteristik 

peserta didik atau pendidik. Yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri 

media yang akan digunakan. Hal lainnya karakteristik peserta 

didik, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif (kualitas, ciri dan 

kebiasaan lain) dari peserta didik terhadap media yang akan 

digunakan. 

4) Kesesuaian dengan Teori 

Media yang dipilih karena  fanatisme  pendidik terhadap suatu 

media yang dianggap paling bagus, namun didasarkan atas teori 

yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji 

validitasnya. Pemilihan media harus merupakan bagian integral 

dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas pembelajaran. 

5)  Kesesuaian dengan Gaya Belajar Peserta didik 

Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis peserta didik, 

bahwa peserta didik belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar 

peserta didik. 

6) Kesesuaian dengan Kondisi Lingkungan, Fasilitas Pendukung, dan 

Waktu yang Tersedia 

Bagaimanapun bagusnya sebuah media apabila tidak didukung 

oleh fasilitas waktu yang tersedia maka kurang efektif. 

B. Media Pembelajaran Macromedia Flash Berbasis PBL untuk 

Memfasilitasi Pemahaman Konsep Matematis 

Menurut Sudjana dan Rivai media pembelajaran membuat bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa 

dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran.
46

 

Macromedia Flash merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan 

desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi yang menarik. Proyek 

yang dibangun dengan Flash bisa terdiri atas teks, gambar, animasi 

sederhana, video, atau efek-efek khusus lainnya. Jadi apabila kegiatan belajar 

mengajar matematika menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 

memungkinkan siswa tidak menghafal lagi mengenai konsep-konsep 
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matematika karena hal abstrak bisa dilihat dalam bentuk konkret dan lebih 

jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa. Pembuatan animasi 

dalam Macromedia Flash harus dirancang dengan baik dan dekat dengan 

keseharian siswa, sehingga siswa akan lebih memahami konsep sesuai 

masalah siswa sehari-hari. 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.
47

 

Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL dihasilkan 

dengan mengakomodasi langkah-langkah pembelajaran PBL. Kegiatan-

kegiatan dalam  media pembelajaran Macromedia Flash berbasis PBL 

mengkonstruksi pengetahuan siswa melalui lima langkah dalam PBL. Berikut 

gambaran mengenai lima tahapan pada PBL yang diterapkan dalam media 

pembelajaran Macromedia Flash: 

1. Mengorientasi siswa pada masalah 

Pada tahap ini dalam media diajukan fenomena, demonstrasi, atau cerita 

untuk memunculkan masalah dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih. 

2. Mengorganisasikan siswa agar belajar 

Pada tahap ini dalam media disajikan pertanyaan, perintah atau instruksi 

untuk membantu siswa menemukan konsep berdasarkan masalah, dan 
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membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3. Memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok 

Pada tahap ini dalam media disajikan sebuah permainan, perintah, 

pertanyaan dari animasi yang diberikan untuk membantu siswa 

mengumpulkan informasi yang sesuai dan siswa melaksanakan 

eksperimen dari kegiatan yang disajikan dalam media untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah.  

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja 

Pada tahap ini dalam media disajikan sebuah pertanyaan untuk 

menyimpulkan kegiatan eksperimen yang telah dilakukan untuk 

membimbing siswa menyajikan hasil kerja.  

5. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah 

Pada tahap ini dalam media disajikan evaluasi untuk melihat pemahaman 

siswa mengenai materi transformasi. 

 

C. Penelitian Relevan  

Berikut penelitian relevan yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Majidah 

Khairani dan Dian Febrinal yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Dalam Bentuk Macromedia Flash Materi Tabung Untuk 

SMP Kelas IX” (Jurnal IPTEKS Terapan, Dosen Pendidikan Matematika, 

STKIP Ahlussunnah Bukit Tinggi Sumatera Barat. V10.i2 2016). Dari 
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hasil penelitian yang diujicobakan di SMPN 44 Sijunjung dapat diketahui 

bahwa kualitas media pembelajaran valid dengan persentase 76,64% dan 

sangat praktis dengan persentase 87,56% dan diperoleh dari pengujian 

potensi dampak media pembelajaran menggunakan macromedia flash 

untuk memahami konsep siswa adalah 78 dalam kategori baik.
48

  

2. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Triyono 

dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash untuk Pemahaman 

Konsep Garis Singgung Lingkaran Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Kelas VIII”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kualitas 

media pembelajaran dari segi materi sebesar 82,14% dan kualitas media 

pembelajaran dari segi teknologi sebesar 93,18% dan dari segi pengisian 

angket siswa sebesar 73,48%. Disimpulkan media pembelajaran yang 

dihasilkan dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa karena kemampuan pemahaman matematis siswa setelah 

menggunakan media dalam kriteria tinggi dengan persentase 81,90%.
49

 

3. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 

Septiana dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau 

Tahun 2017 berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Macromedia 

Flash Berbasis Pendekatan Konstruktivisme untuk Memfasilitasi 
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Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Siak Hulu. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

kualitas media pembelajaran valid dengan persentase 83,74% dan sangat 

praktis dengan persentase 88,70% untuk kelompok kecil dan 90,68% 

untuk kelompok besar. Disimpulkan media pembelajaran yang dihasilkan 

dapat memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa karena 

kemampuan pemecahan matematis siswa setelah menggunakan media 

dalam kriteria tinggi dengan persentase 86,02%.
50

 

Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki persamaan pada metode 

penelitian berupa penelitian pengembangan, produk yang berupa media 

pembelajaran Macromedia Flash. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini dalam mengembangkan media pembelajaran 

Macromedia Flash menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dengan tujuan untuk memfasilitasi pemahaman konsep 

matematis siswa. 

D. Kerangka Berpikir 

Menurut NCTM “Teknologi penting dalam belajar dan mengajar 

matematika, teknologi mempengaruhi matematika yang diajarkan dan 

meningkatkan proses belajar siswa.”
51

 Jika sarana di sekolah sudah memadai, 

guru harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai upaya untuk 

membuat matematika bersifat konkret dengan membuat ilustrasi, gambar atau 
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animasi yang dibuat melalui aplikasi komputer. Guru di MTsN Bukit Raya 

Pekanbaru sudah berupaya menggunakan media pembelajaran dengan 

aplikasi komputer yang didapat dari internet harapannya dapat membantu 

siswa dalam memahami materi karena dengan media hal abstrak bisa dilihat 

dalam bentuk konkret, namun kenyataannya media pembelajaran tersebut 

masih terdapat kekurangan seperti kurangnya animasi dalam membantu siswa 

membayangkan objek matematika sehingga belum mampu memfasilitasi 

siswa dalam memahami konsep yang ditandai dengan belum mampunya 

siswa dalam  menyelesaikan soal-soal apabila soal berbeda dengan contoh 

yang diberikan. 

Macromedia Flash merupakan aplikasi komputer yang tepat untuk 

membuat sajian visual seperti animasi yang dapat menginterpretasikan 

berbagai media. Dengan kelebihan Macromedia Flash ini apabila dirancang 

sebaik mungkin sesuai dengan model pembelajaran yang dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dalam memahami konsep adalah dengan pemberian masalah 

pada kegiatan awal yang dikaitkan dengan masalah keseharian siswa atau 

dikenal dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Berdasarkan 

permasalahan tersebut kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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GAMBAR II.1 

   KERANGKA BERPIKIR 

   

1. Matematika memiliki objek kajian yang bersifat abstrak sehingga 

membutuhkan pemahaman konsep yang baik dalam memahami materi. 

2. Fasiltas komputer dan in focus di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit 

Raya Pekanbaru sudah memadai untuk kegiatan belajar mengajar. 

3. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang mampu memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis siswa. 

4. Media pembelajaran yang pernah digunakan masih memiliki 

kekurangan dalam membantu siswa membayangkan objek matematika 

sehingga belum mampu memfasilitasi siswa dalam memahami konsep 

dalam pembelajaran dan membuat guru enggan menggunakannya.  

Tindakan:  

Mengembangkan Media Pembelajaran Macromedia Flash Berbasis 

Problem Based Learning (PBL) Untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri  Bukit Raya Pekanbaru. 

Hasil yang diharapkan:  

Menghasilkan Media Pembelajaran Macromedia Flash Berbasis Problem 

Based Learning (PBL) Untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya Pekanbaru. 


