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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Kerangka kompetensi abad ke-21 mengharapkan peserta didik dapat menyerap 

informasi, mengenal media, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Pendidikan 

di abad ke-21 menuntut adanya manajemen pendidikan yang modern dan 

professional dengan bernuansa pendidikan (Rusman, 2012: 22). Kurikulum 2013 

yang berpijak pada paradigma pembelajaran abad 21, dalam rancangannya 

menyebutkan bahwa dalam struktur kurikulum SMP, komputer akan menjadi sarana 

pada semua mata pelajaran. Hal ini menjadi landasan perlunya media pembelajaran 

berbantuan komputer dalam pelajaran matematika. Menurut Rusman (2012: 160) 

media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan untuk keperluan 

pembelajaran, dan juga sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

Sistem koordinat merupakan salah satu materi esensial pada mata pelajaran 

matematika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Materi sistem 

koordinat adalah titik awal bagi siswa untuk mempelajari gradien garis dan 

persamaan garis. Adapun kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai pada materi ini 

adalah siswa dapat menggunakan koordinat Cartesius dalam menjelaskan posisi 

relatif benda terhadap acuan tertentu. Berdasarkan kompetensi tersebut seharusnya 

guru menciptakan inovasi pembelajaran matematika yang interaktif dan 

menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran.  

Media pembelajaran pada dasarnya harus dapat digunakan untuk semua gaya 

belajar. Terdapat tiga macam gaya belajar siswa yaitu gaya belajar visual, auditori 

dan kinestetik (Bobbi DePorter, 2003: 165). Berdasarkan hasil dari tes tipe gaya 

belajar siswa kelas VIII B dan VIII C SMP Kristen Satya Wacana Salatiga, diketahui 

bahwa bahwa gaya belajar terbanyak adalah gaya belajar visual dengan persentase 

65,22 % dan berarti bahwa siswa kelas VIII B dan VIII C cenderung lebih senang 

belajar matematika secara visual atau dengan melihat. Data ini juga digunakan untuk 

menyesuaikan aplikasi yang dikembangkan dengan jenis gaya belajar siswa.  
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Pembelajaran matematika yang menggunakan media akan lebih mudah 

dipahami oleh siswa, karena pembelajaran menggunakan media dapat didesain 

menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, menyenangkan sehingga siswa tidak 

cepat bosan, melainkan dapat termotivasi untuk semangat dalam belajar, hal ini 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Penggunaan 

media dalam pembelajaran dapat membantu guru dan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran (Musfiqon, 2012: 52). Hamalik dalam Arsyad (2006: 15) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa  pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa.  

Salah satu bentuk penggunaan teknologi pembelajaran yang dapat 

menggabungkan unsur pendidikan dan unsur hiburan adalah digunakannya ilmu 

teknologi berbasis komputer. Inovasi dalam dunia Teknologi Informasi khususnya 

pemanfaatan hardware dan software di bidang komputer, telah memberikan warna 

baru dalam inovasi model-model pembelajaran. Deni Darmawan (2012: 191) 

menyatakan program Computer Assisted Instruction (CAI) model Games atau 

permainan merupakan program pembelajaran berbantuan komputer yang 

menekankan pada penyajian bentuk-bentuk permainan dengan muatan bahan 

pelajaran di dalamnya. Pembelajaran didesain seolah-olah siswa mengikuti 

permainan yang disajikan melalui simulasi-simulasi tertentu. Hal ini dibutuhkan agar 

siswa mampu menerapkan semua pengalaman belajarnya dalam menyelesaikan 

masalah dan akan termotivasi untuk bermain tanpa menyadari bahwa dia sebenarnya 

sedang belajar. Bermain akan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi emosi 

anak dengan berperan dalam imajinasi mereka (Florence Beetlestone, 2012: 132). 

Salah satu program komputer yang cukup mendukung untuk pembuatan games 

pembelajaran yaitu penggunaan Macromedia Flash. Kelebihan yang dimiliki 

software ini selain kemampuan untuk menampilkan multimedia, adalah tersedianya 

fasilitas untuk memprogram melalui penggunaan Action Script. Penelitian yang 

mengembangkan Macromedia Flash ini pernah dilakukan oleh Meilani Safitri (2013) 

dari Universitas Sriwijaya dan Arda (2015) dari Universitas Tadulako. Beradasarkan 
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hasil penelitian yang mereka lakukan, telah disimpulkan bahwa pengembangan 

Macromedia Flash sebagai media pembelajaran telah mendapat respon yang baik 

dari siswa maupun tim ahli yang menguji.  

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan inovasi 

media pembelajaran berupa aplikasi games matematika yang berbasis Macromedia 

Flash dengan pokok bahasan sistem koordinat di Kelas VIII SMP. Media 

pembelajaran ini dirancang berdasarkan kurikulum 2013, dengan model 

pembelajaran Scientific Learning dan metode Instructional Games. Media 

pembelajaran ini akan dikembangkan dengan model pengembangan ADDIE 

(Analysis, Desain, Development, Implementation, Evaluation).  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana mengembangkan inovasi media pembelajaran matematika yang 

berupa aplikasi game flash pada materi Sistem Koordinat untuk siswa kelas 

8 SMP dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri 

dari tahap analysis, desain, development, implementation and evaluation?  

2. Apakah aplikasi game flash matematika pada materi Sistem Koordinat ini 

valid untuk digunakan siswa kelas 8 SMP?  

3. Apakah aplikasi game flash matematika pada materi Sistem Koordinat ini 

praktis dan efektif untuk digunakan siswa kelas 8 SMP?   

C. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini 

adalah:  

1. Mengembangkan inovasi media pembelajaran matematika yang berupa 

aplikasi game flash pada materi Sistem Koordinat untuk siswa kelas 8 SMP 

sesuai model pengembangan ADDIE dengan tahapan analysis, desain, 

development, implementation and evaluation.  

2. Aplikasi game flash matematika pada materi Sistem Koordinat valid untuk 

digunakan siswa kelas 8 SMP.  
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3. Aplikasi game flash matematika pada materi Sistem Koordinat praktis dan 

efektif untuk digunakan siswa kelas 8 SMP.  

D. Manfaat  

Manfaat teoritis yang dapat diambil adalah bahwa hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai referensi dalam membuat media pembelajaran lain yang sejenis. 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini baik untuk siswa, 

dan guru adalah: 

1. Bagi peneliti, dapat mengembangkan wawasan dalam inovasi dan 

memanfaatkan media pembelajaran, khususnya Macromedia Flash Pro 8. 

2. Bagi siswa, penggunaan media diharapkan bisa membantu siswa agar lebih 

tertarik dalam belajar matematika dan membantu dalam belajarnya.  

3. Bagi guru, membantu mempermudah dalam penyampaian materi. 

4. Bagi sekolah, menjadi salah satu referensi media pembelajaran yang dapat 

dipakai dalam pembelajaran di Sekolah secara umum.  

E. Spesifikasi Produk  

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah media pembelajaran 

matematika yang berupa aplikasi game flash untuk materi sistem koordinat kelas 

VIII SMP. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan salah satu program komputer 

yaitu Macromedia Flash Pro 8, dan dikemas menjadi sebuah aplikasi games untuk 

pembelajaran. Aplikasi games ini hanya dapat di-install ke dalam media komputer 

atau laptop. Aplikasi games ini memungkinkan siswa yang memiliki fasilitas 

komputer atau laptop untuk dapat belajar di sekolah maupun di rumah secara 

mandiri. Aplikasi game flash ini berisi materi sistem koordinat dan soal dalam 

bentuk permainan yang menyenangkan. Soal latihan yang terdapat dalam game flash 

ini memungkinkan siswa untuk mengerjakan secara langsung pada aplikasi tersebut 

dan kemudian siswa dapat langsung  memperoleh skor atau hasil dari yang telah 

dikerjakan. Game flash ini dapat diakses secara online maupun offline sehingga 

memudahkan siswa karena tidak semua siswa dapat setiap saat terhubung dengan 

koneksi internet. Aplikasi media pembelajaran ini dikembangkan dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE (analysis, desain, development, 

implementation and evaluation).  




