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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. KAJIAN TEORI  

1. Teori Belajar  

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang 

dan berlangsung seumur hidup (Arief S. Sadiman dkk, 2012: 2). Skinner 

mengusulkan alternative teknik pengajaran, yang dinamakan programmed 

learning atau belajar terprogram yang mencakup prinsip PSI, CBI, dan Belajar 

ON-LINE sebagai alat yang diciptakan untuk menyajikan materi yang terprogram 

dan disebut teaching machine atau mesin pengajaran (B.R. Hergenhahn & 

Matthew H. Olson, 2008). Proses belajar mengajar dapat terjadi dengan berbagai 

macam cara, salah satunya adalah dengan cara bermain. Berbagai macam bentuk 

permainan memberikan ruang lingkup kepada anak-anak untuk mengembangkan 

skil-skil dan pemahaman mereka tentang pembelajaran dalam cakupan luas, 

misalnya dalam bahasa dan matematika. Bermain memberi kesempatan pada anak 

untuk mengeksplorasi emosi mereka dengan berperan dalam imajinasi mereka 

(Florence Beetlestone, 2012: 132).  

2. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran  

Media pembelajaran menurut Musfiqon (2012: 28) dapat didefinisikan 

sebagai alat bantu berupa fisik maupun nonfisik yang sengaja digunakan sebagai 

perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih 

efektif dan efisien, sehingga materi materi pembelajaran lebih cepat diterima 

siswa dengan utuh serta menarik minat siswa untuk belajar lebih lanjut. Hal ini 

didukung teori yang diungkapkan oleh Rusman (2012: 160) yang menyatakan 

media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat 

digunakan untuk keperluan pembelajaran, dan juga sarana fisik untuk 

menyampaikan materi pembelajaran.  
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b. Fungsi Media dalam Pembelajaran  

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. Fungsi media 

pembelajaran cukup luas dan banyak, namun secara lebih rinci dan utuh media 

pembelajaran menurut Musfiqon (2012: 35) berfungsi untuk:  

1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran.  

2) Meningkatkan gairah belajar siswa.  

3) Meningkatkan minat dan motivasi belajar.  

4) Menjadikan siswa beriteraksi langsung dengan kenyataan.  

5) Mengatasi modalitas belajar siswa yang beragam.  

6) Mengefektifkan proses komunikasi dalam pembelajaran.  

7) Meningkatkan kualitas pembelajaran.  

3. Macromedia Flash Pro 8  

Macromedia Flash Profesional 8 adalah sebuah program multimedia dan 

animasi untuk berkreasi membuat aplikasi-aplikasi unik. Macromedia Flash 

Profesional 8 merupakan program yang fleksibel dalam pembuatan animasi 

seperti animasi interaktif, game, company profile, presentasi, movie, dan tampilan 

animasi lainnya (MADCOMS, 2007: 3). Perkembangan Macromedia Flash 

berlangsung sejak tahun 1999, dengan dikeluarkannya Flash 4. Tahun 2000 

dikeluarkan Flash 5 dengan perbaikan dan penambahan fungsi di dalamnya. 

Tahun 2004 Macromedia mengeluarkan dua inovasi program Flash yaitu Flash 6 

atau dikenal dengan Flash MX 2002, kemudian Flash 7 atau Flash MX 2004. Pada 

tahun 2005, perusahaan Macromedia mengeluarkan program Flash terbaru 

sekaligus terakhir, yaitu Macromedia Flash Basic 8 dan sebagai versi 

pelengkapnya, yaitu Macromedia Flash Profesional 8.  

Keunggulan dari Macromedia Flash Profesional 8 dibandingkan program 

animasi lainnya menurut MADCOMS (2007: 3) adalah mudah dipelajari bagi 

seorang pemula; pengguna dapat dengan mudah dan bebas dalam berkreasi 

membuat animasi dengan gerakan bebas sesuai dengan alur yang dikehendaki; 
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memiliki fleksibilitas dalam pembuatan objek-objek vektor; dapat dikonversikan 

dan dipublikasikan (publish) menjadi beberapa tipe diantaranya .swf, .html, .gif, 

.png, .exe, .mov; dapat mengolah dan membuat animasi dari objek Bitmap; dan 

lain-lain.  

a. Membuka tampilan Macromedia Flash 

Untuk membuka Macromedia Flash, kita dapat melakukan langkah-langkah 

berikut: klik start > klik Macromedia flash 8 seperti pada Gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1 Menampilkan Macromedia Flash Pro 8 

Bisa juga dengan melakukan klik Start > All Programs > Macromedia > 

Macromedia Flash 8, maka akan muncul tampilan seperti Gambar 2.2.  
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Gambar 2.2 Tampilan Awal Macromedia Flash 8 

b. Area Kerja Macromedia Flash 

Area kerja pada Flash ini dilengkapi dengan tiga komponen utama yang 

penting untuk diketahui yaitu: Toolbox, Timeline, Stage. Ketiga komponen 

tersebut ditunjang dengan dua komponen lainnya, yaitu Menu dan Panel. 

 

Gambar 2.3 Area Kerja dan Komponen Flash 
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1) Toolbox adalah satu dari komponen utama pada flash yang berisi alat-alat 

yang digunakan pada saat menggambar dan mewarnai obyek yang telah kita 

buat pada stage. Selain itu, pada toolbox ini terdapat pula alat pendukung 

yang berguna untuk mengatur pandangan bekerja di stage.  

2) Timeline berfungsi untuk mengatur lamanya suatu animasi dijalankan, 

mengatur kecepatan suatu animasi suatu ketika dijalankan, dan mengatur 

banyaknya layer yang akan digunakan dalam pembuatan desain animasi.  

3) Stage adalah komponen pada flash yang berbentuk persegi dengan default 

color berwarna putih. Stage ini adalah tempat kita menggambar dan 

mengatur posisi-posisi dari objek dan teks yang telah kita buat pada posisi-

posisi yang kita inginkan. 

4) Menu adalah komponen penunjang dari flash yang terdiri dari File, Edit, 

View, Insert, Modify, Text, Control, Window, Help. Masing-masing bagian 

dari komponen menu ini mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda tergantung 

dari menu yang ditampilkan pada setiap bagian.  

5) Panel adalah komponen penunjang pada flash yang berisi perintah-perintah 

yang berguna untuk mengatur dan memodifikasi objek animasi dan teks 

yang dipilih. Panel-panel yang seringkali digunakan pada pembuatan 

animasi adalah panel color, panel library, panel action, dan panel 

properties.  

c. Action Script  

Action script adalah suatu perintah yang menghasilkan suatu aksi atau 

gerakan pada objek (MADCOMS, 2007: 155). Perintah action script digunakan 

untuk membuat animasi yang lebih kompleks dan interaktif. Action script dapat 

ditampilkan dengan menekan tombol F9 pada keyboard atau klik menu Windows 

– Development Panels – Actions. Aplikasi ini sangat dibutuhkan dalam 

pembuatan game, karena komponen ini akan membuat game menjadi dinamis 

(game yang “bergerak”). Game akan menjadi lebih menarik apabila game tersebut 

tidak hanya diam seperti gambar (Wirawan Istiono, 2008: 3). Beberapa script 

dalam tombol menurut MADCOMS (2007: 181) ditampilkan pada Tabel 2.1.   

 



 

10 
 

Tabel 2.1 Action Script dalam Tombol 

Script Fungsi  

gotoAndPlay Menuju ke frame atau scene tertentu dan 

menjalankan isi dari frame atau scene tersebut.  

gotoAndStop  Menuju ke frame atau scene tertentu dan berhenti 

pada frame atau scene terpilih.  

nextFrame  Menuju ke frame selanjutnya.  

nextFrame  Menuju ke scene selanjutnya.  

Play  Menjalankan frame.  

prevFrame  Menuju ke frame sebelumnya.  

prevScene  Menuju ke scene sebelumnya.  

stop  Menghentikan frame.  

stopAllSound  Menghentikan semua file suara dalam frame.  

4. Pembelajaran Berbasis Komputer dengan Instructional Games  

Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK) adalah bentuk penyajian bahan-

bahan pembelajaran dan keahlian atau keterampilan dalam satuan unit-unit kecil, 

sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa (Rusman, 2012: 154). 

Pembelajaran berbasis komputer diambil dari istilah Computer Assisted 

Instruction (CAI), istilah lain yang sering digunakan juga adalah Computer 

Assisted Learning (CAL) yaitu pembelajaran berbantuan komputer dan Computer 

Based Learning (CBL) atau Computer Based Instruction (CBI).   

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik (Scientific Learning) adalah pembelajaran yang terdiri atas 

kegiatan mengamati (untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui), 

menanya (merumuskan pertanyaan), mencoba (mengumpulkan data / informasi 

dengan berbagai teknik), mengolah / mengasosiasi / menganalisis data (informasi) 

dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari 

kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-

langkah tersebut dapat dilanjutkan dengan kegiatan mencipta. Salah satu kriteria 

pembelajaran saintifik adalah memiliki tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Instructional 

games merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis 

komputer yang juga mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
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Tujuan instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang 

memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk 

permainan yang mendidik. Instructional games tidak perlu menirukan realita 

namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan 

bagi siswa. Keseluruhan permainan memiliki komponen dasar sebagai 

pembangkit motivasi dengan memunculkan cara berkompetisi untuk mencapai 

sesuatu yang diharapkan, yaitu tujuan pembelajaran (Rusman, 2012: 236). Model 

games dalam pembelajaran ditujukan sebagai pengganti manusia (pendidik) yang 

menyampaikan informasi pembelajarannya diberikan melalui sejumlah permainan 

virtual online maupun offline yang bermuatan materi pembelajaran tertentu (Deni 

Darmawan, 2012: 194). Adapun tahapan pembelajaran berbantuan komputer 

model games menurut Deni Darmawan (2012: 195) adalah:  

a. presentation of Information (penyajian informasi);  

b. playing Instructional Games (mulai permainan pembelajaran);  

c. judging of Responses (penilaian respons);  

d. providing Feedback About Responses (pemberian balikan respons);  

e. remedeation (pengulangan);  

f. check Score (melihat nilai);  

g. exit (keluar permainan).  

5. Materi Sistem Koordinat  

Materi dalam game flash ini adalah tentang sistem koordinat. Materi sistem 

koordinat merupakan materi untuk siswa kelas 8 SMP yang diajarkan pada 

Semester 1. Berdasarkan kurikulum 2013 materi sistem koordinat memiliki 

kompetensi dasar menggunakan koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi 

relatif benda terhadap acuan tertentu. Dari kompetensi dasar tersebut, terdapat 

tujuh pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa yaitu dapat mengerti istilah 

berkaitan dengan koordinat, ordinat, absis, dan kuadran; menentukan koordinat 

titik pada bidang koordinat; menentukan posisi suatu titik pada koordinat dan 

kuadran; menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y; 

menentukan posisi titik terhadap titik asal (0,0); menentukan posisi titik terhadap 

titik tertentu; dan menentukan titik potong suatu garis terhadap sumbu X atau Y.  
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Gambar 2.4 Diagram Cartesius  

6. Aplikasi Game Flash untuk Sistem Koordinat 

Aplikasi game flash yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan 

aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran Sistem Koordinat untuk siswa kelas 

8 SMP pada Semester 1. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat diinstal ke 

dalam computer siswa sehingga memungkinkan siswa untuk belajar di sekolah 

maupun di rumah siswa. 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 offline 

sehingga memudahkan siswa karena tidak semua siswa dapat setiap saat 

terhubung dengan koneksi internet. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 

Macromedia Flash Pro 8. Kelebihan aplikasi game flash ini dari segi operasional 

dapat diakses melalui komputer atau laptop secara online maupun offline. Aplikasi 

game flash memiliki ukuran tampilan yang cukup besar dan dapat dioperasikan 

dimana saja dengan menggunakan laptop. Selain kelebihan aplikasi ini juga 

memiliki kekurangan, dalam segi operasional aplikasi game flash ini hanya dapat 

dioperasikan menggunakan komputer atau laptop dan tidak bisa dioperasikan 
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menggunakan handphone ataupun smartphone yang memiliki ukuran lebih kecil 

dan ringan untuk dibawa kemana-mana.  

Proses pembuatan aplikasi ini berdasarkan tahapan model pengembangan 

ADDIE. ADDIE merupakan kependekan dari analysis, desain, development, 

implementation, evaluation. Menurut langkah-langkah pengembangan produk, 

model penelitian dan pengembangan ini dilakukan secara sistemik dan sistematik. 

Berikut ini tahap model pengembangan ADDIE (Benny A. Pribadi, 2009: 127) : 

a. Tahap Analysis  

Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja atau performance 

analysis dan analisis kebutuhan atau need analysis. Analisis kinerja dilakukan 

untuk mengetahui dan mengklarifikasi masalah kinerja yang dihadapi 

memerlukan solusi penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan 

manajemen. Analisis kebutuhan merupakan langkah untuk menentukan 

kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk 

meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Berdasarkan kurikulum 2013, salah 

satu kriteria pembelajaran saintifik adalah memiliki tujuan yang dirumuskan 

secara sederhana dan jelas, namun menarik pada sistem penyajiannya.  

b. Tahap Desain  

Pada tahap ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang 

didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran 

seperti yang diharapkan. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam desain 

adalah menentukan pengalaman belajar yang perlu dimiliki oleh siswa selama 

mengikuti aktivitas pembelajaran, menentukan kompetensi khusus, metode, 

bahan ajar, dan strategi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, salah satunya 

adalah dengan membuat desain suatu media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.  

c. Tahap Development  

Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan 

memodifikasi bahan ajar atau learning materials untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. Pada intinya tahap ini adalah 
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memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program 

pembelajaran.  

d. Tahap Implementation  

Pada tahap implementasi yang merupakan langkah realisasi desain dan 

pengembangan adalah melaksanakan program pembelajaran dengan 

menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran.  

e. Tahap Evaluation  

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan  untuk 

memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan 

evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.  

B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian Meilani Safitri (2013) yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Segitiga Menggunakan Macromedia 

Flash Untuk Siswa Kelas VII SMP” berdasarkan hasil dari uji coba diperoleh 

potensial efek media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash terhadap 

pemahaman konsep siswa yaitu 78 dalam kategori baik. Media pembelajaran ini 

valid, terlihat dari hasil penilaian validator, dimana semua validator menyatakan baik 

berdasarkan content, construct dan bahasa. Sedangkan ditinjau dari sisi kepraktisan 

bahan ajar ini sudah dinyatakan praktis, hal ini terlihat dari hasil uji coba pada one to 

one dan small group diperoleh rata-rata hasil belajar siswa dalam kategori baik. 

Berdasarkan filed test diketahui bahwa media ajar interaktif berbasis komputer pokok 

bahasan segitiga di Sekolah Menengah Pertama memiliki efek potensial terhadap 

hasil belajar siswa terlihat hasil pencapaian nilai akhir siswa yaitu kategori baik 

sekali 50%, kategori baik 35%, sedangkan kategori cukup 12,5%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Macromedia Flash pokok bahasan 

segitiga tersebut efektif digunakan pada pembelajaran matematika.  

Penelitian Arda (2015) yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis Komputer Untuk Siswa SMP Kelas VIII”. Hasil validasi ahli 

materi terhadap seluruh aspek adalah sebesar 3,55 dengan kategori sangat baik dan 

penilaian ahli media adalah sebesar 3,10 dengan kategori baik. Media pembelajaran 

ini efektif, didukung oleh adanya peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh siswa 



 

15 
 

setelah uji coba media tersebut sebesar 32,34 dengan gain <g> sebesar 0,57. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa media 

pembelajaran interaktif berbasis komputer yang dikembangkan dengan menggunakan 

macromedia flash 8 dan model pengembangan Borg dan Gall ini telah layak 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

Macromedia Flash mendapat respons yang baik dari siswa maupun tim ahli yang 

memang sengaja melakukan pengujian. Macromedia Flash yang telah dikembangkan 

juga dapat membantu siswa dalam belajarnya. Penelitian ini akan menghasilkan 

media pembelajaran berupa Game Flash yang dibuat menggunakan Macromedia 

Flash Pro 8 yang diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar dan membuat 

pembelajaran yang tidak terbatas waktu dan tempat.  

C. Kerangka Berpikir  

Pendidikan di abad ke-21 menuntut adanya manajemen pendidikan yang 

modern dan professional. 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. Inovasi 

pembelajaran matematika yang interaktif dan menyenangkan salah satunya dengan 

menggunakan media pembelajaran. Bentuk penggunaan teknologi pembelajaran 

yang dapat menggabungkan unsur pendidikan dan unsur hiburan adalah 

digunakannya ilmu teknologi berbasis komputer. Salah satu pemanfaatan media 

berbasis teknologi komputer adalah pembelajaran dengan aplikasi game flash.  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran matematika 

berbasis game flash pada materi Sistem Koordinat untuk siswa kelas 8 SMP. 

Penelitian ini menggunakan model desain pembelajaran ADDIE (analysis, desain, 

development, implementation and evaluation). Pada tahap analysis akan dianalisis 

kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajarnya untuk menentukan masalah dan solusi 

yang tepat serta menentukan kompetensi siswa, kemudian akan dilakukan analisis 

terhadap game flash yang akan digunakan karena harus sesuai dengan karakteristik 

gaya belajar siswa. Pada tahap design atau desain akan dilakukan desain material dan 

menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran. 
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Tahap ketiga adalah development dilakukan produksi program dan bahan ajar yang 

akan digunakan dalam program pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah 

implementation atau implementasi game flash untuk melaksanakan program 

pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. 

Pada tahap evaluation dilakukan evaluasi terhadap game flash yang dikembangkan 

baik dari pendapat atau tanggapan siswa, media dan metode pengembangan, dan 

evaluasi program pembelajaran serta hasil belajar. Hasil evaluasi akan ditarik 

kesimpulan apakah game flash efektif untuk dikembangkan dan dapat membantu 

siswa dalam pembelajaran. Proses pengembangan digambarkan pada Gambar 2.5.  

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir  
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D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

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

digunakan siswa kelas 8 SMP.  

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

digunakan siswa kelas 8 SMP.  

3. Aplikasi game flash matematika pada materi Sistem Koordinat efektif untuk 

digunakan siswa kelas 8 SMP.  


