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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu ilmu yang mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia karena matematika dapat meningkatkan 

kemampuan menalar yang logis, sistematis, kritis dan cermat, menumbuhkan rasa 

percaya diri, serta dapat mengembangkan sikap objektif dan terbuka yang sangat 

diperlukan dalam menghadapi perkembangan kehidupan yang selalu berubah. Hal 

ini sejalan dengan yang dikemukakan Johnson dan Myklebust (dalam Sundayana, 

2014:2) mengemukakan bahwa matematika adalah bekal bagi peserta didik untuk 

berpikir logis,analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Oleh karena itu matematika 

penting untuk dikuasai oleh siapapun. 

Berdasarkan hal di atas pentingnya matematika dijelaskan oleh NCTM 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2000) dengan pernyataan berikut: 

“In this changing world, those who understand and can do mathematics will have 

significantly enhanced opportunities and options for shaping their futures. 

Mathematical competence opens doors to productive futures. A lack of 

mathematical competence keeps those doors closed.” Dalam dunia yang terus 

berubah ini, siapa saja yang memahami dan terampil dalam matematika akan 

secara signifikan meningkatkan kesempatan dan pilihan untuk membentuk masa 

depannya. Kompetensi matematis dapat membuka pintu masa depan yang 

produktif. Ketiadaan kompetensi matematis membiarkan pintu-pintu tersebut tetap 

tertutup. Dari pernyataan NCTM tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

peserta didik dalam mempelajari matematika akan membuka pintu karir yang 

cemerlang. Bagi para warga negara, penguasaan matematika akan menunjang 

pengambilan keputusan yang tepat. Bagi suatu negara, kompetensi matematis 

akan menyiapkan warganya untuk bersaing dan berkompetisi di bidang ekonomi 

dan teknologi.  
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Menurut Cockroft (dalam Abdurrahman, 2003), alasan matematika 

penting untuk dipelajari karena menjadi sarana komunikasi yang kuat, singkat dan 

jelas, sarana penyampaian informasi dengan berbagai cara, meningkatkan berpikir 

logis, ketelitian dan kesadaran keruangan, serta memberikan kepuasan terhadap 

usaha memecahkan masalah yang menantang. Sumarmo (2013) menyatakan 

bahwa ditinjau dari segi afektif, pemilikan daya dan disposisi matematik dan 

keterampilan membaca matematika yang tinggi pada siswa memberi peluang 

kepada mereka, salah satunya dengan meningkatkan motif berprestasi. Karena 

pentingnya matematika bagi kehidupan manusia, matematika menjadi pelajaran 

pokok yang harus dipelajari di semua jenjang pendidikan.  

Tujuan pembelajaran matematika tingkat SMA pada Kurikulum 2013  

dalam Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2016) di antaranya adalah: 

(1) memahami konsep matematika, yang merupakan kompetensi dalam 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep maupun  

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah;  (2) 

Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, dan mampu 

membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada; (3) Memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

Mampu mengkomunikasikan gagasan,penalaran serta mampu menyusun bukti 

matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau 

representasi lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) Memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah; (6) Menggunakan alat peraga sederhana 

maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika.  

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika di atas, siswa diharapkan 

memiliki kemampuan matematis. Kemampuan matematis (Mathematical 

Abilities) menurut minaltimay (2010), adalah pengetahuan dan keterampilan dasar 

yang diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi matematika 
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meliputi pemahaman konsep dan pengetahuan prosedural. Kemampuan matematis 

penting yang  harus dimiliki peserta didik adalah kemampuan pemecahan masalah 

matematis dan kemampuan komunikasi matematis. Hal ini juga sejalan dengan 

yang dikemukakan NCTM (2000) bahwa dalam pembelajaran matematika 

kemampuan yang harus ditingkatkan para siswa diantaranya adalah kemampuan 

pemecahan masalah (problem solving) dan kemampuan komunikasi matematis 

(mathematical communication). Selain untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis, pembelajaran juga 

harus dapat menumbuhkan motivasi belajar dan sikap siswa terhadap matematika. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya akan berhasil jika didukung oleh 

siswa yang memiliki sikap positif dan motivasi untuk belajar. Menurut Mudjiman 

(dalam Jatmiko, 2015) mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran akan selalu 

didahului oleh proses pembuatan keputusan-keputusan untuk berbuat atau tidak 

berbuat, apabila motivasinya cukup kuat maka ia akan memutuskan untuk 

melakukan kegiatan belajar. 

Tujuan  pemecahan masalah diberikan kepada siswa secara umum 

menurut NCTM adalah untuk (1) membangun pengetahuan matematika baru; (2) 

memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan didalam konteks-

konteks lainnya; (3) menerapkan dan menyesuaikan bermacam strategi yang 

sesuai untuk memecahkan permasalahan; dan (4) memantau dan merefleksikan 

proses dari pemecahan masalah matematika. Cooney (dalam Sumarmo, 2014) 

mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah membantu siswa berpikir 

analitik dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi situasi baru. 

Pendapat tersebut sejalan dengan kemampuan dan keterampilan matematika untuk 

mengembangkan pembelajaran abad ke 21 dalam Permendikbud no. 65 tahun 

2013 tentang standar proses kurikulum 2013, yaitu kemampuan dan keterampilan 

komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan 

permasalahan.  
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Sementara  Baroody (dalam Husna, dkk, 2013) menyatakan ada dua alasan 

penting mengapa komunikasi dalam pembelajaran matematika perlu 

ditumbuhkembangkan di sekolah, adalah: (1) matematika tidak hanya sekedar alat 

bantu berpikir, alat untuk menemukan pola, menyelesaikan masalah atau 

mengambil keputusan tetapi matematika juga sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, tepat dan ringkas; (2) sebagai 

aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika di sekolah, matematika juga 

sebagai wahana interaksi antar siswa dan juga sebagai sarana komunikasi guru 

dan siswa. Kemampuan komunikasi matematis dapat menunjang kemampuan-

kemampuan pemecahan masalah. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, 

suatu masalah akan dapat direpresentasikan dengan benar melalui model 

matematis, tabel, grafik, atau lainnya, dan hal ini menunjang untuk penyelesaian 

masalah. Hulukati (2005) menyatakan bahwa, kemampuan komunikasi matematis 

merupakan syarat untuk memecahkan masalah, artinya jika siswa tidak dapat 

berkomunikasi dengan baik dan memaknai permasalahan maupun konsep 

matematis, maka ia tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan di SMA tempat 

dilaksanakan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa masih rendah. Hal ini terbukti dari hasil kerja siswa 

ketika diberikan soal pada kelas  XII seperti gambar berikut:  
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        Gambar 1.1  Soal Nomor 2 dan jawaban salah satu siswa 

 
     Gambar 1.2 Soal Nomor 1, dan jawaban Salah satu siswa 

 

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa siswa masih belum mampu 

mengubah soal kedalam sketsa yang benar. Siswa belum memahami bagaimana 

menentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua kapal terhadap pelabuhan, 

dengan kata lain siswa belum mampu memilih strategi yang tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan. Sebenarnya materi Trigonometri tersebut telah 

mereka peroleh pada kelas XI, karena mereka telah terbiasa memperoleh soal atau 

latihan yang penyelesaiannnya langsung menggunakan rumus yang telah 



6 

 

Rahmayani, 2017 
MEDIA INTERAKTIF MACROMEDIA FLASH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIS DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SERTA MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA SMA  
Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

dipelajari (cara substitusi) atau soal rutin sehingga siswa merasa kesulitan 

menyelesaikan soal tersebut. Dari 35 siswa hanya 22% siswa yang mampu 

menyelesaiakan soal pemecahan masalah matematis. 

Dari gambar 1.2 terlihat bahwa siswa belum mampu menjelaskan ide atau 

situasi dari suatu gambar yang diberikan dalam bentuk tulisan, sehingga siswa 

belum mampu memilih strategi penyelesaian dan menjawab pertanyaan dengan 

tepat. Dari hasil pekerjaan siswa , hanya 25% siswa yang dapat menyelesaikan 

dengan benar. Dari hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika 

masih belum terlatih dengan baik. Lemahnya kemampuan pemecahan masalah 

dan kemampuan komunikasi matematis siswa menurut Setiawan (2008) tidak 

lepas dari kurangnya kesempatan dan tidak dibiasakannya siswa menyelesaikan 

soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis. Permasalahan yang disajikan di dalam kelas cenderung soal-soal yang 

sudah rutin. 

Menurut Rohbaeni (2015) kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis pada siswa SMK masih rendah, hal ini dapat dilihat dari 

hasil tes yang menunjukkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

memperoleh nilai 25%, sedangkan untuk kemampuan komunikasi matematis 

memperoleh nilai 34%. Dua hal tersebut merupakan bagian dari kemampuan 

matematis. Menurut Herman (2005) rendahnya kemampuan matematis siswa 

salah satunya disebabkan dengan masih dominannya pembelajaran yang berpusat 

kepada guru dan siswa terpaku untuk mengikuti aturan menghapal rumus atau 

prosedur yang mengakibatkan pembelajaran tidak bermakna. Dari hasil penelitian 

Shadiq (dalam Wahyuni, 2010) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang 

terjadi di kelas kurang meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Pembelajaran yang berpusat kepada guru tidak menempatkan siswa 

sebagai subjek didik yang menemukan pengetahuannya, melainkan sebagai objek 

yang harus diberi pengetahuan. Menurut Herman (2005), pembelajaran seperti ini 

tidak mengakomodasi pengembangan kemampuan siswa dalam pemecahan 
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masalah, penalaran, koneksi dan komunikasi matematis. Suryadi (2007) 

menyatakan bahwa sebagian besar pembelajaran matematika belum berfokus pada 

pengembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi 

matematis atau kemampuan berpikir logis. Faktor lain yang menyebabkan 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa adalah aktivitas pembelajaran. 

Aktivitas pembelajaran di kelas selama ini lebih dominan dilakukan oleh guru, 

guru menjelaskan konsep, memberikan contoh dan penyelesaian, kemudian guru 

memberikan soal-soal yang sifatnya rutin. Hal ini kurang dapat melatih 

kemampuan berpikir matematis siswa. 

Selain untuk mengembangkan aspek kognitif, tujuan dari pembelajaran 

matematika juga untuk mengembangkan aspek afektif, salah satunya yaitu 

motivasi belajar.   Eka & Mokhammad (2015), mengatakan bahwa motivasi 

belajar adalah suatu daya, dorongan atau kekuatan, baik yang datang dari diri 

sendiri maupun dari luar yang mendorong siswa untuk belajar. Menurut Uno 

(2015), istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat. Jadi, motivasi belajar adalah dorongan dan kekuatan yang 

terdapat pada diri siswa untuk bersemangat dalam belajar berupa hasrat dan 

keinginan berhasil, kebutuhan belajar dan adanya harapan akan cita-cita. 

Motivasi sangat berperan dalam belajar, siswa yang dalam proses belajar 

mempunyai motivasi yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. 

Uno (2015) menyatakan ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam 

belajar, antara lain dalam (a) menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat 

belajar; (b) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai; (c) menentukan 

ragam kendali terhadap rangsangan belajar; (d) menentukan ketekunan belajar. 

Berdasarkan wawancara kepada 8 siswa SMA di tempat melaksanakan penelitian 

yang telah gagal menyelesaikan tes pada studi pendahuluan, mengidentifikasi 

bahwa motivasi belajar siswa masih rendah. Mereka tidak yakin dapat 

mengerjakan soal karena mereka tidak memahami soal dan belajar yang telah 
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mereka lakukan kurang maksimal. Siswa mempunyai kecendrungan untuk 

menyerah dan patah semangat ketika menghadapi kesulitan. 

Konsep-konsep dalam matematika itu abstrak, sedangkan pada umumnya 

siswa berpikir dari hal-hal yang konkrit menuju hal yang abstrak. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarmo (1987), bahwa siswa SMA dengan 

rata-rata umur 17 tahun masih berada pada tahap berpikir konkrit. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan dari subyek sampel kelas II SMA tidak ada seorang pun 

yang tergolong pada tahap formal dan pada subyek sampel kelas III SMA hanya 

terdapat 25% subyek formal. Hal ini terlihat bahwa subyek baru mampu 

menerapkan rumus atau aturan secara langsung, tetapi subyek tersebut belum 

mampu mengabstraksikan ke dalam bentuk umum. Dengan kata lain, subyek itu 

belum mampu memanipulasi sesuatu kemungkinan atau memanipulasi konsep 

yang abstrak seperti bekerja dengan benda-benda nyata. Untuk menjembatani sifat 

matematika yang abstrak dan kemampuan matematika siswa yang masih berpikir 

konkret maka diperlukan media pembelajaran. 

Media pembelajaran matematika berperan penting untuk menjawab dari 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Mujiona (Sundayana, 

2014:25) dalam proses belajar mengajar ada empat komponen penting yang 

berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa, yaitu bahan belajar, suasana belajar, 

media dan sumber belajar, serta guru sebagai subyek pembelajaran. Komponen-

komponen tersebut sangat penting dalam proses belajar, sehingga melemahnya 

satu atau lebih komponen dapat menghambat tercapainya tujuan belajar yang 

optimal. 

Pentingnya penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran matematika 

belum disadari oleh para guru. Penggunaan media pada kegiatan pembelajaran 

bertujuan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Heinich, dkk dalam bukunya Instructional Media and 

Technology for Learning (Suherman,  2003: 237) menyatakan bahwa keseluruhan 

sejarah media dan teknologi telah mempengaruhi pendidikan. Pada masa kini, 

komputer telah memberikan pengaruh sangat kuat terhadap pembelajaran. Alat-



9 

 

Rahmayani, 2017 
MEDIA INTERAKTIF MACROMEDIA FLASH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIS DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SERTA MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA SMA  
Universitan Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

alat demikian menawarkan kemungkinan untuk menjadi lebih baik dalam proses 

belajar mengajar, namun guru akan menjadi berbeda ketika menggunakan media 

dalam pembelajarannya.  

Arsyad (2002: 54) menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

media komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan 

kegiatan simulasi karena tersedianya animasi grafik, warna, dan musik. Komputer 

juga dapat mengakomodasi siswa yang lamban dalam menerima pelajaran, karena 

ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat afektif, sehingga siswa tidak mudah 

lupa, tidak mudah bosan dan lebih sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang 

diinginkan program. Dalam hal ini media yang dipilih adalah media interaktif 

Macromedia Flash. Macromedia Flash merupakan salah satu program yang dapat 

dimamfaatkan untuk membuat media pembelajaran yang cukup menarik melalui 

animasi. Dengan memberikan animasi dan latihan menggunakan Macromedia 

Flash dapat menarik perhatian dan aktifitas siswa belajar mandiri. Dengan 

menggunakan Macromedia Flash dalam pembelajaran sangat memungkinkan 

untuk: (1) meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, 

karena Macromedia Flash bisa memvisualisasikan penyelesaian pemecahan 

masalah dengan animasi yang ditampilkan sehingga siswa menjadi terlatih untuk 

menyelesaikannya; (2) meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, karena 

siswa bisa belajar secara mandiri dengan memperhatikan penyajian materi dan 

latihan soal yang ditampilkan yang dapat membantu siswa dalam menangkap 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru melalui perantara Macromedia 

Flash tersebut selanjutnya siswa mampu mempresentasikan atau menjelaskan 

materi yang telah dipelajarinya baik secara mandiri maupun kelompok; (3) 

meningkatkan motivasi belajar siswa, karena tampilan Macromedia Flash yang 

menarik membuat siswa menjadi bergairah, tidak tertekan untuk belajar sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

 Uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian 

tentang penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan media 
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interaktif Macromedia Flash untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis, komunikasi matematis dan motivasi belajar siswa SMA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif 

macromedia flash dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa? 

2. Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif 

macromedia flash dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa dilihat dari kategori kemampuan awal matematis (tinggi, 

sedang, dan rendah) ? 

3. Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif 

macromedia flash dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa? 

4. Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif 

macromedia flash dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa dilihat dari kategori kemampuan awal matematis (tinggi, sedang, dan 

rendah) ? 

5. Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif 

macromedia flash dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai  

dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menelaah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran matematika dengan menggunakan media 

interaktif macromedia flash  dan siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik. 
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2. Menelaah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran matematika dengan menggunakan media 

interaktif macromedia flash  dan siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik dilihat dari kategori kemampuan awal matematis 

(tinggi, sedang, dan rendah) siswa. 

3. Menelaah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif 

macromedia flash  dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik. 

4. Menelaah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif 

macromedia flash  dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik dilihat dari kategori kemampuan awal matematis (tinggi, 

sedang, dan rendah) siswa. 

5. Menelaah peningkatan motivasi belajar siswa yang memperoleh pembelajaran 

matematika dengan menggunakan media interaktif macromedia flash dan 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik.  

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan refleksi dalam kegiatan pembelajaran yang 

diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi: 

1. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah, komunikasi matematis dan motivasi belajar siswa melalui 

pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif macromedia 

flash, dan menimbulkan keinginan untuk mempelajari materi matematika 

yang lainnya. 

2. Guru 
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Melalui penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi para guru 

matematika untuk dapat mengenal dan mengembangkan penggunaan media 

interaktif macromedia flash dalam upaya meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis, komunikasi matematis dan motivasi belajar 

siswa dan menjadi inspirasi untuk menggunakan model atau media 

pembelajaran yang lain. 

3. Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam 

mengembangkan penggunaan media interaktif Macromedia Flash dalam 

upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematis 

dan motivasi belajar siswa  serta mengembangkan kemampuan lainnya yang 

erat kaitannya dengan pembelajaran matematika. 

4. Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media interaktif sehingga dapat menjadi acuan dalam 

penelitian selanjutnya untuk materi matematika yang lainnya dan untuk mata 

pelajaran selain matematika. 

 


