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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan dengan memanfaatkan 

berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran disekolah melibatkan dua 

pihak yaitu siswa dan guru. Yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran 

adalah terjadinya proses belajar dimana guru menjelaskan pelajaran, 

memberikan  soal latihan dan siswa menerima pelajaran dan mengerjakan 

soal latihan sesuai dengan apa yang diajarkan. 

Tanpa kita sadari seiring berjalannya waktu, teknologi multimedia 

saat ini berkembang semakin pesat terutama pada sektor pendidikan sebagai 

media pembelajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. 

Dalam bidang pendidikan sendiri multimedia dikembangkan menjadi sarana 

pembelajaran yang menciptakan berbagai macam media pembelajaran 

seperti CD/DVD Ensiklopedi, Aplikasi/CD Pembelajaran interaktif, Kamus 

Elektronik, dan masih banyak aplikasi multimedia pendidikan lainnya. 

 Multimedia sendiri sebenarnya diperkenalkan pertama kali pada dunia 

teater, namun perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah 

multimedia yang sekarang dikenal dengan panduan dari hasil gambar atau 

image, grafik, teks, suara, dan animasi sehingga menjadi suatu karya yang 

dapat dinikmati secara audio visual. 

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, siswa akan menempuh 

beberapa mata pelajaran, salah satunya adalah pelajaran matematika yang 

mana pelajaran ini cukup sulit dan juga buku matematika yang terlalu tebal 

membuat sebagian siswa cepat bosan.  

Supaya hasil belajar matematika dan cara belajar siswa meningkat 

maka perlu dilakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan guru yakni 

menggunakan media pembelajaran yang dapat membuat anak berbuat 

sesuatu yang menjadikan dirinya termotivasi untuk melakukan proses 
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belajar Matematika. Upaya inovatif yang ditempuh dalam membelajarkan 

anak adalah penggunaan media pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan namun tetap interaktif, yaitu media pembelajaran Interaktif. 

Media pembelajaran Interaktif merupakan sebuah media 

penyampaian informasi atau pesan pembelajaran pada siswa dalam bentuk 

multimedia, yang tidak hanya berupa tulisan tetapi juga berupa gabungan 

gambar, teks, audio (suara), animasi dan video yang menghasilkan sesuatu 

yang lebih menarik dan hidup. Dengan adanya media pembelajaran 

interaktif, pada proses belajar mengajar diharapkan dapat membantu guru 

dalam meningkatkan prestasi belajar pada siswa, minat belajar  siswa lebih 

meningkat dan dapat membantu mempermudah siswa dalam memahami 

pelajaran Matematika untuk kelas 7 pada SMP Maria Goretti Sungailiat,  

yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Berdasarkan kondisi diatas maka penulis berinisiatif membuat judul 

“Aplikasi Pembelajaran Interaktif Matematika Kelas 7 Semester 1 

Menggunakan Adobe CS6 Pada SMP Maria Goretti Sungailiat”. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana bentuk media pembelajaran yang interaktif dan sesuai untuk 

pelajaran matematika kelas 7 semester 1 ? 

b. Bagaimana memperkenalkan pelajaran matematika kelas 7 semester 1 

menggunakan media CD interaktif dengan Adobe Flash CS6 ? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Penulisan penelitian Aplikasi Pembelajaran Interaktif Matematika 

Kelas 7 Menggunakan Adobe Flash CS6 Pada SMP Maria Goretti 

Sungailiat  bertujuan untuk: 

a. Membuat Aplikasi Pembelajaran Matematika kelas 7 dengan teknologi 

komputer berbasis multimedia. 
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b. Membantu mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran 

yang disertai dengan gambar, animasi dan suara. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini terdapat batasan masalah yang akan dibahas, 

diantaranya : 

a. Media pembelajaran interaktif matematika ini berdasarkan 

kurikulum 2013/2014. 

b. Tempat riset penelitin ini adalah SMP Maria Goretti Sungailiat, 

tahun riset 2014.  

c. Aplikasi pembelajaran matematika menggunakan Adobe Photoshop 

CS6 dan Adobe Flash CS6. 

d. Aplikasi pembelajaran matematika yang dibuat hanya membahas 

materi kelas 7 semester 1. 

e. Aplikasi pembelajaran matematika berisi materi dan soal latihan 

beserta nilai. 

 

1.5. Metoda Penulisan 

Dalam pembuatan penulisan ini penulis menggunakan metode : 

a. Studi Pustaka 

Penulis mencoba mengumpulkan data-data dengan cara 

membaca buku, internet dan sumber data yang ada hubungannya 

dengan maksud penulisan makalah ini, serta dengan mencari 

informasi yang dibutuhkan penulis untuk melengkapi hasil makalah 

ini.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab dengan pihak-pihak terkait mengenai informasi yang 

dibutuhkan. 
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c. Analisa 

Dalam melakukan analisa terhadap masalah yang ada, penulis 

memanfaatkan salah satu diagram yang disediakan oleh Unified 

Modelling Language (UML) yaitu Activity Diagram. Activity 

Diagram ini digunakan untuk menguraikan proses/metode 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

d. Rancangan Aplikasi 

Dalam merancang aplikasi, penulis menggunakan flowchart. 

Aplikasi pembelajaran dibuat menggunakan Adobe Photoshop CS6 

dan Adobe Flash CS6 dan memanfaatkan salah satu Diagram dari 

UML yaitu Use Case Diagram. Use Case Diagram digunakan untuk 

menjelaskan apa saja rancangan yang sesuai untuk membuat media 

pembelajaran interaktif.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah menganalisis penelitian, maka penulis membuat 

urutan sistematis,  yang menjelaskan susunan penulisan,  adapun sususan 

penulisan yang penulis lakukan terdiri dari sub-sub bab yang diterangkan 

dibahwah ini: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan,  batasan masalah, metoda 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB  II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan teori sesuai dengan topik 

yang diambil dan teknologi yang digunakan dalam 

pengerjaan KP. 
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BAB  III ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan tentang instansi KP yang berisi profil 

sekolah, struktur organisasi, tugas dan wewenang setiap 

bagian organisasi, arsitektur teknologi informasi pada 

sekolah, dan proses pembelajaran yang dilakukan antara 

guru dan siswa.  

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang definisi masalah, identifikasi 

kebutuhan, use case diagram aplikasi, rancangan layar, dan 

flowchart, dan tampilan layar aplikasi. 

 

BAB V   PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran untuk tahap pengembangan 

selanjutnya.


