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Abstrak—Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran 

matematika adalah kemampuan komunikasi matematika, karena didalamnya terdapat 

proses sosial dimana mereka harus berinteraksi, kerjasama, dan komunikasi antara 

siswasatu dengan yang lainya, guru serta dengan lingkungannya. Tujuan penelitian 

adalah; 1) Untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi matematika siswa yang 

pembelajarannya menggunakan macromedia flash mx lebih baik daripada siswa yang 

pembelajarannya biasa; 2) Untuk mengetahui apakah siswa menunjukan sikap yang 

positif terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan macromedia flash 

mx. Penelitian memakai pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian adalah 

metode quasi eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah nonequivalent 

control guoup design yaitu dengan memberikan dua perlakuan yang berbeda terhadap 

dua kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas 

kontrol akan diberi tes awal (pre-test) sebelum perlakuan, kemudian untuk kelas 

eksperimen dilakukan pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash mx pada 

pembelajaran matematika dan untuk kelas kontrol dilakukan pembelajaran biasa 

(konvensional), setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi masing-masing 

perlakuan kemudian diberikan tes akhir (post-test) pada kedua kelas tersebut. Hasil 

penelitian adalah; 1) Kemampuan komunikasi matematika siswa yang 

pembelajarannya menggunakan macromedia flash mx lebih baik dari pada siswa yang 

pembelajarannya biasa; 2) Siswa menunjukkan sikap yang positif terhadap 

pembelajaran matematika dengan menggunakan macromedia flash mx. 

Kata kunci:Macromedia flash mx, komunikasi matematika, respon siswa. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menyentuh hampir di segala 

aspek kehidupan manusia, TIK berfungsi untuk menyajikan informasi, komputer dapat dimanfaatkan 

berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan, dalam dunia pendidikan pemanfaatan komputer 

telah berkembang tidak hanya sebagai alat yang hanya digunakan untuk membantu urusan 

keadministrasian saja, melainkan juga sangat dimungkinkan untuk digunakan sebagai salah satu alternatif 

pilihan media pembelajaran yang efektif dan menarik dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan TIK dalam pembelajaran memiki tiga tujuan yaitu; 1) untuk membangun 

”knowledgebasedsociety habits” seperti kemampuan pemecahan masalah; 2) kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan mencari/mengelola informasi, mengubah informasi tersebut menjadi pengetahuan baru dan 

menginformasikan kepada orang lain; 3) untuk mengembangkan kemampuan menggunakan TIK dan untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran [1]. 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan 

dalam komunikasi matematika, karena didalamnya terdapat proses sosial dimana mereka harus 

berinteraksi, kerjasama, dan komunikasi antara siswa satu dengan yang lainya, guru serta dengan 

lingkungannya. Johnson, J. Smith [2] mengatakan bahwa belajar adalah proses pribadi, tetapi juga proses 

sosial yang terjadi ketika masing-masing orang berhubungan dengan yang lain dan membangun pengertian 

dan pengetahuan bersama. 

Penyusunan program pembelajaran macromedia flash mx dan digunakan sebagai media pembelajaran 

yang dapat menunjang pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar 

secara dinamis dan interaktif [3].Hal ini diharapkan dapat menjadikan suasana yang kondusif, terjalin 

interaksi yang menyenangkan antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran 
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macromedia flash mx diharapkan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran dan 

keaktifan belajar matematika sehingga berdampak positif terhadap komunikasi matematika. 

B. Rumusan Masalah. 

1. Apakah kemampuan komunikasi matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan 

macromedia flash mx lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya biasa? 

2. Apakah siswa menunjukan sikap yang positif terhadap pembelajaran matematika dengan 

menggunakan macromedia flash mx? 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi matematika siswa yang pembelajarannya 

menggunakan macromedia flash mx lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya biasa 

2. Untuk mengetahui apakah siswa menunjukan sikap yang positif terhadap pembelajaran 

matematika dengan menggunakan macromedia flash mx 

D. Manfaat Penelitian. 

Manfaat penelitian; diharapkan dapat diterapkan dalam mata pelajaran lain yang membutuhkan media 

pembelajaran alat peraga interaktif sebagai alat penunjang dalam kegiatan proses kegitan belajar mengajar. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah  eksperimen. Bagian metode penelitian 

memuat rancangan, bahan, subjek penelitian, prosedur, instrumen, dan teknik analisis data, serta hal-hal 

yang terkait dengan cara-cara penelitian. 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian memakai pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian yang dipakai adalah metode 

Quasi Eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah NonequivalentControlGuoupDesign yaitu 

dengan memberikan dua perlakuan berbeda terhadap dua kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol akan diberi tes awal (pre-test) sebelum perlakuan, kemudian 

untuk kelas eksperimen dilakukan pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash mxpada 

pembelajaran matematika dan untuk kelas kontrol dilakukan pembelajaran biasa (konvensional), setelah 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi masing-masing perlakuan kemudian diberikan tes akhir (post-

test) pada kedua kelas tersebut. 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan akhir. Ketiga tahap 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi: 

1) Melakukan studi pendahuluan melalui telaah pustaka dan studi lapangan. 

2) Pemilihan software 

3) Merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran dengan menggunakan 

media macromedia flash mx. 

4) Pemilihan Topik Bahan Ajar 

5) Perurumusan Silabus Pembelajaran dan RPP 

6) Produksi Desain Bahan Ajar dan Memvalidasi 

7) Menyusun instrumen penelitian 

8) Melakukan uji coba instrumen tes (validitas, reliabilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda). 

9) Mengolah data hasil uji coba dan menentukan soal yang akan digunakan  

10) Mengurus surat perizinan penelitian 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi: 

1) Memberikan tes awal (pre-test) sebelum perlakuan 

2) Memberikan perlakuan dengan menggunakan macromedia flash mx untuk kelas eksperimen dan 

untuk kelas kontrol dilakukan pembelajaran biasa (konvensional) 

3) Memberikan tes akhir (post-test) kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi 

masing- masing perlakuan. 
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3. Tahap Akhir 

Tahap Akhir meliputi: 

1) Tahap analisis data 

2) Mengolah data hasil tes komunikasi matematika dan angket sikap siswa dengan skala likert. 

3) Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. 

C. Subjek Penelitian 

Seluruh rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan dilaboratorium komputer dan dikelas yaitu kelas 

XI SMK Haeurgeulis. Kelas eksperimen sebanyak 32 siswa dan kelas kontrol sebanyak 32 Siswa. 

D. Instrumen Peneltian 

Tes komunikasi matematika (pre-test danpost-test) dan skala sikap 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan; 1) uji normalitas, uji 

homogenitas, uji kesamaan dua rata-rata, dan uji-t yaitu untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi 

matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan macromedia flash mx lebih baik daripada siswa 

yang pembelajarannya biasa; 2) skla likert yaitu untuk mengetahui apakah siswa menunjukan sikap yang 

positif terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan macromedia flash mx 

2. Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data hasil isian skala sikap yang berisi respon atau sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika menggunakan macromedia flash mx, langkah-langkah yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengubah data skala kualitatif  ke skala kuantitatif 

Instrumen skala sikap hanya diberikan kepada kelompok eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui 

sikap siswa terhadap model pembelajaran macromedia flash mx, didalam instrumen skala sikap ada 3 (tiga) 

kelompok yaitu; 1) sikap siswa terhadap pembelajaran matematika; 2) sikap siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan macromedia flash mx; 3) sikap siswa terhadap soal-soal yang diterima selama proses 

penelitian berlangsung; 4) nilai gabungan rata-rata sikap siswa terhadap pembelajaran matematika 

menggunakan macromedia flash mx. 

Pengukuran skala sikap yang dipergunakan adalah skala Likert, derajat penilaian derajat pengukuranya 

adalah sebagai berikut [5]: 

TABEL 1. Skala Sikap 

Pernyataan Nilai Pernyataan 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

b. Menghitung rata-rata skor 

 Sebelum melakukan penafsiran, terlebih dahulu data yang diperoleh dihitung nilai rata-ratanya 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut [5]: 

(1) 

 

Keterangan: 

   =   Rata-rata 

W =   Nilai 
setiap

 kategori 

F =   Jumlah siswa yang memilih setiap kategori 




F

WFX
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Jika    ≥ 3; maka dapat dipandang sikap siswa positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

macromedia flash mx 

Jika   <3maka dapat dipandang sikap siswa negatif terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

macromedia flash mx 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengujian tes awal (pre-test) kelas eksperimen maupun kelas kontrol, hasil yang didapat 

adalah kedua kelas tersebut bersifat homogen, berdistribusi normal, kemampuan awal kedua kelas tersebut 

tidak berbeda secara signifikan. Hasil tes awal (pre-test) sangat membantu untuk melihat perkembangan 

komunikasi matematika setelah diberikan perlakuan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran baik 

kelas ekperimen maupun kelas kontol selanjutnya adalah melakukan tes akhir (post-test), Hasil dari teknik 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakanuji t (post-test) pada kelas kelas ekperimen 

dan kontol adalah sebagai berikut: 

TABEL 1. Hasil Output Uji-t Tes Akhir (Post-test) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai 

Post-test 

Equal 

variances 

assumed 

.018 .893 3.882 62 .000 13.000 3.349 6.306 19.694 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.882 61.479 .000 13.000 3.349 6.304 19.696 

Berdasarkan Tabel 1. hasil output uji-t tes akhir (post-test) kelas eksperimen dan kelas kontrol 

didapatthitung pada bagian egual variances assumed adalah 3.382 sedangkan ttabel adalah1.67, ternyata ttabel 

lebih kecil dari thitung[6], artinya bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa yang pembelajarannya 

menggunakan macromedia flash mx lebih baik dari pada siswa yang pembelajarannya biasa 

(konvensional). 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dalam 

pembelajaran, salah satunya adalah penggunaan aplikasi perangkat pembelajaran macromedia flash mx 

sebagai penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar terhadap komunikasi matematika siswa, untuk 

itu seorang guru hendaknya dapat memilih metode pembelajaran yang tepat.  Berdasarkan hasil penelitian 

maka sesuai dengan [7] bahwa media/ alat bantu pengajaran itu menambah siswa bersikap positif dan 

membantu pemahaman terhadap bidang studinya, siswa yang belajar matematikanya menggunakan alat 

peraga atau pengajaran, sikapnya terahadap matematika lebih positif dan penguasaanya lebih baik dari 

pada mereka yang tidak menggunakannya. 

TABEL 2. Hasil Skala Sikap 

Aspek Pembelajaran Matematika 
Nilai 

Rata-Rata 

Item 

Sikap siswa terhadap pembelajaran matematika 3.56 Positif 

Sikap siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan  macromedia 

flash mx 

3.41 Positif 

Sikap siswa terhadap soal-soal matematika yang di berikan 3.41 Positif 

Keseluruhan       Jumlah rata-rata aspek pembelajaran matematika 3.48 Positif 

Berdasarkan TABEL 2 terlihat bahwa hasil skala sikap siswa menunjukkan sikap positif terhadap 

pembelajaran menggunakan macromedia flash mx, siswa kelas eksperimen yang mendapat pembelajaran 
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menggunakan macromedia flash mx dalam matematika relatif baru dan pengalaman baru bagi siswa pada 

proses pembelajaran matematika. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dalam 

pembelajaran, salah satunya adalah penggunaan aplikasi perangkat pembelajaran macromedia flash mx 

sebagai penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar terhadap komunikasi matematika siswa, untuk 

itu seorang guru hendaknya dapat memilih metode pembelajaran yang tepat.   

Berdasarkan hasil penelitian maka sesuai dengan [7] bahwa media/ alat bantu pengajaran itu 

menambah siswa bersikap positif dan membantu pemahaman terhadap bidang studinya, siswa yang 

belajar matematikanya menggunakan alat peraga atau pengajaran, sikapnya terahadap matematika lebih 

positif dan penguasaanya lebih baik dari pada mereka yang tidak menggunakannya. 

Media pembelajaran adalah semua alat atau benda yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan materi, pembelajaran dengan macromedia flash mx alat 

penunjang yang dapat menyampaikan secara interaktif dan melibatkan seluruh indra yang dimiliki 

sehingga mampu menerima pesan yang disampaiakn. Hal ini sejalan dengan jika membaca 20%, 

mendengar 30%, melihat 40%, melakukan 60%, maka melihat, mengucapkan, mendengar dan melakukan 

90% [8]. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Kemampuan komunikasi matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan macromedia flash 

mx lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya biasa 

2. Siswa menunjukan sikap yang positif terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 

macromedia flash mx. 

B. Saran 

Adapun untuk saran lebih lanjut mengenai potensi yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1) Penelitian selanjutnya agar pembelajaran lebih optimal maka dapat membekali siswa dengan CD, 

flashdisk, E-mail dan dapat di akses lewat web sehingga siswa dapat membuka kembali saat selesai 

pembelajaran di kelas. 

2) Pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash mx memerlukan waktu dan biaya yang cukup 

banyak dalam implementasinya. Oleh karena itu pembelajaran agar lebih optimal, maka disarankan 

untuk merancang bahan ajar dan mengalokasikan dana sedemikian rupa sehingga waktu yang 

tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik. 
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