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BAB II 

                                TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Matematika  

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang 

dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif 

dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar (Fuadatuhrahmah, 

2018). Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasakan 

oleh peserta didik sulit untuk diserap dan dipahami Abdi dikutip (Fitriani 

& Maulana, 2016). Matematika merupakan ilmu pasti yang dipelajari 

mengenai pola pikir, pembuktian secara logika, pola mengorganisasikan 

dan beberapa konsep mengenai bilangan yang berhubungan satu dengan 

yang lain dengan jumlah yang banyak (Aditya, 2018). Matematika 

merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yag bersifat pasti (eksak), 

merupakan dasar ilmu yang lain. Matematika kadang dianggap sulit karena 

siswa kurang nyaman dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

didalam kelas (Andari & Komsiatun, 2018).  

Dalam pembelajaran matematika konsep yang  sangat penting 

apabila kurang ditekankan sangat mempengaruhi konsep yang akan 

dipelajari. Oleh karena itu pemahaman tentang matematika sangat 

diperlukan dalam belajar Sehingga, dapat diartikan bahwa pembelajaran 

matematika adalah belajar yang menekankan pada konsep pembelajaran 

sebuah materi matematika.  
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B. Media Pembelajaran 

1. Definisi Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius  yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa arab, media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Menurut Gerlach dan Ely yang ditulis oleh Asyad (2017)  

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Dalam 

pengertian ini, guru buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar 

yang mengandung materi instruksional dilingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan Nurdin dan Andriantoni 

(2016) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu 

dalam proses belajar mengajar atau alat yang dapat dipergunakan 

untuk merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemampuan atau 

ketrampilan pembelajar tersebut sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar atau kegiatan pembelajaran. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara 

untuk menyampaikan pesan (materi pembelajaran) dari guru atau 

pendidik (pengirim pesan) kepada peserta didik (penerima pesan) 

sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar agar tercapainya 

tujuan pembelajaran. 
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2. Kriteria Media Pembelajaran 

Arsyad (2017) menjelaskan bahwa kriteria pemilihan media 

bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian 

dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka beberapa kriteria 

yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan Tujuan yang ingin dicapai, Media dipilih 

berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara 

umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan ini dapat 

digambarkan dalam bentuk tugas yang harus 

dikerjakan/dipertunjukkan oleh siswa, seperti menghafal, 

melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik atau pemakaian 

prinsip-prinsip seperti sebab dan akibat, melakukan tugas yang 

melibatkan pemahaman konsep-konsep atau hubungan-hubungan 

perubahan, dan mengerjakkan tugas-tugas yang melibatkan 

pemikiran pada tingkatan lebih tinggi. 

b. Tepat Mendukung Materi yang Bersifat Fakta, Konsep, Prinsip, 

dan Generalisasi 

Media yang berbeda, misalnya film dan grafik memerlukan 

simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan 

proses dan ketrampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. 

Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media 

harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan 
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kemampuan mental siswa. Televisi misalnya, tepat untuk 

mempertunjukkan proses dan transformasi yang memerlukan 

manipulasi ruang dan waktu. 

c. Praktis, Luwes dan Bertahan, Jika tidak tersedia waktu, dana atau 

sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. 

Media yang mahal dan memakan waktu lama untuk 

memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. 

Kriteria ini menuntun para guru/instruktur untuk memilih media 

yang ada, mudah diperoleh atau mudah dibuat sendiri oleh guru. 

Media yang pilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapan 

pun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta mudah 

dipindahkan dan dibawa kemana-mana. 

d. Guru Terampil Menggunakan, Ini merupakan salah satu kriteria 

utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya 

dalam proses pembelajarannya. Nilai dan manfaat media amat 

ditentukan oleh guru yang menggunakannya Proyektor transparansi 

(OHP), proyektor slide dan film, komputer dan peralatan canggih 

lainnya tidak akan mempunyai arti apa-apa jika guru belum dapat 

menggunakannya dalam proses pembelajaran sebagai upaya 

mempertinggi mutu dan hasil belajar. 

e. Pengelompokan Sasaran, Media yang efektif untuk kelompok besar 

belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil 

atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok 

besar, kelompok sedang, kelompok kecil dan perorangan. 
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f. Mutu Teknis, Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf 

harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada 

slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan 

ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain yang 

berupa latar belakang.  

3. Macam-macam Media Pembelajaran 

Perolehan Berdasarkan perkembangan teknologi, Arsyad (2017) 

mengatakan media pembelajaran dapat dikelompokkan kedalam 

empat kelompok, antara lain: 

a. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis 

terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. 

b. Teknologi Audio-Visual cara menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik 

untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran 

melalui audio-visual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras 

selama proses belajar, seperti mesin proyektor. Jadi, pengajaran 

audio-visual penggunaan materinya diserap melalui pandangan dan 

pendengaran. 

c. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang 

berbasis mikroprosesor. Pada dasarnya teknologi berbasis 

komputer menggunakan layar kaca untuk menyajikan informasi 

kepada siswa. 
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d. Teknologi Gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan 

menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa 

bentu media yang dikendalikan oleh komputer.  

4. Media pembelajaran Berbasis Komputer 

Komputer berperan sebagai manager dalam proses pembelajaran 

yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction (CMI). 

Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar, 

pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, 

latihan atau kedua-duanya. Modus ini dikenal dengan Computer 

Assisted Instruction (CAI). CAI mendukung pembelajaran dan 

pelatihan akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi 

pembelajaran. Komputer dapat menyajikan informasi dan tahapan 

pembelajaran lainnya disampaikan bukan dengan media komputer. 

Berikut adalah beberapa petunjuk untuk perwajahan teks media 

berbasis komputer (Arsyad, 2009): 

a. Layar/monitor komputer bukanlah halaman, tetapi penayangan 

yang dinamis yang bergerak berubah dengan perlahan-lahan. 

b. Layar tidak boleh terlalu padat, bagi kedalam beberapa tayangan, 

atau mulailah dengan sederhana dan pelan-pelan, dan tambahkan 

hingga mencapai tahapan kompleksitas yang diinginkan. 

c. Pilihlah jenis huruf normal, gunakan huruf kapital dan huruf kecil, 

tidak menggunakan huruf kapital semua. 

d. Gunakan antara tujuh sampai sepuluh kata perbaris karena lebih 

mudah membaca kalimat pendek dari pada kalimat panjang. 
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e. Tidak memenggal kata pada akhir baris, tidak memulai paragrap 

pada baris terakhir dalam satu layar tayangan, tidak mengakhiri 

paragraph pada baris pertama layar tayangan, dan meluruskan baris 

kalimat pada sebelah kiri, namun disebelah kanan lebih baik tidak 

lurus karena lebih mudah membacanya. 

f. Jarak dua spasi disarankan untuk tingkat keterbacaan yang lebih 

baik. 

g. Pilih karakter huruf tertentu untuk judul dan kata-kata kunci, 

misalnya cetak tebal, garis bawah, dan cetak miring. 

h. Teks diberi kotak apabila teks itu berada bersama-sama dengan 

grafik atau representasi visual lainnya pada layar tayangan yang 

sama. 

i. Konsisten dengan gaya dan format yang dipilih. 

5. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum Nurdin dan Andriantoni (2016) mengatakan 

media pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas 

sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan tersebut. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indra. 

c. Menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. 

d. Menimbulkan gairah belajar pada siswa. 

e. Memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara 

anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. 
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f. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

g. Mempersamakan pengalaman dan persepsi antar siswa dalam 

menerima pesan. 

Sedangkan manfaat media pembelajaran menurut Sudjana dan 

Rivai dalam buku Arsyad (2017) antara lain: 

a.  Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan dan 

lain-lain. 

C. Adobe Flash 

1.  Pengertian Adobe Flash 

Menurut Seno (2014) adobe flash merupakan software 

multifungsi yang mempermudah pembuatan animasi, web, game, dan 

aplikasi multimedia lainnya. Adobe Flash CS6 merupakan versi 

pembaruan dari versi sebelumnya, Adobe Flash CS5. Adobe Flash 
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CS6 berada pada satu paket dengan sofware lainnya dalam Adobe 

Creative Cloud ( Adobe CC). Versi ini dirilis online pada tanggal 18 

Juni 2014. Adobe Flash (dahulu bernama Macromedia Flash) adalah 

salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk 

unggulan Adobe Systems. Adobe Flash digunakan untuk membuat 

gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang 

dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai  file extension .swf dan 

dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash 

Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama 

ActionScript yang muncul pertama kalinya pada Flash 5. 

2.  Ruang Kerja Adobe Flash 

Andi (2012) mengemukakan ruang kerja Adobe Flash pro CS6 

adalah sebagai berikut. 

    

                                 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan opening Adobe Flash CS 6 (Andi, 2012: 4) 

a. Tabulasi Dokumen 

Merupakan tabulasi dari lembar kerja atau stage yang dikerjakan. 

b. Batang Menu 

Merupakan kumpulan perintah dalam bentuk teks. 

c. WorkSpace 

Nama Panel Tabulasi 

Dokumen 

Workspace 

Scale 

View

Panel Tools 

Batang Menu 

Stage 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar_vektor
https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SWF&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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Berfungsi untuk mengatur tampilan area kerja Adobe Flash Pro 

CS6. 

d. Stage 

Merupakan tempat untuk membuat atau memodifikasi semua objek 

dalam program flash. 

e. Scale View 

Berguna untuk mengatur skala lembar kerja. 

f. Timeline 

Bagian untuk mengatur dan mengontrol isi dokumen dalam layer 

dan frame. 

g. Panel Motion Editor 

Digunakan untuk mengontrol animasi 

h. Panel Properties 

Digunakan untuk mengatur objek, frame dan stage yang dipilih. 

i. Panel Library  

Digunakan untuk menampung simbol. 

j. Panel Tools 

Bagian yang berisi tombol-tombol untuk mengatur, membuat dan 

mendesain objek.  

D. Materi Polinomial 

1.  Pengertian Polinomial 

Polinomial atau suku banyak adalah suatu pernyataan aljabar 

yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan 

dengan satu bilangan dan digabungkan dengan suatu penjumlahan 
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atau pengurangan. Bagian dari polinomial yang dipisahkan oleh tanda 

(+) atau (-) dinamakan suku. Bilangan yang muncul dalam suatu suku 

dinamakan koefisien suku. Pangkat tertinggi dari variabel dalam suatu 

suku dinamakan dengan orde atau derajat polinomial. 

Secara umum, polynomial dalam variabel x yang berderajat n, 

berbentuk: 

   
        

                           

   
       

             adalah suku-suku pada polinomial. 

     adalah suku yang tidak memuat variabel dan disebut suku tetap 

atau konstanta.    adalah koefisien dari         adalah koefisien dari 

    , dan seterusnya. 

Dalam pengertian diatas, polinomial hanya mengandung satu 

variabel saja, misalny  . sebenarnya, polinomial dapat pula 

mengandung lebih dari satu variabel. Nilai suatu polynomial dapat 

dinyatakan dalam bentuk fungsi      yaitu: 

         
        

              

     Nilai polinomial juga dapat ditentukan dengan metode horner. 

 

 

 

2.  Operasi Aljabar Polinomial 

a. Penjumlahan Polinomial 

Untuk menjumlahkan dua polinomial, kita harus 

mengelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Suku-
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suku dikatakan sejenis jika suku-suku tersebut memiliki variabel 

dan pangkat yang sama besar. 

Contoh soal: 

                    . 

Penyelesaian: 

                    .  

                        (susun dari variabel pangkat tertinggi) 

                        (kelompokkan suku-suku yang sejenis)  

            .   (jumlahkan suku-suku sejenis) 

b. Pengurangan Polinomial 

Pengurangan dua polinomial sama seperti mengurangkan 

dua bilangan real. Jumlahkan lawan dari polinomial kedua 

terhadap polinomial pertama. Lawan dari bilangan asli    adalah 

–    Demikian juga, jika       adalah polinomial, maka        

merupakan lawannya. Contoh soal: 

                     . 

=                        (tambahkan lawan dari polinomial kedua) 

                         (susun variabel pangkat tertinggi )  

=(      )          (       ) (kelompokkan  suku yang sejenis) 

          . 

c. Perkalian Polinomial 

Dalam proses perkalian, setiap suku dalam polinomial 

pertama harus dikalikan dengan setiap suku dalam polinomial 

kedua. 
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Contoh soal: 

 Perkalian dua monomial 

           

Jawaban: 

          =                             

 Perkalian monomial dengan polinomial 

           . 

Jawaban  

            =                      

               =             

 Perkalian dari dua polinomial 

            . 

Jawaban  

             =                                   

         =               

         =           

d. Pembagian Polinomial 

Secara umum pembagian dalam polinomial dapat dinyatakan: 

Polinomial = (pembagi x hasil bagi) + sisa pembagian 

 

a) Pembagian polinomial dengan pembagi berbentuk (x-h) 

Pembagian ini juga dinamakan pembagian sintetik. Apabila 

polinomial      dibagi dengan (x-h) dan memberikan hasil bagi 
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     serta sisa pembagian       maka hubungan antara 

                               adalah: 

                    

Derajat dari                          

b) Pembagian polinomial dengan pembegi berbentuk (ax + b) 

Bentuk        dapat diubah menjadi   
 

 
   apabila 

polinomial      dibagi dengan (  
 

 
)  maka hubungan antara 

suku banyak      dengan pembagi (  
 

 
)  hasil bagi H(x) dan 

sisa pembagian S(x) adalah sebagai berikut: 

     (  
 

 
)           

Hasil bag H(x) dan sisa pembagiann S(x) dapat ditentukan 

dengan cara pembagian sintetik, dengan terlebih dahulu 

mengganti nilai h dengan 
  

 
  

Apabila polinomial      dibagi         maka hasil bagi dan 

sisa pembagiannya: 

     (  
 

 
)           

             = 
 

 
                

             =       
    

 
      

Dengan demikian, pembagian polinomial      oleh        

memberikan hasil bagi 
    

 
  dan sisa pembagian S(x). 

c) Pembagian polinomial dengan pembagi berbentuk          
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4 3 -5 

2 

4 11 17 

8 22 

dikali 

Apabila polinomial f(x) dibagi dengan          (   ), 

maka hasil bagi dan sisa pembagian polinomial itu dapat pula 

ditentukan dengan cara pembagian bersusun panjang dan 

metode pembagian sintetik. 

Contoh soal: 

Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 4        

dibagi dengan      

 Metode Bersusun 

                                              

                                                  

           

 

                                                                 

Dari metode horner diatas hasil pembagiannya adalah     + 11 

dan sisa pembagiannya adalah 17. 

 Metode Horner 

 

 

 

 

 

 

 𝑥   𝑥    𝑥    

 𝑥     

   𝑥   𝑥 

  𝑥    

  𝑥     
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Jadi, hasil baginya adalah        dan sisa pembagiannya adalah 

    

e. Teorema Sisa 

 Jika polinomial      dibagi       maka sisanya adalah      

 Jika polinomial      dibagi       maka sisanya adalah 

      

 Jika polinomial     dibagi        maka sisanya  (
 

 
) 

 Jika polinomial      dibagi        maka sisanya adalah 

 (
  

 
) 

f. Teorema Faktor 

       merupakan faktor dari      jika dan hanya jika 

       

        merupakan faktor dari      jika dan hanya jika 

 (
  

 
)   . 

E.  Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian pendahuluan yang mendasari penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufiqurrahman (2017) yang 

berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis 

Macromedia Flash Pada Materi Pokok Polinomial (Suku Banyak) 

Kelas XI IPA MAN 2 Moden Mataram menghasilkan kesimpulan 

media yang digunakan Valid dan efektif digunakan dalam 
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pembelajaran. Sementara itu, respon atau tanggapan siswa terhadap 

media pembelajaran yang digunakan sangat baik sehingga media 

layak untuk digunakan oleh kelas XI IPA MAN 2 Model Mataram. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Bayu Saputro (2014) yang 

berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Dengan 

Menggunakan Adobe Flash Pro CS6 Pada Materi Peluang Kelas XI 

SMA 10 Tanjung Jabung Timur menghasilkan kesimpulan media 

pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan adobe flash pro cs6 

menarik dan mudah digunakan oleh siswa atau guru sebagai sumber 

belajar. 

3. Penelitian yang dilakukan Sri Rezeki (2018) Yang berjudul 

Pemanfaatan Adobe Flash CS6 Berbasis Problem Based Learning 

Pada Materi Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers Menghasilkan 

multimedia yang dapat meningkatkan motivasi, minat, pemahaman 

konsep dan aktivitas peserta didik terhadap pembelajaran matematika, 

dengan Software yang telah dibuat peserta didik lebih aktif dalam 

mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka miliki. 


