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ABSTRAK 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian siswa kelas 

VIII-B SMPN 6 Kediri. Penelitian mengambil 3 sampel dari 34 subjek berdasarkan 

kemampuan matematika siswa dengan teknik pengambilan sampel purpose sampling. 

Pengambilan data penelitian ini dilakukan dua kali dengan instrumen berupa media flash 

player, lembar observasi siswa, soal tugas, pedoman wawancara dan RPP. Hasil 

penelitian ini yaitu pemahaman konseptual dan keterampilan prosedural untuk siswa yang 

memiliki kemampuan rendah diketahui bahwa siswa tersebut memunculkan tiga indikator 

dari pemahaman konseptual dan memunculkan tiga indikator dari keterampilan 

prosedural. Sedangkan pemahaman konseptual dan keterampilan prosedural untuk siswa 

yang memiliki kemampuan sedang diketahui bahwa siswa tersebut memunculkan dua 

indikator dari pemahaman konseptual dan memunculkan tiga indikator dari keterampilan 

prosedural. Serta pemahaman konseptual dan keterampilan prosedural untuk siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi diketahui bahwa siswa tersebut memunculkan dua indikator 

dari pemahaman konseptual dan memunculkan dua indikator dari keterampilan 

prosedural. Melalui hasil transkip wawancara dan lembar pengamatan siswa dapat 

diketahui bahwa media flash player dapat membantu mereka dalam memahami pelajaran 

tersebut. Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, disarankan peneliti yang akan 

menggunakan instrumen penelitian ini untuk memperhatikan saran dan kritikan dari 

validator yang harus di benahi oleh peneliti selanjutnya. 

 

KATA KUNCI  : pemahaman konseptual, keterampilan prosedural, media flash player, bangun 

ruang sisi datar. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Untuk keberhasilan pendidikan, sangat 

diperlukan proses belajar yang sangat baik, 

salah satu unsur dari proses belajar yang 

sangat berpengaruh adalah guru yang harus 

bisa membuat suasana kelas menjadi lebih 

menyenangkan. Dengan begitu siswa akan 

lebih antusias untuk belajar. Serta guru 

memiliki peranan penting selain sebagai 

fasilitator, guru juga harus pandai 

menggunakan media pembelajaran yang 

menarik bagi siswa. Guru matematika 

harus memiliki strategi tersendiri untuk 

menguasai kelas, karena pada umumnya 
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pelajaran matematika adalah pelajaran 

yang sangat sulit sehingga kurang diminati 

oleh siswa. Guru matematika dituntut 

harus memahami dan mengembangkan 

model pembelajaran yang sesuai dengan 

pelajaran matematika sehingga dapat 

mengurangi rasa kurang senangnya siswa 

terhadap matematika. Selain model 

pembelajaran, guru juga harus dapat 

memanfaatkan media pembelajaran. 

Menurut Rodgers (2005) menyatakan 

bahwa dengan berbagai media 

pembelajaran yang tersedia untuk 

pendidik, memilih format instruksional 

yang tepat adalah keputusan penting untuk 

merangsang motivasi pelajar. 

Pada penelitian ini menurut Kilpatrick 

dkk. (2001, hlm. 116) mengungkapkan 

bahwa pemahaman konseptual 

digambarkan sebagai pemahaman gagasan 

matematika, operasi, dan hubungan. 

Sedangkan menurut Slesnick (1982) 

meyatakan bahwa pemahaman konseptual 

dari sebuah operasi terdiri dari kemampuan 

untuk membedakan dari satu operasi ke 

operasi yang lain dan menggunakan 

operasi-operasi dalam pengaturan 

penyelesaian masalah yang tepat. Adapun 

indikator dari pemahaman konseptual 

sebagai berikut: (1) Siswa dapat 

menuliskan kembali konsep yang telah 

dipelajari, (2) Siswa dapat menerapkan 

konsep secara algoritma, (3) Siswa dapat 

merepresentasikan konsep dalam berbagai 

bentuk, misalnya simbol.  

Menurut Harper (2007) adalah 

kemampuan untuk melakukan perhitungan 

dan melakukan langkah-langkah aljabar 

dan algoritma (prosedur langkah demi 

langkah). Sedangkan menurut Amin & 

Khoo (2009, hlm. 164) keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melakukan langkah-

langkah yang kompleks dan melibatkan 

pengetahuan serta afektif dan keterampilan 

psikomotorik. Keterampilan sama artinya 

dengan kecakapan maka menurut 

Kilpatrick dkk. (2001, hlm. 121) 

mengatakan kecakapan prosedural 

mengacu pada pengetahuan tentang 

prosedur, pengetahuan tentang kapan dan 

bagaimana menggunakan prosedur yang 

sesuai. Adapun indikator keterampilan 

prosedural sebagai berikut: (1) Siswa dapat 

memilih prosedur atau langkah-langkah 

yang tepat dalam menyelesaikan masalah, 

(2) Siswa dapat mengetahui tentang kapan 

dan bagaimana menggunakan prosedur 

dengan tepat, (3) Siswa dapat 

mengaplikasikan langkah-langkah yang 

dipilih untuk pemecahan masalah. 

Pada penelitian ini media yang akan 

digunakan yaitu media flash player yang 

dibuat oleh peneliti sendiri dengan aplikasi 

Adobe Flash Professional CS6. Menurut 

Kalili (2014, hlm. 116-117) Adobe flash 

(dahulu bernama Macromedia Flash) 
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adalah salah satu perangkat lunak 

komputer yang merupakan produk 

unggulan Adobe Systems. Adobe flash 

digunakan untuk membuat gambar vektor 

maupun animasi gambar tersebut. 

Sedangkan menurut Wahyono (2006) 

Macromedia Flash merupakan aplikasi 

yang digunakan untuk melakukan desain 

dan membangun perangkat presentasi, 

publikasi, atau aplikasi lainnya yang 

membutuhkan ketersediaan sarana 

interaksi dengan penggunanya. Begitu pula 

menurut Heins & Himes (2002, hlm. 4) 

Macromedia Flash MX adalah alat 

pengembangan yang kuat, dengan 

kemampuan untuk menarik dan 

memberikan berbagai media web dan 

sumber data. Adapula indikator dari media 

flash player yaitu: (1) Siswa dapat 

memahami animasi yang disajikan, (2) 

Siswa dapat menggambarkan kembali apa 

yang telah dipelajari, (3) Siswa dapat 

berinteraksi dengan animasi yang telah 

diketahui.  

Hubungan antara pemahaman 

konseptual dan keterampilan prosedural 

sangat berkaitan karena pemahaman 

konseptual memungkinkan siswa untuk 

mengetahui prosedur (langkah-langkah) 

dengan memilih masalah tertentu. Dengan 

mengetahui dan memahami suatu konsep, 

siswa akan dapat memilih prosedur apa 

yang dipakai untuk menyelesaikan masalah 

tertentu.  

Berdasarkan penjabaran yang telah 

dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

(1) Bagaimanakah pemahaman konseptual 

siswa SMP kelas VIII yang berkemampuan 

rendah dalam menyelesaikan masalah 

matematika melalui media flash player 

dalam materi bangun ruang sisi datar ?;  

(2) Bagaimanakah pemahaman konseptual 

siswa SMP kelas VIII yang berkemampuan 

sedang dalam menyelesaikan masalah 

matematika melalui media flash player 

dalam materi bangun ruang sisi datar ?;  

(3) Bagaimanakah pemahaman konseptual 

siswa SMP kelas VIII yang berkemampuan 

tinggi dalam menyelesaikan masalah 

matematika melalui media flash player 

dalam materi bangun ruang sisi datar ?;  

(4) Bagaimanakah keterampilan prosedural 

siswa SMP kelas VIII yang berkemampuan 

rendah dalam menyelesaikan masalah 

matematika melalui media flash player 

dalam materi bangun ruang sisi datar ?;  

(5) Bagaimanakah keterampilan prosedural 

siswa SMP kelas VIII yang berkemampuan 

sedang dalam menyelesaikan masalah 

matematika melalui media flash player 

dalam materi bangun ruang sisi datar ?;  

(6) Bagaimanakah keterampilan prosedural 

siswa SMP kelas VIII yang berkemampuan 

tinggi dalam menyelesaikan masalah 
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matematika melalui media flash player 

dalam materi bangun ruang sisi datar ?. 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitrian kualitatif 

deskriptif. Pemilihan subjek dilakukan 

dengan pengambilan nilai terbaru yang 

dilakukan guru pengampu, kemudian 

mengkategorikan siswa dengan 

kemampuan matematika rendah, 

kemampuan matematika sedang dan 

kemampuan matemtika tinggi dengan 

demikian peneliti medapatkan 3 sampel 

secara purposive sample yaitu dipilih 

berdasarkan pertimbangan peneliti. Subjek 

penelitian adalah 3 siswa terpilih dari kelas 

VIII-B di SMPN 6 Kediri. Pada saat 

pembelajaran menggunakan media flash 

player, ketiga sampel akan diamati 

menggunakan lembar pengamatan siswa. 

Setelah proses pembelajaran selesai siswa 

diberi soal evaluasi untuk menganalisis 

pemahaman konseptual dan keterampilan 

prosedural siswa dengan kemampuan 

matematika rendah, sedang dan tinggi. 

Untuk memperkuat hasil evaluasi ketiga 

sampel tersebut akan diwawancarai. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah 

triangulasi teknik dan waktu. Menurut 

Miles & Huberman (1984) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analsis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data hasil 

penelitian, peneliti menginterpretasikan 

bahwa pemahaman konseptual dan 

keterampilan prosedural siswa kelas VIII 

dalam menyelesaikan masalah matematika 

melalui media flash player pada materi 

bangun ruang sisi datar yaitu siswa yang 

memiliki kemampuan matematika rendah, 

sedang, dan tinggi. Hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Data Hasil Penelitian 

Pemahaman Konseptual 

 

Kesimpulan tabel 4.1 adalah 

sebagai berikut: 

a. Siswa dengan kemampuan rendah 

dapat diketahui bahwa penilaian 
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indikator pemahaman konseptual 

adalah sebagai berikut: Siswa dapat 

menuliskan kembali yang telah 

dipelajari yaitu rumus pada luas 

permukaan maupun volume; siswa 

dapat menerapkan konsep secara 

algoritma; siswa tersebut pada 

setiap nomor soal memunculkan 

indikator pemahaman konseptual 

yang ketiga yaitu siswa dapat 

merepresentasikan konsep dalam 

berbagai bentuk, misalnya simbol. 

b. Siswa dengan kemampuan sedang 

dapat diketahui bahwa penilaian 

indikator pemahaman konseptual 

adalah sebagai berikut: Siswa  

dapat menuliskan kembali yang 

telah dipelajari yaitu rumus pada 

luas permukaan maupun volume; 

siswa dapat menerapkan konsep 

secara algoritma; siswa tersebut 

pada setiap nomor soal tidak dapat 

merepresentasikan konsep dalam 

berbagai bentuk, misalnya simbol. 

c. Siswa dengan kemampuan tinggi 

dapat diketahui bahwa penilaian 

indikator pemahaman konseptual 

adalah sebagai berikut: Siswa  

dapat menuliskan kembali yang 

telah dipelajari yaitu rumus pada 

luas permukaan maupun volume; 

siswa dapat menerapkan konsep 

secara algoritma; siswa tersebut 

pada setiap nomor soal tidak dapat 

merepresentasikan konsep dalam 

berbagai bentuk, misalnya simbol. 

Tabel 4.2 Data Hasil Penelitian 

Keterampilan Prosedural 

 

Kesimpulan tabel 4.2 adalah 

sebagai berikut: 

a. Siswa dengan kemampuan rendah 

dapat diketahui bahwa penilaian 

indikator keterampilan prosedural 

adalah sebagai berikut: Siswa dapat  

memilih prosedur atau langkah-

langkah yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah; siswa 

dapat mengetahui tentang kapan 

dan bagaimana menggunakan 

prosedur dengan tepat; siswa dapat 

mengaplikasikan langkah-langkah 

yang dipilih untuk pemecahan 
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masalah. Secara umum siswa 

tersebut telah melakukan langkah-

langkah penyelesaian dengan benar 

dan rapi. 

b. Siswa dengan kemampuan sedang 

dapat diketahui bahwa penilaian 

indikator keterampilan prosedural 

adalah sebagai berikut: Siswa dapat 

memilih prosedur atau langkah-

langkah yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah; siswa 

dapat mengetahui tentang kapan 

dan bagaimana menggunakan 

prosedur dengan tepat; siswa dapat 

mengaplikasikan langkah-langkah 

yang dipilih untuk pemecahan 

masalah.  

c. Siswa dengan kemampuan tinggi 

dapat diketahui bahwa penilaian 

indikator keterampilan prosedural 

adalah sebagai berikut: Siswa dapat 

memilih prosedur atau langkah-

langkah yang tepat dalam 

menyelesaikan masalah; siswa 

dapat mengetahui tentang kapan 

dan bagaimana menggunakan 

prosedur dengan tepat; siswa dapat 

mengaplikasikan langkah-langkah 

yang dipilih untuk pemecahan 

masalah, tetapi siswa tersebut tidak 

menggunakan  gambar dalam 

langkahnya. 

Tabel 4.3 Pemahaman Konseptual  dan 

Keterampilan Prosedural dengan Media 

Flash Player  

 

Kesimpulan tabel 4.3 adalah 

sebagai berikut: 

a. Siswa dengan kemampuan rendah 

dapat diketahui bahwa: Pada saat 

ditampilkan media flash player 

siswa tersebut kurang fokus, 

sehingga tidak memahami apa yang 
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ditampilkan pada media tersebut. 

Subjek dengan kemampuan 

matematika rendah dapat 

menguasai materi yang ditampilkan 

tetapi tidak menuliskan kembali 

pada buku catatan. Media flash 

player bagi subjek dengan 

kemampuan matematika rendah 

dapat sedikitnya membantu dalam 

memahami konsep awal dari luas 

permukaan dan volume sebuah 

bangun ruang sisi datar. 

b. Siswa dengan kemampuan sedang 

dapat diketahui bahwa: Pada saat 

ditampilkan media flash player 

siswa tersebut fokus, sehingga 

memahami apa yang ditampilkan 

pada media tersebut. Subjek 

dengan kemampuan matematika 

sedang dapat menguasai materi 

yang ditampilkan dan menuliskan 

kembali pada buku catatan. Media 

flash player bagi subjek dengan 

kemampuan matematika sedang 

dapat membantu dalam memahami 

konsep awal dari luas permukaan 

dan volume sebuah bangun ruang 

sisi datar. 

c. Siswa dengan kemampuan tinggi 

dapat diketahui bahwa: . Pada saat 

ditampilkan media flash player 

siswa tersebut fokus, sehingga 

memahami apa yang ditampilkan 

pada media tersebut. Subjek 

dengan kemampuan matematika 

tinggi dapat menguasai materi yang 

ditampilkan dan menuliskan 

kembali pada buku catatan. Media 

flash player bagi subjek dengan 

kemampuan matematika tinggi 

dapat membantu dalam memahami 

konsep awal dari luas permukaan 

dan volume sebuah bangun ruang 

sisi datar. 
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