
 

 

 

479 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 

“Matematika dan Pembelajarannya, Menyongsong Kurikulum 2013” 

Surabaya, 01 Juni 2013 

PENGGUNAAN MODEL POBLEM BASED INTRACTIONS 

DENGAN MEDIA ELEKTRONIK  

 

Vinsensius Kou
1 

Silvano Yugi Ananta
2 

Akhmad Mustajib
3 

Halimvincent41@gmail.com
1 

 

Abstrak 

Pentingnya pemahaman dalam proses belajar mengajar sangat memepengaruhi 

sikap, keputusan dan cara-cara memecahkan masalah. Untuk itu yang terjadi 

belajar bermakna dan tidak seperti menuangkan air kedalam gelas pada subjek 

didik. Maka salah satu faktor untuk mencapai tujuan  itu adalah membuat siswa 

trampil menyelidiki dan memahami tentang pentingnya masalah dalam 

menggunakan ilmu teknologi  yang bisa membantu menambah pengetahuan di 

bidang matematika melalui proses belajar  mengajar. Permasalahan yang dikaji 

dalam makalah ini adalah “Apakah penggunaan model Problem Based Intractions 

dengan media teknologi elektronik dapat membantu siswa kelas XI SMK dalam 

proses pembelajran matematika siswa.?”. makala ini bertujuan Untuk 

mempermudah guru dan siswa dalam proses belajar mengajar matematika dengan 

penerapan model Problem based intractions dengan menggunakan Media 

Teknologi Elektronik pada siswa kelas XI SMK dalam ruang lingkup kelas 

maupun di luar kelas, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat. 

Makalah ini difokuskan pada pembahasan model pembelajaran berdasarkan 

masalah dengan menggunakan media teknologi elektronik. Menurut Trianto 

(2007:67) Pengajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John 

Dewey, yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum 

pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi 

masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada 

mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Media Teknologi Elektronik 

Media merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi 

pembelajaran. Sarana fisik tersebut dapat berupa buku, tape rekorder, kaset, 

kamera video, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer.Sedangkan 

yang dimaksud dengan elektronik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang 

ilmu alat lisrtik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran electron atau 

partikel bermuatan lisrik lainnya. Oleh karena itu media teknologi elektronik 

merupakan media teknoligi yang berupa internet berbais wab dan slide show 

(powerpoint) yang dapat menampilkan vidio, gambar, tulisan, suara dll. 

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis makalah  menyimpulkan bahwa: 

penggunaan media teknologi elektronik dapat mempermudah pemahaman siswa 

terhadapa matematika. Selain mempermudah siswa dalam proses belajar dapat 

juga mempermudah guru dalam memberikan materi pelajaran matematika kepada 

siswa. Hal ini berarti proses pembelajaran dengan  

mailto:Halimvincent41@gmail.com
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A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

       Pendidikan mempunyai peranan penting bagi kelangsungan kehidupan 

manusia. Pendidikan dapat membuat orang cerdas, kreatif, bertanggung jawab 

dan produktif. Berawal dari kesuksesan di bidang pendidikan, suatu bangsa 

menjadi maju. Berbagai upaya dalam pendidikan telah dilakukan, di antaranya 

pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang dilakukan secara 

bertahap, pelatiahan profesional guru yang selalu dipersiapkan untuk 

menghadapi perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK).   

       Menurut Rampengan (dalam Trianto 2007:65) bahwa konsep merupakan 

suatu hal yang sangat penting namun bukan terletak pada bagaimana konsep 

itu sendiri tetapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh subyek 

didik. Pentingnaya pemahaman dalam proses belajar mengajar sangat 

memepengaruhi sikap, keputusan dan cara-cara memecahkan masalah. Untuk 

itu yang terjadi belajar bermakna dan tidak seperti menuangkan air kedalam 

gelas pada subjek didik. Maka salah satu faktor untuk mencapai tujuan  itu 

adalah membuat siswa trampil menyelidiki dan memahami tentang 

pentingnya masalah dalam menggunakan ilmu teknologi  yang bisa membantu 

menambah pengetahuan di bidang matematika melalui proses belajar  

mengajar. Mengingat semakin  pesatnya  perkembangan dalam bidang media 

teknologi elektronik, khususnya pada teknologi komunikasi dan informasi 

diantaranya berupa peralatan elektronik dan alat–alat yang dapat  

mempengaruhi seluruh sektor kehidupaan  termasuk  pendidikan. Sehingga di 

sekolah–sekolah sudah perludikembangkan  proses pembelajaran yang 

menggunakan media elektronik. 

       Menurut Arif S. Sadiman (dalam http://tirman.wordpress.com/295-2 06 

Agustus 2012). Web merupakan salah satu teknologi internet yang telah 

berkembang sejak lama dan paling umum dipakai dalam pelaksanaan 

pendidikan dan latihan jarak jauh. Website merupakan kumpulan dari 

halaman-halaman web, yang dapat menampilkan tulisan, gambar, animasi, 

http://tirman.wordpress.com/295-2
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suara, serta menampilkan video   yang sehingga memungkinkan pengguna 

dapat berkomunikasi secara tidak lansung. sedangkan LCD dapat 

menampilkan informasi dari komputer berupa powerpoint (tulisan, gambar, 

animasi, suara, dan video pembelajran dll).  

       Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “Penggunaan 

Model (Problem Based Instructions)  Dengan Media Teknologi Elektronik  

Rumusan Masalah”. 

        Apakah penggunaan model Problem Based Intractions dengan media 

teknologi elektronik dapat membantu siswa kelas XI SMK dalam proses 

pembelajran matematika siswa?. 

Tujuan makalah 

       Untuk mempermudah guru dan siswa dalam proses belajar mengajar 

matematika dengan penerapan model PBI dengan menggunakan Media 

Teknologi Elektronik pada siswa kelas XI SMK dalam ruang lingkup kelas 

maupun di luar kelas, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat. 

Manfaat makalah 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan ketrampilan menyelidiki dan memahaminya 

matematika secara mandiri melalui model PBI dengan menggunakan 

media teknologi elektronik sehingga dapat mempermudah proses belajar 

matematika siswa. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru matematika dapat menerapkan model PBI dengan 

menggunakan media teknologi elektronik sebagai upaya untuk 

mempermudah pemahaman matematika siswa dalam pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

khususnya matematika siswa dengan  media elektronik. 
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B. PEMBAHASAN 

Kajian Teoritis 

1. Definisi PBI (Problem Based Instruction) 

       Menurut Trianto (2007:67) Pengajaran berdasarkan masalah telah 

dikenal sejak zaman John Dewey, yang sekarang ini mulai diangkat sebab 

ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 

menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang 

dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan 

penyelidikan dan inkuiri.  

2. Tujuan Pembelajaran PBI 

       Trianto (2007:70) PBI tidak dirancang untuk membantu guru 

memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran 

langsung dan ceramah lebih cocok untuk tujuan semacam ini. PBI 

utamanya dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berfikir dan keterampilan pemecahan masalah, Belajar 

berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam 

pengamalan nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajaran yang otonomi 

dan mandiri.  

3. Media Teknologi Elektronik 

        Menurut Trini Prastati (http://tirman.wordpress.com/media-

pembelajaran/2012) mengatakan media sebagai sarana fisik untuk 

menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Sarana fisik tersebut dapat 

berupa buku, tape rekorder, kaset, kamera video, film, slide, foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer.Sedangkan yang dimaksud dengan 

elektronik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu alat lisrtik 

yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran electron atau partikel 

bermuatan lisrik lainnya. 

Media elektronik seakan sudah menjadi kebutuhan pokok manusia di 

dunia ini. Dimana-mana media elektronik mudah untuk didapatkan, karena 

terdapat dan tersedia di mana-mana. 

http://tirman.wordpress.com/media-pembelajaran/2012/12
http://tirman.wordpress.com/media-pembelajaran/2012/12
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       Media elektronik dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang 

utama bagi kita dan bahkan bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. 

Dengan adanya media elektronik tersebut, kita dapat mengetahui informasi 

yang terjadi di sekeliling kita dan bahkan kita dapat mengetahui informasi 

yang terjadi di seluruh dunia. Media elektronik., seperti : Televisi, radio, 

hp, internet, computer, lcd maupun wifi dsb. 

       Media elektronik yang kita kenal itu masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi, mungkin dikalangan kita 

ini sering tidak menyadari hal itu. Yang kita tau selama ini, media 

elektronik mempunyai manfaat yang sangat berguna tanpa mengetahui dan 

mencari kekurangan alat elektronik tersebut.  

       Walaupun ada di antara kita yang menyadari hal itu, tapi kita sering 

lupa karena terlena oleh manfaat yang disediakan oleh media elektronik itu 

sendiri. Dan tanpa kita ketahui pula bahwa dampak yang dihasilkan dapat 

berbahaya.  

a. Penjelasan Media elektronik adalah media yang proses bekerjanya 

berdasar pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. Media elektronik 

menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan 

suara dan memperlihatkan gambar, serta dengan menampilkan proses 

terjadinya suatu peristiwa, seperti pada televisi. Televisi adalah sebuah 

alat penangkap siaran bergambar. Ada pula dengan hanya 

memperdengarkan suara tanpa menampilkan gambar, seperti pada 

radio. 

Radio adalah alat untuk menyampaikan peryataan umum (informasi) 

yang auditif melalui ge;limbang elektromagnetis/gelombang listrik 

frekuensi tinggi dan bekerja atas dasar prinsip getaran dunia. 

b. Adapun yang disediakan oleh internet hanya menampilkan berita jika 

seseorang membuka sitis tertentu. Tapi, dalam pencarian tersebuk, kita 

dapat mendapatkan informasi yang lengkap disertai dengan gambar, 

tapi tidak dapat menyampaikan informasi lewat suara seperti pada 

televise dan radio. 
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Internet adalah hubungan antara computer dengan berbagai tipe yang 

membentuk system jaringan yang mencangkup seluruh dunia dengan 

melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, dan satelit. 

Kelebihan dan kekurangan media elektronik menurut Wikipedia (dalam 

http://konsultanseojakarta.com/media-elektronik.php) adalah: 

1. Kelebihan media elektonik, yaitu : 

a. Dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam 

menyebarkan berita kemasyarakat. 

media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para 

audiensnya untuk memahami berita, khususnya pada media 

elektronik televisi. 

b. Media elektronik menjangkau masyarakat secara luas. 

c. Dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian. 

d. Dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. 

e. Dapat dinikmati oleh semau orang, baik itu yang mengalami 

keterbelakangan mental. 

2. Kekurangan media elektronik, yaitu : dalam penyediaan berita pada 

media elektronik tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan. 

Aplikasi Teori Dalam Masalah 

Contoh soal 

a) hitunglah volume bangun ABCD.EFGH, dibawah ini jika panjang 

rusuknya diketahui: 

panjang AE = DH = 2m 

panjang AB = DC = 14m 

panjang EF  = HG = 13m 

panjang BF = CG = 4m 

panjang AD = EH =BC = FG = 10m 

 

 

http://konsultanseojakarta.com/media-elektronik.php
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b) Sebuah p.ramida seperti pada gambar dibawah ini, dengan alas 

berbentuk persegi dengan panjang rusuk 20m dan tinggi 140m. 

Hitunglah volume piramida dibawah ini. 

 

 

 

 

c) Hitunglah lima buah tengki minyak yang berbentuk tabung dengan 

jari-jari 2m dan tinggi 7m. 

1) Gambarkan tengki tersebut 

2) Hitunglah volume tengki. 

Jawaban 

a) diketahui bangun ABCD.EFGH, dengan panjang rusuk 

panjang AE = DH = 2m 

panjang AB = DC = 14m 

panjang EF  = HG = 13m 

panjang BF = CG = 4m 

panjang AD = EH =BC = FG = 10m 

ditanya hitunglah volume bangun tersebut! 

Jawab: 

 

  

Terlebi dahulu kita mencari luas salah satu sisi yang berbentuk 

trapezium, yaitu sisi FBAE, 
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Luas Trapezium FBAE= 
(𝑠𝑖𝑠𝑖  𝑎𝑡𝑎𝑠  𝐴𝐸  +𝑠𝑖𝑠𝑖  𝑏𝑎𝑤𝑎 ℎ  𝐹𝐵)𝑥(𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 ))

2
 

   = 
  2+4 𝑚  𝑥  14𝑚

2
 

   = 
6𝑚  𝑥  14𝑚

2
    

   = 
84

2
 

   = 42m
2 

Volume = luas trapezium FBAE x (panjang AD = EH =BC = FG) 

Volume =  42m
2
 x 10m 

Volume = 420m
3 

Jadi volume bangun diatas adalah 420m
3
 

 

b) Diketahui panjang rusuk limas segiempat a = 20m dan  t = 140 

ditanya: hitunglah volume piramida tersebut! 

Jawab: 

karena alas berbentuk persegi La = a xa 

   La = 20m x 20m 

   La = 400m
2 

V = 
1

3
 𝐿𝑎 𝑥 𝑡 

V = 
1

3
𝑥400𝑚2 𝑥 140𝑚 

V = 133,3m
2
 x 140m 

V = 18.666,6m
3 

Jadi volume piramida tersebut adalah 18.666,6m
3 

 

c) Diketahui sebuah tabung dengan r= 2m dan t = 7m 

ditanya hitunglah! 

1) Gambarkan tengki tersebut? 

2) volume lima buah tengki minyak tersebut? 
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Jawab: 

1) gambar tengki minyak 

  

2) volume lima buah tengki minyak 

v = 𝜋𝑟2
t 

v = 
22

7
 x (2m x 2m) x 7m 

v = 22m x 4m
2 

v = 88 m
3
 x 5 buah tengki 

v = 440 m
3 

Jadi volume tabung adalah 9.043,2m
3
 

 

C. P ENUTUP 

KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis makalah  menyimpulkan 

bahwa: penggunaan media teknologi elektronik dapat mempermudah 

pemahaman siswa terhadapa matematika. Selain mempermudah siswa dalam 

proses belajar dapat juga mempermudah guru dalam memberikan materi 

pelajaran matematika kepada siswa. Hal ini berarti proses pembelajaran 

dengan menggunakan model Problem Based Intractions dengan media 

teknologi elektronik tersebut dapat membatu guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran matematika. 
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SARAN 

       Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat, penulis 

makalah memberikan saran sebagai berikut: 

1. Model  problem based intractions dengan menggunakan media teknologi 

elektronik  dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengajar Matematika, 

semua materi dalam matematika dapat diajarkan dengan menggunakan 

problem based intractions  dengan menggunakan media teknologi 

elektronik.  

2. Hendaknya para guru perlu menambah wawasan tentang berbagai macam 

model-model pembelajaran yang menggunakan media dengan tujuan agar 

dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, 

sehingga tidak lagi menganggap matematika merupakan pelajaran yang 

sulit dan membosankan. 
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