
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memiliki

peranan yang sangat penting, yaitu untuk menjamin kelangsungan kehidupan

dan perkembangan bangsa itu sendiri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

(2003:3) pasal 1 yang menyatakan  bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa

dan negara. (Anonim, 2003: 3).

 Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan,

membangun kemauan dan pengembangan kreatifitas dalam proses

pembelajaran (UU Sisdiknas No.2 Tahun 2008). Sampai saat ini persoalan

yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mutu pendidikan pada setiap jenjang

dan satuan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya untuk

meningkatkan mutu pendidikan tersebut terus dilakukan, mulai dari berbagai

pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum,

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan peningkatan mutu

manajemen sekolah.



 Penyempurnaan kurikulum harus mengacu pada undang-undang

tersebut. Kurikulum 2004 bertujuan untuk mewujudkan peningkatan mutu dan

relevansi pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh mencakup

pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya. Dalam kurikulum ini

diberlakukan standar nasional pendidikan yang berkenaan dengan standar isi,

proses dan kompetensi lulusan (Depdiknas, 2003: 3).

 Matematika disebut sebagai ratunya ilmu, sehingga matematika

merupakan kunci utama dari pengetahuan-pengetahuan lain yang dipelajari di

sekolah. Tujuan dari pendidikan matematika pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah adalah menekankan pada penataan nalar dan pembentukan

kepribadian (sikap) siswa agar dapat menerapkan atau menggunakan

matematika dalam kehidupannya (Soedjadi, 2000: 42).

 Dengan demikian matematika menjadi mata pelajaran yang sangat

penting dalam pendidikan dan wajib dipelajari pada setiap jenjang pendidikan.

Setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda tentang pelajaran

matematika. Ada yang memandang matematika sebagai mata pelajaran yang

menyenangkan dan ada juga yang memandang matematika sebagai pelajaran

yang sulit. Bagi yang menganggap matematika menyenangkan maka akan

tumbuh motivasi dalam diri individu tersebut untuk mempelajari matematika

dan optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat menantang

dalam pelajaran matematika. Sebaliknya, bagi yang menganggap matematika

sebagai pelajaran yang sulit, maka individu tersebut akan bersikap pesimis

dalam menyelesaikan masalah matematika dan kurang termotivasi untuk



mempelajarinya. Sikap-sikap tersebut tentunya akan mempengaruhi hasil yang

akan mereka capai dalam belajar.

Rendahnya prestasi atau hasil belajar peserta didik di SMA Widya

Wiyata Semarang disebabkan oleh minat belajar yang rendah, karena

pelajaran matematika termasuk sangat padat muatan materinya serta

dibutuhkan ketekunan dan ketelitian yang mendalam. Adapun alokasi waktu

yang tersedia sangat terbatas, disamping itu masih banyak dijumpai bahwa

dalam pembelajaran mata pelajaran matematika kurang didukung dengan

penggunaan alat peraga atau media pembelajaran  seperti penggunaan bentuk-

bentuk nyata di lingkungan.

 Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa ternyata

dengan pendekatan pembelajaran biasa hasil belajar siswa dirasa belum

maksimal. Hal ini tampak pada pencapaian nilai akhir siswa. Dalam satu

tahun belakangan ini siswa yang memperoleh nilai 60 ke atas tidak lebih dari

30 %.  Hal ini terbukti bahwa sebagian besar siswa SMA Widya Wiyata

Semarang memperoleh nilai rata-rata mata pelajaran Matematika dibawah

standar ketuntasan minimal adalah 70

Salah satu strategi pembelajaran mata pelajaran matematika  yang

dimungkinkan dan diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik untuk

mempelajari matematika  adalah pengembangan penggunaan media

pembelajaran berupa alat peraga yang relevan. Melalui teknik pengembangan

penggunaan perangkat media pembelajaran tersebut diharapkan dan

dimungkingkan materi pelajaran matematika yang diterima peserta didik

menjadi semakin menarik, lebih kongkrit, sehingga dapat mengatasi



keterbatasan ruang dan waktu, lingkup pengamatan dan pemahaman peserta

didik menjadi semakin terfokus.

Namun kemajuan teknologi ini belum semuanya dapat dimanfaatkan

sebagai media pendidikan, hal ini disebabkan karena :

a. Kurang pengetahuan dalam bidang teknologi yang ada kaitannya dengan

bidang yang dijadikan media pendidikan

b. Mahalnya peralatan yang ada

c. Perlunya persiapan khusus dan penanganan dalam pengoperasiannya.

Oleh karena media pembelajaran berupa alat peraga merupakan bagian

dari sumber pembelajaran  yang mudah disampaikan ke siswa dengan cara

yang menarik. Karena salah satu materi mata pelajaran Matematika Nasional

dan Matematika Umum di SMA dapat dikatakan sebagai mata pelajaran yang

kurang diminati, dan menjadi mata pelajaran yang menakutkan bagi siswa

karena siswa lebih tertarik atau tertuju pada mata diklat yang sifatnya

menghafal, menganalisa atau menelaah.

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan tersebut di atas, maka

dirasa perlu dan penting artinya untuk dilakukan penelitian tentang pengaruh

penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga terhadap prestasi belajar

mata pelajaran  matematika bagi peserta didik pada tingkat, jenis atau jenjang

pendidikan tertentu, termasuk seperti proses pembelajaran Matematika di

SMA Widya Wiyata Semarang untuk dilakukan penelitian mengenai masalah

tersebut diatas.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang alasan pemilihan judul di atas maka dapat

peneliti rumuskan permasalahan yaitu : Adakah pengaruh penggunaan alat

peraga dalam pembelajaran Matematika terhadap prestasi siswa Kelas X SMA

Widya Wiyata Semarang Tahun Ajaran 2010/2011

C. Pembatasan Masalah

 Untuk membatasi agar permasalahan yang dibahas pada penelitian ini

tidak terlalu kompleks, maka peneliti perlu memberikan batasan-batasan

permasalahan. Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian yang akan

dilakuan lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji secara mendalam

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebatas

pengaruh penggunaan alat peraga dalam pembelajaran Matematika terhadap

prestasi siswa Kelas X SMA Widya Wiyata Semarang Tahun Ajaran

2010/2011

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dimaksud untuk mencapai tujuan utama

yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berupa alat

peraga  dalam pembelajaran Matematika terhadap prestasi belajar bagi

peserta didik.

2. Untuk meningkatkan kreatifitas guru dalam mengembangkan ide-ide

pengajaran dengan menggunakan alat peraga



E.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Peneliti

Dapat melatih kita untuk membiasakan memecahkan masalah atau

persoalan di waktu sekarang ini yang sudah masuk dalam era globalisasi

tentang kemajuan teknologi dalam pengajaran.

2. Masyarakat umum

Sebagai bahan masukan masyarakat umum dan khususnya wali murid

untuk lebih memperhatikan dan memahami pentingnya media

pembelajaran terhadap hasil pembelajaran.

3. Lembaga terkait

Sebagai bahan masukan bagi tenaga pendidik pada umumnya dan

khususnya bagi SMA Widya Wiyata  Semarang serta mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka peningkatan dan

efisiensi pemanfaatan media pembelajaran.

E. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang terbagi

menjadi tiga bagian utama dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari : halaman judul, halaman

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan,

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar

lampiran.



2. Bagian isi atau inti skripsi yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah,

identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian; dan  sistematika skripsi.

BAB II : Landasan Teori  berisi tentang :  kajian tentang media

pembelajaran dan pembelajaran matematika; Belajar

Matematika, Matematika Sekolah, Penggunaan Alat

Peraga dalam Pembelajaran Matematika dan Prestasi

Belajar Matematika,  Bab ini juga berisi tentang,  kerangka

pikir dan  hipotesa penelitian

BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini berisi metode penelitian

yang terdiri dari : Tipe Penelitian, Tempat dan Waktu

Penelitian, Populasi, Sampel dan Sampling, Sumber Data ,

Desain Penelitian, Variabel Penelitian, Teknik

Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis

Data

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Pada sub bab hasil

penelitian terdiri dari :  gambaran umum (deskripsi)

kondisi aktual obyek penelitian, sajian data penelitian,

analisis uji hitung,  uji hipotesis. Adapun dalam sub bab

pembahasan berisi tentang ungkapan deskriptif yang

disusun berdasarkan masalah yang diteliti; kajian pustaka

(teoretis); kerangka pikir dan hasil penelitian



BAB V : Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi tentang

beberapa pokok simpulan hasil penelitian dan beberapa

saran yang dikemukakan sebagai rekomendasi dari hasil

penelitian

3.  Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi  berisi tentang daftar pustaka, dan

lampiran-lampiran.


