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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan TIK telah mendorong manusia untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pada setiap kegiatannya. Bidang-bidang seperti e-commerce, 

e-banking, e-government misalnya, telah banyak memanfaatkan kemajuan 

TIK dalam aktivitasnya. Memasuki abad XXI ini, banyak institusi 

pendidikan, khususnya diluar negeri, berusaha meningkatkan kualitas 

pengajarannya dengan memanfaatkan kemajuan TIK melalui program e-

learning.  

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.23 Tahun 

2006. Untuk meningkatkan kompetisi lulusan, sekolah dapat mengembangkan 

kurikulum dengan standar yang lebih tinggi pada standar isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dengan melakukann inovasi, pengembangan, dan 

perluasan sesuai dengan tujuan yangdiharapkan dari masing-masing satuan 

atau jenjang pendidikan (Mimin haryati, 29: 2009).Diketahui bahwa mutu 

pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain adalah lebih 

rendah. Demikian juga untuk mata pelajaran matematika. Study The Third 

International Mathematic And Science Study Repeat (TIMSSR) pada tahun 

1999 menyebutkan bahwa diantara 38 negara, prestasi peserta didik SMP 
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Indonesia berada pada 34 untuk matematika. Pada tahun 2003 studi yang 

dilakukan oleh Programme for International Student Assess-ment (PISA) 

menunjukkan posisi Indonesia pada urutan 39 dari 41 negara. Sementara nilai 

matematika pada ujian akhir nasional (UAN), pada semua tingkat dan jenjang 

pendidikan selalu terpaku pada angka yang rendah, selalu lebih rendah dari 

pada nilai rata-rata Uan yang lain. Keadaan ini tentu sangat ironis jika 

dikaitkan dengan peran matematika untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta visi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan insan 

Indonesia yang cerdas dan kompetitif (Budi murtiyasa, 2006: 2).  

Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.6/2001 telah mulai 

mencanangkan e-education. Ini berarti bahwa pemerintah telah melakukan 

inisiasi pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Hal ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan literasi komputer (komputer literacy/ Jw:”melek 

komputer”) bagi dosen dan mahasiswa beerturut-turut 80% dan 50% pada 

tahun 2009. Oleh karena itu TIK bagi guru adalah kunci utama dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi. Dalam konteks ini TIK 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, pengembangan professional 

guru, dan sistem pengelolaan belajar dan sumber belajar (Brojonegoro, 2006) 

Penggunaan komputer dalam pendidikan merupakan langkah awal 

kearah mewujudkan masyarakat berteknologi. Kekuatan TIK (power of ICT) 

telah mendorong insan pendidikan untuk memanfaatkannya dalam bidang 

pendidikan. Kekuatan TIK telah mendorong terjadinya perubahan dalam 
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kurikulum yang meliputi perubahan tujuan dan isi, aktivitas belajar, latihan 

dan penilaian, hasil akhir belajar, serta nilai tambah yang positip (Yuk, 2006). 

Penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika khususnya 

pembelajaran geometri sesuai dengan Rambu-rambu Standar Kompetensi 

Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang studi Matematika, rambu yang ke-7 

yaitu : “ Sekolah dapat menggunakan teknologi seperti kalkulator, komputer, 

alat peraga, atau media lainnya untuk semakin meningkatkan efektifitas 

pembelajaran. Selain itu, perlu ada pembahasan bagaimana matematika 

banyak diterapkan dalam teknologi informasi baik sebagai perluasan 

pengetahuan siswa atau penerapan konsep matematika secara langsung pada 

pembelajaran “  (Departeman Pendidikan Nasional, 2003).  

Oleh karena itu Guru hendaknya bisa menguasai perangkat lunak yang 

mendukung bidang matematika seperti MS Word, MS PowerPoint, MS Exel, 

MS FrontPage, Turbo Pascal, Visual Basic, MATLAB, MApple, Mathcad, 

Wingeom atau program aplikasi lainnya. Dalam mengintegrasikan TIK dan 

pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah penyusunan desain 

pembelajaran dan pemetaan program (Panen, 2006).  Hal ini juga bertujuan 

untuk menciptakan proses belajar mengajar aktif serta memungkinkan 

timbulnya sikap keterkaitan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar 

secara menyeluruh. Gagne dan Briggs dalam (Arsyad, 2005: 5) secara 

implisit mengatakan bahwa media  pembelajaran meliputi alat-alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaranyang terdiri 

antara lain buku, tape recorder, kaset, kamera video, video recorder, film, 
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Slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. Program 

wingeom ini dipilih karena media ini mampu menggambar grafik, teks, 

animasi, simulasi, audio, video. Hal ini merupakan kelebihan yang dimiliki 

media berbasis komputer sehingga siswa dapat lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Menurut Uno (2007: 65) metode pembelajaran merupakan cara-cara 

yang digunakan pengajar atau instruktur untuk menyajikan informasi atau 

pengalaman baru, menggalai pengalaman peserta belajar, menampilkan kerja 

peserta untuk belajar.  Metode yang sering digunakan antara lain: ceramah 

dan tanya jawab, demonstrasi atau praktikum, simulasi, permainan, diskusi 

kasus dan lain-lain. Wina Sanjaya (2009: 147) metode adalah cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. 

Peran Metode pembelajaran ini, menjawab pertanyaan “how” yaitu 

bagaimana menyampaikan materi atau isi kurikulum kepada siswa secara 

efektif  (Langgulung, 1982: 9). Langgulung menegaskan, kalau kita berbicara 

tentang metode pembelajaran, maka pembicaraan kita bukan hanya terbatas 

pada hal-hal pengajaran saja, tetapi menyangkut soal yang lebih luas seperti 

manajerial yang meliputi administrasi kepegawaian, pendidikan guru, buku-

buku teks, dan teknologi pendidikan. Metode dalam penerapannya 

dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya: (1) murid atau pelajar (2) tujuan (3) 

situasi (4) fasilitas dan (5) guru atau pengajar (Winarno, 1986: 96-97). 
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Uno (2007:30) peran simulasi tergantung pada peran guru atau 

fasilitator yang memiliki empat prinsip yang harus dipegang. Pertama adalah 

penjelasan. Kedua adalah mengawasi (refereeing). Ketiga adalah melatih 

(coacting). Keempat adalah diskusi. Permainan simulasi dapat merangsang 

berbagai bentuk belajar seperti belajar tentang persaingan (kompetisi), kerja 

sama, empati, sistem sosial, konsep ketrampilan, kemampuan berfikir kritis, 

pengambilan keputusan. Menurut Budi Murtiyasa (2006: 18) simulasi 

memungkinkan untuk mengajak peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir dan daya kritis, sebab biasanya simulasi ini digunakan 

untuk menyajikan gambaran dari konteks dunia nyata. Akhirnya, permaianan 

matematika dapat didesain sehingga mampu memberikan pengayaan atau 

penguatan terhadap konsep-konsep matematika, disamping dapat 

menimbulkan perasaan menyenangkan bagi peserta didik selama belajar 

matematika.  

Dalam penelitian yang berbasis media teknologi komputer dibutuhkan 

integrasi pada pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika karena TIK dapat menghindari bias, mendeteksi tebakan untung-

untungan, merangsang peserta untuk berfikir luas, dan memberikan 

keseimbangan antara mengajar dan belajar (UNESCO, 2003). Dengan  

demikian, dengan memperhatikan uraian tersebut, kita tahu bahwa kelima 

daya matematika, yaitu: (1) belajar untuk berkomunikasi, (2) belajar untuk 

bernalar, (3) belajar untuk memecahkan masalah. (4) belajar untuk 

mengaitkan ide, (5) pembentukan sifat positif terhadap matematika akan 
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dapat dicapai dalam belajar matematika yang difasilitasi media teknologi 

komputer Budi Murtiyasa (2006: 18)       

Menurut Hamalik (2000: 46) respon adalah tanggapan siswa terhadap 

rangsangan yang berasal dari kondisi-kondisi jasmaniah, pengamatan dan 

motivasi. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa respon siswa 

adalah reaksi / tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Untuk mengatasi permasalahan dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa diperlukan adanya pembelajaran yang dapat meningkatkan 

prestasi dan respon berprestasi siswa. Melalui strategi pembelajaran Berbasis 

Media Teknologi Komputer Wingeom dan Permainan Simulasi, diharapkan 

dapat menghilangkan rasa bosan dalam belajar matematika dan meningkatkan 

respon berprestasi siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merasa perlu 

melakukan penelitian dengan Judul “Implementasi Strategi Pembelajaran 

Berbasis Media Teknologi Komputer Wingeom dan Permainan Simulasi 

Dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau dari Respon Siswa 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

dapat diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan  sebagai 

berikut: 

1. Masih digunakannya metode konvensional dalam pembelajaran. 
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2. Kurang tepatnya media yang digunakan guru dalam penyampaian materi 

3. Rendahnya respon berprestasi siswa dalam pembelajaran. 

4. Belum diketahui seberapa besar respon siswa dalam pembelajaran     

matematika melalui strategi pembelajaran berbasis media teknologi 

komputer Wingeom dan permainan Simulasi pada siswa kelas VIII SMP 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar diperoleh suatu 

kedalaman pada penarikan kesimpulan, maka diperlukan adanya batasan 

masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran matematika  yang akan diteliti melalui strategi pembelajaran 

berbasis media teknologi komputer Wingeom dan permainan Simulasi 

media barang bekas ditinjau dari respon siswa. 

2. Pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada respon 

siswa dalam pembelajaran matematika 

3. Hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan atau pengetahuan yang 

dimiliki seseorang sebagai hasil dari proses belajar. Dalam penelitian ini 

hasil belajar ditunjukkan dari nilai tes setelah pembelajaran selesai 

dilaksanakan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran berbasis Media Teknologi 

Komputer Wingeom dan Permainan Simulasi terhadap prestasi belajar 

siswa? 

2. Adakah pengaruh respon siswa terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran matematika dan respon 

belajar siswa terhadap prestasi siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran berbasis Media Teknologi 

Komputer Wingeom Dan Permainan Simulasi terhadap prestasi belajar 

siswa. 

2. Mengetahui pengaruh respon siswa tehadap prestasi belajar siswa. 

3. Mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran matematika dan respon 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa.   

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang 

terkait, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia, kepribadian dan 
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kreatifitas melalui media komputer winplot wingeom dan permainan 

simulasi serta dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, sehingga siswa disamping bisa menangkap 

pengetahuannya  juga dapat merespon pelajaran berdasar materi yang 

diberikan 

2. Segi Praktis 

Manfaat secara praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan masukan  pada: 

a. Penulis 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung bagaimana 

berkolaborasi maupun dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat, 

sehingga dimungkinkan kelak ketika terjun kelapangan mempunyai 

wawasan dan pengalaman, memiliki kemampuan mengembangkan 

pembelajaran menggunakan media komputer winplot wingeom dan 

permainan simulasi, selain itu dapat mengetahui tingkat keefektifan 

penggunaan media komputer winplot wingeom dan permainan simulasi 

dalam pembelajaran baik dalam ruang kelas maupun dalam rumah. 

b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

Memberikan inovasi baru cara pengajaran siswa Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama guna mengetahui respon siswa dalam belajar 

matematika. 
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c. Guru 

Guru memperoleh suatu variasi strategi pembelajaran yang lebih 

variatif terhadap materi matematika yaitu dengan memanfaatkan 

komputer winplot wingeom dan permainan simulasi. Selain itu guru 

dapat ikut mengembangkan media komputer winplot wingeom baik 

dalam pembelajaran matematika maupun diluar matematika.   

 


