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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam 

pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya berkaitan dalam suatu sistem 

pendidikan yang integral. Dengan pendidikan, manusia akan berusaha 

mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi tuntutan jaman sebagai 

akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, 

pendidikan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang 

lebih baik guna menciptakan manusia yang berkualitas, profesional, dan 

mempunyai etos kerja yang tinggi. 

Menurut Usman (2006: 4), proses belajar mengajar merupakan suatu 

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi 

dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar 

hubungan antara guru dan siswa tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini 
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bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan 

penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. 

Berdasarkan hasil dari pengamatan serta wawancara dengan guru 

bidang studi matematika di kelas VIII SMP N 2 Kebakkramat  menunjukkan 

bahwa motivasi dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan sistem persamaan 

linier dua variabel (metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, metode 

gabungan eliminasi dan substitusi) masih rendah. Motivasi siswa tersebut 

meliputi: a) mengerjakan latihan soal di depan kelas15,63%; b); 

mengemukakan ide atau tanggapan pada guru dan  jawaban siswa lain 0 %; c) 

aktif bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru 9,38 %; d) menyimpulkan 

materi 0 %, dan peningkatan hasil belajar siswa yang mencapai nilai   60 

sebesar 34,38%. 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, akan 

dicobakan suatu metode yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

meningkatkan motivasi siswa dengan menggunakan metode pembelajaran 

konstruktivisme. Dimana guru hanya memberikan konsep-konsep pokok. 

Pengembangan dari konsep-konsep tersebut dilakukan oleh siswa dalam bentuk 

individu melalui soal-soal yang diberikan. Setiap siswa mendiskusikan konsep 

dan soal yang diberikan secara bersama, membandingkan masing-masing 

jawaban dari soal yang diberikan, dan membetulkan kesalahan dalam 
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memahami konsep, sehingga seluruh siswa akan terlibat secara langsung dalam 

penguasaan materi pelajaran. 

Dalam pendekatan konstruktivisme, penggunaan media dalam 

pembelajaran akan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendapat materi 

yang otentik dan dapat berinteraksi secara lebih luas. Sehinga pemanfaatan 

information and communication technologies (ICT) dalam dunia pendidikan 

salah satunya adalah sebagai media pembelajaran yang digunakan sebagai alat 

penyampaian materi oleh guru dalam proses pembelajaran dalam bentuk 

presentasi. Dengan adanya (ICT) multimedia mampu menampilkan gambar 

maupun tulisan yang diam, bergerak, dan unik dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Oleh karena itu sudah saatnya (ICT) di jadikan sebagai salah satu 

alternatif pilihan media pembelajaran yang efektif dan menarik. Salah satu 

media yang dapat di gunakan adalah microsoft office powerpoint. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

tentang penerapan pendekatan konstruktivisme dengan mengoptimalkan media 

information and communication technologies (ICT) sebagai media 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kebakkramat. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terdapat 

beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tesebut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan kurangnya perhatian, minat, 

dan motivasi siswa dalam belajar matematika. 

2. Kurang tepatnya metode serta motivasi yang rendah, sehingga siswa kurang 

berani bertanya jika ada suatu hal yang belum jelas, siswa kurang berani 

untuk mengemukakan idenya, siswa kurang percaya diri dalam mengerjakan 

soal latihan dan kurang aktif dalam mengerjakan soal latihan didepan kelas. 

3.  Rendahnya pemahaman siswa dalam memahami konsep matematika 

sehingga hasil belajar siswa kurang baik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah ini dapat dikaji secara mendalam dan terarah maka penulis 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika yang digunakan adalah pendekatan 

konstruktivisme yang melibatkan siswa untuk memanfaatkan media 

information and communication technologies (ICT) dalam proses 

pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel. 

2. Motivasi belajar adalah keadaan dalam diri siswa yang mendorong 

keinginan siswa untuk melakukan tindakan tertentu guna mencapai tujuan 
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pembelajaran, yang ditandai dengan adanya keinginan siswa untuk 

bertanya dan kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal. 

3. Media  dalam pendekatan konstruktivisme adalah information and 

communication technologies (ICT) yang di program sedemikian rupa 

sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep sistem persamaan 

linier dua variabel. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, 

maka permasalahan umum yang dicari jawabannya melalui penelitian ini 

dirumuskan apakah motivasi dan hasil belajar siswa dapat meningkat setelah 

menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan mengoptimalkan media 

information and communication technologies (ICT) dalam pembelajaran 

matematika ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa setelah menggunakan 

pendekatan konstruktivisme dengan mengoptimalkan media information and 

communication technologies (ICT) dalam pembelajaran matematika.  
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F. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum diharapkan mampu 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama 

terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa. Serta secara khusus 

penelitian ini memberikan konstribusi pada strategi pembelajaran 

matematika yang berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya 

mementingkan hasil menuju ke pembelajaran yang juga mementingkan 

prosesnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, digunakan sebagai masukkan bahan pertimbangan 

mengenai metode pengajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil  siswa dalam mata pelajaran matematika. 

b. Bagi siswa terutama sebagai subjek peneliti agar dapat lebih 

memahami materi sehingga dapat menyelesaikan soal-soal matematika 

c. Bahan pertimbangan, pembanding, masukan atau referensi untuk 

peneliti lebih lanjut. 


