
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha pembudidayaan manusia 

atau memanusiakan manusia, katena itu peranannya sangat penting bagi 

kehidupan manusia baik secara individu, keluarga, masyarakat, maupun 

bangsa dan negara. Keberadaan bangsa dan negara pada masa yang akan 

datang akan sangat tergantung pada hasil pendidikan sekarang. Sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) bahwa: “Pendidikan nasional memainkan peranan sentral 

dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia 

seluruhnya guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 

material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945”. 

Salah satu masalah penting dan menjadi perhatian umum dalam 

pendidikan adalah masalah mutu dan kualitas pendidikan sedangakan salah 

satu hal yang menyebabkan masalah tersebut adalah kurangnya keberadaan 

fasilitas pendidikan di Indonesia yang pada umumnya sudah lebih baik bila 

dibanding dengan jaman orde baru karena presentasi/ alokasi dana 

pendidikannya juga berbeda. Hanya saja belum rata. 

Terlebih lagi, fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah swasta yang 

maju di tingkat SMP/ SMA, fasilitasnya lebih lengkap, seperti tersedianya : 
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lab. Biologi, lab. Fisika, lab. Bahasa, lab. Komputer, lab. Kimia, sarana-

prasarana olahraga ditambah lagi alat-alat peraga di bidang Geografi, IPA, 

Matematika, dll. 

Dari berbagai fasilitas tersebut di atas, penulis hanya menyoroti 

masalah alat peraga saja, karena berhubungan erat dengan penelitian penulis, 

agar lebih fokus. 

Alat peraga matematika adalah seperangkat benda konkret yang 

dirancang, dibuat, dihimpun atau disusun secara senagaja yang digunakan 

untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau 

prinsup-prinsip dalam matematika (Djoko Iswadji, 2003:1). Penggunaan alat 

peraga atau media dalam proses belajar mengajar matematika dapat 

membantu siswa dalam memahami prinsip dan konsep dasar Matematika dan 

juga dapat membuat siswa tertarik dan bergairah. Adapun media atau alat 

peraga tersebut termasuk dalam salah satu fasilitas dari sekoah/lembaga 

pendidikan dan hasil dari kreativitas siswa dan guru. 

Daya serap siswa dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. 

Keterlibatan siswa dirasakan sangat penting karena dengan terlibat secara 

langsung dalam proses belajar mengajar maka siswa akan lebih mudah 

memahami terhadap apa yang dipelajari. Proses keterlibatan siswa agar lebih 

aktif dapat di rangsang dengan adanya alat peraga sehingga siswa dapat lebih 

tertarik dan aktif saat pembelajaran berlangsung. Daya serap siswa meliputi 
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tinggi, sedang, dan rendah. Baik tidaknya daya serap  sangat mempengaruhi 

hasil belajar siswa nantinya. 

Penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran matematika akan 

berdampak pada daya serap siswa,  karena didalam proses pembelajaran 

matematika akan terjadi suatu aktifitas  yang melibatkan siswa. Dalam proses 

belajar mengajar setiap siswa bebas mengemukakan idenya dengan siswa 

lain. Keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran matematika sangat 

diperlukan, sehingga apa yang dipelajari akan lebih tertanam dalam pikiran 

siswa. 

Maka penulis tertarik untuk mengetahui/ meneliti, sebenarnya sampai 

seberapa, pengaruh alat peraga terhadap daya serap siswa dalam penyampaian 

materi ilmu bangun/ stereometri. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian, yaitu: 

1. Rendahnya hasil belajar matematika siswa mungkin berkaitan dengan 

daya serap siswa yang sangat rendah. Terkait dengan ini muncul 

pertanyaan apakah semakin tinggi daya serap siswa dalam belajar 

matematika, semakin tinggi pula hasil belajar matematika. 

2. Rendahnya hasil belajar matematika siswa mungkin berkaitan dengan 

kurangnya sarana penunjang pembelajaran. 
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3. Salah satu faktor yang mungkin juga menjadi penyebab rendahnya hasil 

matematika siswa adalah metode pembelajarannya yang dilakukan oleh 

guru. Terkait dengan ini muncul pertanyaan apakah jika guru 

menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, mengaitkan 

matematika dengan benda nyata / konkret (alat peraga), maka hasil 

matematika siswa akan lebih baik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dapat lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada 

pengaruh penggunaan alat peraga terhadap daya serap siswa dalam 

penyampaian materi stereometri pada murid kelas VIII SMPN 3 Satu Atap 

Ngablak Magelang. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan 

daya serap siswa antara yang dijelaskan dengan menggunakan alat peraga dan 

tanpa alat peraga/ metode konvensional, dengan demikian media 

pembelajaran matematika merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

daya serap siswa. Peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar 

matematika.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut : 
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1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara cara pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga dan tanpa alat peraga/ konvensional terhadap 

hasil belajar matematika siswa ? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara daya serap siswa tinggi, 

sedang, dan rendah  terhadap hasil belajar matematika ? 

3. Apakah terdapat interaksi yang signifikan antara cara pembelajaran 

dengan menggunakan alat peraga, tanpa alat peraga/ konvensional, dan 

tingkat daya serap terhadap hasil belajar siswa ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis memiliki tujuan yang ingin 

dicapai yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan umum 

 Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menguji 

pengaruh cara pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dan tanpa 

alat peraga/ konvensional ditinjau dari daya serap siswa terhadap hasil 

belajar matematika  SMP N 3 Satu Atap Ngablak Magelang. 

2. Tujuan khusus 

 Terdapat tiga tujan khusus dari penelitian ini : 

a. Menganalisis dan mengetahui pengaruh cara pembelajaran 

matematika dengan menggunakan alat peraga dan tanpa alat peraga/ 

konvensional terhadap hasil belajar  siswa kelas VIII SMP N 3 Satu 

Atap Ngablak Magelang. 
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b. Menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat daya serap terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 3 Satu Atap 

Ngablak Magelang. 

c. Menganalisis dan mengetahui interaksi antara cara pembelajaran 

matematika dengan menggunakan alat peraga, tanpa alat peraga / 

konvensional dan tingkat daya serap terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP N 3 Satu Atap Ngabalak Magelang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan gambaran tentang pengaruh antara cara pembelajaran yang 

menggunakan alat peraga dan tanpa alat peraga/ konvensional terhadap 

hasil belajar matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa agar dapat meningkatakan daya serap dan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran matematika melalui penggunaan alat 

peraga. 

b. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan  untuk memperbaiki proses 

pembelajaran matematika agar lebih menarik dan mudah dipahami 

khususnya pada materi stereometri. 

c. Bagi sekolah sebagai masukan/ bahan pertimbangan bagi sekolah/ 

para pengelola pendidikan di dalam mengambil kebijakan/ keputusan. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang 

sama. 

e. Bagi penulis memperluas wawasan keilmuan sebagai wujud 

partisipasi pengembangan ilmu pengetahuan. 

  




