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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa agar sanggup untuk menghadapi perubahan keadaan 

dan terampil serta cakap menyikapinya. Pada kenyataannya, yang terjadi saat 

ini menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika tidak begitu diminati oleh 

para siswa, hanya kalangan siswa-siswa tertentu yang menyukai pelajaran 

yang sulit dan menakutkan seolah-olah matematika adalah momok yang 

menyeramkan. Lebih memprihatinkan lagi bahwa hasil presentasi siswa di 

bidang matematika masih relatif rendah. 

Pelajaran matematika di mata sebagian besar siswa MTs Negeri 

Ngemplak, Boyolali itu membosankan, rumit, terlalu banyak rumus dan siswa 

sering tidak mengetahui materi yang dipelajarinya untuk apa. Hal ini 

ditunjukkan dalam setiap kali pelajaran matematika, sebagian siswa tidak 

semangat dalam mengikuti pelajaran matematika serta ada sebagian siswa 

yang merasa takut. Ini terlihat ketika guru menerangkan, siswa cenderung 

diam, bahkan ada yang melakukan aktivitas lain yang lebih menarik perhatian 

siswa (menggambar, coret-coret kertas, bermain dengan benda yang ada di 

meja).  

Guru juga sering memberikan latihan soal tanpa petunjuk dalam 

pengerjaannya, hal ini yang membuat siswa cenderung malas untuk 

mengerjakan latihan dikarenakan kurang pahamnya akan pembahasan contoh 

latihan soal sebelumnya. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di MTs Negeri Ngemplak, 

Boyolali, masih banyak masalah yang dialami oleh guru dalam proses 

pembelajaran, diantaranya kecenderungan siswa yang enggan bertanya 

kepada guru meski mereka belum mengerti, kurang aktifnya siswa dalam 

proses pembelajaran, dan menurunnya minat belajar siswa yang membuat 
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guru sulit dalam menerangkan pelajaran matematika. Sehingga masalah yang 

terjadi dalam proses pembelajaran ini yakni menurunnya minat belajar siswa.  

Minat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena 

apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak 

akan belajar dengan baik, sebab tidak menarik baginya. Siswa akan malas 

belajar dan tidak akan mendapatkan kepuasan dari pelajaran itu. Bahan 

pelajaran yang menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Slamet (2010:180) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada satu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.  

Menurut Zusnani (2013:79) mengartikan minat adalah suatu perhatian 

yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap suatu 

kegiatan sehingga mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan tersebut 

dengan kemauan sendiri. 

Zusnani (2013:89) menyatakan peran minat dalam pembelajaran yakni 

minat merupakan faktor yang menentukan tercapainya tujuan belajar. Karena 

dengan adanya minat untuk belajar dalam diri siswa akan memudahkan guru 

dalam membimbing dan mengarahkan siswa. Dan siswa yang memiliki 

kebiasaan belajar cenderung hidup dengan penuh disiplin dan tanggung jawab 

dalam setiap tindakan belajarnya untuk mencapai prestasi dan hasil belajar 

yang tinggi. 

Akar dalam permasalahan di atas yakni kurangnya alat peraga yang 

digunakan oleh guru, strategi pembelajaran guru yang masih monoton, masih 

menggunakannya metode ekspository dimana mendengarkan dan mencatat 

merupakan hal yang biasa bagi peserta didik, serta jarangnya menggunakan 

media pembelajaran dalam membantu memahamkan konsep matematika. 

Yang menjadi akar penyebab utamanya yakni jarangnya guru menggunakan 

media pembelajaran dalam mata pelajaran matematika.   

Media adalah segala sesuatu yang mengantarkan pesan dari sumber 

kepada penerima. Dalam konteks interaksi belajar mengajar guru harus 
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terampil untuk menggunakannya atau memanfaatkannya baik itu sebagai alat 

bantu mengajar atau sebagai media pembelajaran (Suprayekti, 2004:9). 

Heinich dkk. (Arsyad, 2005:4) mengemukakan media pembelajaran 

merupakan batasan medium sebagai perantara yang mengantar informasi 

antara sumber dan penerima. Jadi televisi, film, foto, rekaman audio, gambar 

yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media 

komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud pembelajaran maka media 

itu disebut media pembelajaran. 

Menurut Daryanto (2010:4) Peran media yakni sebagai  komponen 

yang dapat membantu pendidik dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat 

dengan mudah memahamkan peserta didik dengan materi ajar. Karena kita 

mengerti saat ini teknologi yang tersedia sudah mulai canggih dengan banyak 

variatif dan inovatif dalam dunia pendidikan. 

Multimedia berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang 

mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan 

merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi 

(akhmad, 2010:21). 

Dengan tampilan yang dapat mengkombinasi berbagai unsur 

penyampaian informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan digunakan 

sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajar materi 

pembelajaran yang relevan. 

Menurut Akhmad Sudrajat (2010:33) Media komputer dalam 

pembelajaran memiliki peran sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan 

yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual 

dimana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. 

Contoh media pembelajaran komputer yang dapat digunakan yakni 

multimedia presentasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan 

materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran klasikal 

dengan group belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Media ini cukup 
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efektif sebab menggunakan multimedia projector yang memiliki jangkauan 

pancar cukup besar.  

Kelebihan  media ini adalah menggabungkan semua unsur media 

seperti teks, video, aditif, maupun kinestetik. Dalam sudut pandang proses 

pembelajaran , presentasi merupakan salah satu metode pembelajaran. 

Penggunaannya yang menempati frekuensi paling tinggi dibandingkan 

dengan metode lainnya. Perkembangan terakhir pada bidang presentasi 

dengan alat bantu komputer telah menyebabkan perubahan tuntutan 

penyelenggaraan pembelajaran.  

Berdasarkan akar penyebab yang paling dominan tersebut dapat 

diajukan alternatif tindakan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis komputer. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah:  

Apakah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer 

dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika 

dalam pokok bahasan statistika pada siswa kelas VII MTs Negeri Ngemplak 

Boyolali?  

 

C. Tujuan Penilitian 

a. Tujuan Umum   

Untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas VII MTs Negeri 

Ngemplak Boyolali dalam pokok bahasan statistika. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas VII MTs Negeri 

Ngemplak Boyolali dalam pokok bahasan statistika dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi siswa 

Siswa diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika yang disajikan oleh guru sehingga dengan 

media pembelajaran berbasis komputer menjadi menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

b. Manfaat bagi guru 

Dengan digunakannya media pembelajaran berbasis komputer ini 

guru diharapkan dapat membantu siswa dalam mata pelajaran 

matematika sehingga siswa tertarik dalam proses pembelajaran serta 

dapat membuat pembelajaran yang aktif. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Dengan diberikan pemahaman dan media pembelajaran yang 

berbeda dengan biasanya diharapkan dapat meningkatkan sekolah 

menjadi lebih maju dan berkembang dan menghasilkan lulusan yang 

terbaik. 

 

 


