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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 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. 

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang memegang 

peranan penting. Suatu negara dapat mencapai sebuah kemajuan dalam 

teknologinya, jika pendidikan dalam negara kualitasnya baik. Tinggi rendahnya 

kualitas pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dalam suatu 

negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi pendidikan 

formal yang berada di sekolah bisa berasal dari siswanya, pengajarnya, sarana 

prasarananya, dan bisa juga karena faktor lingkungannya. Salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan logis 

adalah matematika. 

 Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan pendidik untuk mengembangkan potensi seseorang agar 

mempunyai keterampilan, kedisiplinan, kecerdasan, dan akhlak mulia. Dalam 

hidup pendidikan dilakukan seumur hidup (long life education). Ini menunjukan 

bahwa pendidikan itu sangat penting bagi manusia dan pendidikan selalu 

berkembang. 

 Matematika adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan hampir di 

semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN, bahkan 

sampai Perguruan Tinggi. karena matematika merupakan sarana untuk mengkaji 

segala sesuatu dengan logis dan sistematis. Namun sebagian siswa menganggap 

matematika sebagai pelajaran yang sulit, susah, sukar dan perlu pendalaman 
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yang lebih dibandingkan pelajaran yang lain. Akibatnya berdampak terhadap 

pencapaian kompetensi yang belum sesuai dengan standar kurikulum. 

 Dalam pembelajaran matematika siswa harus memiki aktifitas belajar. 

Aktifitas belajar matematika merupakan dasar yang harus dimiliki setiap siswa. 

Faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya sebuah proses pembelajaran 

adalah aktifitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Metode 

konvensional yang masih sering digunakan dimana guru menjadi pusat (teacher 

centered) dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Proses belajar seperti 

inilah yang membuat siswa menjadi jenuh dan bosan sehingga aktifitas siswa 

menjadi menurun. Aktifitas dalam belajar matematika adalah aktifitas siswa 

dalam bertanya, menanggapi, dan memcahkan masalah (Sriyono dkk,1992:75). 

Faktor lain yang mempengaruhi kurang berhasilnya proses pembelajaran adalah 

media pembelajaran. 

 Media Pembelajaran juga dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam 

proses pembelajaran. Aktif adalah giat, rajin, berusaha dengan sunguh-sungguh. 

Dalam hal ini ketika guru mengajar harus berusaha agar peserta didiknya 

menjadi aktif jasmani dan rohani. Salah satu materi pembelajaran yang memiliki 

banyak cara didalam menyelesaikannya adalah materi Pythagoras. Meskipun 

banyak cara didalam menyelesaikannya namun banyak siswa yang kurang aktif 

didalam proses pembelajaran. Materi Pythagoras merupakan materi yang akan 

dipelajari lagi pada jenjang yang lebih tinggi. Dan materi Pythagoras dapat 

diaplikasikan diberbagai aspek kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan hasil observasi awal pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2017 

pukul 08.20-09.40 WIB di kelas VIII G SMP Negeri 17 Surakarta, aktifitas 

belajar matematika di SMP Negeri 17 Surakarta dapat dikatakan rendah. Siswa 

kelas VIII G SMP Negeri 17 Surakarta  yang berjumlah 20 siswa, yang terdiri 

dari 14 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Diperoleh data aktifitas belajar 

sebagai berikut: 1. Aktifitas siswa dalam mengemukakan pendapat sebanyak 2 

siswa (10,00%), 2. Aktifitas siswa dalam mengerjakan soal sebanyak 3 siswa 
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(15,00%), 3. Aktifitas siswa dalam mengajukan pertanyaan sebanyak 3 siswa 

(15,00%) 4. Aktifitas siswa berpartisipasi dalam kelompok sebanyak 4 siswa 

(20,00%). Berdasarkan informasi dari guru matematika di SMP Negeri 17 

Surakarta penyebab rendahnya aktifitas belajar siswa dapat disebabkan beberapa 

faktor, antara lain faktor dari guru, siswa, alat peraga dan media pembelajaran. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya aktifitas belajar matematika siswa yaitu: 1) 

Guru yang masih menggunakan pembelajaran konvensional (teacher centered), 

sehingga membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 2) rendahnya minat 

dan motivasi siswa terhadap mata pelajaran matematika. 3) kurangnya alat 

peraga dan media pembelajaran. 

 Menurut HM. Musfiqon (2012: 190) media komputer dalam 

pembelajaran bisa menjadi alat bantu belajar sekaligus bisa menjadi sumber 

belajar yang bisa membantu guru dan siswa dalam menyalurkan dan menerima 

materi pembelajaran agar lebih optimal. Contoh media pembelajaran berbasis 

komputer yang paling sering digunakan adalah multimedia presentasi. Menurut 

HM. Musfiqon (2012: 192) keunggulan menggunakan media tersebut antara lain: 

(1) Komputer bisa mengakomodasi keragaman modalitas belajar siswa. (2) 

Penyajian materi lebih efektif dan efisien. (3) Tampilan lebih menarik karena 

bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. (4) Meningkatkan minat siswa untuk belajar 

karena bisa menampilkan materi secara visual, audio dan kinestetik. (5) 

memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dan menimbulkan kreatifitas 

siswa. 

 Berdasarkan akar penyebab yang paling domain tersebut, dapat diajukan 

alternatif tindakan dalam pembelajaran matematika dengan Menggunakan Media 

Pembelajaran Berbasis Komputer. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
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Apakah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer dapat 

meningkatkan aktifitas belajar matematika dalam pokok bahasan geometri materi 

Teorema Pythagoras pada siswa kelas VIII G SMP Negeri 17 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui peningkatan aktifitas belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 17 Surakarta dalam pokok bahasan Geometri. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui peningkatan aktifitas belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 17 Surakarta dalam pokok bahasan Geometri dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis komputer. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan kelas (PTK) adalalah 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian yang lain. 

b. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi dunia pendidikan. 

c. Sebagai sumber belajar sehingga dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai media pembelajaran berbasis komputer. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa diharapkan dapat membantu didalam meningkatkan aktifitas 

pada mata pelajaran matematika yang disajikan oleh guru menggunakan 

media pembelajaran berbasis komputer. 

b. Bagi guru diharapkan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

komputer guru dapat membantu siswa dalam mata pelajaran matematika 

sehingga dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa. 
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c. Bagi sekolah diharapkan dengan diberikan pemahaman tentang media 

pembelajaran berbasis komputer yang berbeda dengan biasanya dapat 

meningkatkan sekolah menjadi lebih unggul dan berkembang sehingga 

menghasilkan lulusan yang unggulan.  

d. Bagi peneliti diharapkan agar memiliki pengetahuan yang luas tentang 

media pembelajaran dan memiliki keterampilan untuk menerapkannya, 

khususnya dalam pembelajaran matematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


