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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi 

modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan dapat 

mengembangkan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan bekerja sama 

yang efektif. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan untuk memperoleh, mengolah dan  memanfaatkan berbagai informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang dinamis dan kompetitif. 

Pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara pengalaman 

belajara siswa sebelumnya dengan konsep yang akan diajarakan, setiap konsep 

berkaitan dengan konsep yang lainya (Heruman, 2009: 4). Dalam pembelajaran 

matematika di sekolah, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang 

banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar sehingga siswa dapat mengamati, 

menebak, berbuat, mencoba, mampu menjawab pertannyaan dan berdiskusi. 

Berdasarkan observasi peneliti di kelas VII SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta, didapatkan fakta bahwa sebagian besar siswa masih mengalami 

kesulitan dalam belajar matematika. Beberapa siswa belum termotivasi untuk 

memperhatikan penjelasan guru dan mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan 

guru. Pembelajaran matematika masih berorientasi pada guru, sehingga seakan-

akan siswa menunggu materi yang diberikan. Guru memulai pembelajaran dengan 

memberikan konsep materi kepada siswa, setelah itu siswa diberi soal-soal dalam 

bentuk latihan yang berguna untuk melatih pemahaman materi yang diajarakan.
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Menurut Hamzah (2016: 23) motivasi belajar adalah dorongan internal 

dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung. Menurut Malone (Mark, dkk, 2009: 15), berargumen  bahwa 

motivasi intrinsik diciptakan oleh tiga sifat yaitu Tantangan, fantasi dan rasa 

ingin tahu. Secara instinsik aktivitas-aktivitas yang memotivasi memberikan 

para pembelajar sebuah kisaran tantangan yang luas, umpan balik yang 

konkret, dan kriteria prestasi yang tidak ambigu. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas VII A 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta antusias dalam mengikuti pembelajaran 

prosentasenya adalah 33,33%, antusias mempresentasikan hasil pekerjaan 

16,67%, antusias mengerjakan soal diskusi 25% dan memberi tanggapan dari 

guru atau siswa lain 25%. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika masih kurang dan perlu 

untuk ditingkatkan.  

Hasil belajar matematika merupakan tolak ukur untuk menentukan 

pemahaman dan pengetahuan siswa dalam suatu materi pelajaran matematika. 

Menurut Purwanto (2011: 47) hasil belajar termasuk komponen pendidikan 

yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur 

untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar 

mengajar. Selain itu hasil belajar menurut Jihad, dkk (2008: 15) merupakan 

perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar 

mengajar yang susai dengan tujuan pengajaran. 

Namun hasil belajar matematika belum sesuai dengan harapan 

dilapangan masih perlu dioptimalkan. Hal ini  dapat didukung dengan data 

internasional PISA (Programme for International student Assesment) pada 

tahun 2015 yang mengeluarkan survei bahwa Indonesia menduduki peringkat 

64 daari 72 negara yang mengikuti tes PISA (Anatarnews: 2016). Selain data 

PISA kesenjangan hasil belajar matematika juga ditunjukkan pada data yaitu 

hasil Ujian Nasional jenjang SMP/MTS tahun 2017 mengalami penurunan 5,36 
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% point dari tahun 2016. Begitu Pula dengan data local hasil observasi di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta, rata-rata ujian nasional mengalami penurunan 

1,55. Rata-rata nilai ujian nasional mata pelajaran matematika tahun ajaran 

2016 yaitu 37.77, sedangkan tahun ajaran 2017 rata-rata nilai ujian matematika 

36.22. Maka dari itu salah satu alternative yang dapat digunakan sebagai usaha 

meningkatakkan hasil belajar adalah dengan penggunaan media pembelajaran 

yang mampu menyajikan materi tanpa batasan tertentu.  

Data yang diperoleh peneliti, nilai rata-rata kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta pada Ujian Tengah Semester tahun ajaran 

2017/2018 adalah 57.08, ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang mendapat 

nilai dibawah KKM dari mata pelajaran matematika yang telah ditentukan 

yaitu 60. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, salah 

satunya adalah penggunaan dari media pembelajaran. 

Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang 

hendak disampaikan oleh sumber pesan (Mahnun, 2012). Media pembelajaran 

berperan penting dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan. Selain itu, penggunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan meingkatkan hasil belajar 

siswa. Media pengajaran merupakan wadah dan penyalur pesan dari sumber 

pesan dalam hal ini guru, kepada penerima pesan, dalam hal ini siswa kepada 

sasaran atau penerima pesan tersebut. Untuk itu guru harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran 

(Arsyad, 2009 : 2). Seiring berkembangnya teknologi, media pembelajaran 

perlu mengikuti perkembangan yang ada dengan memanfaatkan teknologi 

sehingga tercapainya tujuan pembelajaran untuk mengefektifitaskan 

komunikasi pembeajaran. 

Berdasarkan obeservasi yang dilakukan oleh peneliti yang diilakukan 

di kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, menunjukkan bahwa sumber 

belajar yang tesedian hanya berupa buku paket, LKS dan apa yang disampaikan 

oleh guru sehingga siswa kurang memahami materi yang diajarkan. 
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Penggunaan media pembelajaran oleh sebagian guru hanya menggunakan 

powerpoint dalam memberikan materi tertentu sedangkan pada materi 

geometri, guru masih menggunakan media papan tulis dan penggaris dalam 

menggambar.  

Perkembangan  media  pembelajaran  dengan berbasis komputer 

sekarang ini dalam aplikasinya sudah menggunakan gabungan beberapa media 

sehingga  pembelajaran  menjadi  lebih  interaktif,  efektif,  efisien,  dan 

menarik (Priyanto, 2009). Media pembelajaran berbantu komputer diharapkan 

dapat membantu siswa dalam mengurangi kesulitan belajar yang dikarenakan 

materi yang sangat abstrak dan mampu melibatkan peran aktif siswa dalam 

belajar. Selain itu, media pembelajaran tersebut juga diharapkan dapat 

membantu siswa dalam materi secara mandiri. Peranan komputer sebagai 

media pembelajaran menjadi sumber utama dalam mengimplementasi program 

pembelajaran di sekolah, melalui komputer siswa diharapkan dapat 

menjalankan aplikasi program komputer untuk meningkatakan kreativitas 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

Salah Satu program komputer yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran matematika adalah GeoGebra. Software GeoGebra dapat  

digunakan  dalam  pembelajaran  matematika  untuk  demonstrasi,  abstraksi,  

dan visualisasi. Selain  itu  juga  dapat  berfungsi  sebagai  alat  bantu  

konstruksi,  eksplorasi,  dan penemuan  matematika,  sebagai  perangkat  lunak  

pembangun  bahan  ajar  (authoring  tools), dan  sebagai  alat  untuk  mengecek  

jawaban  soal.  Dengan demikian,  penggunaan  GeoGebra dalam pembelajaran 

matematika akan sangat membantu pembelajaran Segi Empat di kelas.  

Berkaitan dengan media pembelajaran matematika berbasis GeoGebra, 

Penelitian Nur (2016) menyatakan bahwa Program GeoGebra merupakan 

program yang  cukup  efektif  dan  efisien  untuk membantu memvisualisasikan  

objek-objek matematika. Pemanfaatan program GeoGebra memberikan 

beberapa keuntungan yakni; lukisan-lukisan  yang  biasanya  dihasilkan  

dengan  cepat  dan teliti, program Geogebra dapat memberikan pengalaman 
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visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep matematika,  

dan dapat  dimanfaatkan  sebagai  balikan/evaluasi  untuk  memastikan bahwa  

lukisan yang  telah  dibuat  benar. Hasil penelitian Neneng (2015) pemanfaatan 

GeoGebra sebagai media pembelajaran matematika dapat meningkatkan  

pemahaman  konsep  matematis  siswa. Kedua penelitian tersebut, 

menunjukkan bahwa alaternatif media pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi dalam penyampaian materi garis singgung lingkaran 

adalah program komputer (software). Salah satu software yang bisa 

dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika pada materi tersebut adalah 

GeoGebra. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Peningkatan Motivasi dan 

Prestasi Belajar dalam  Pembebelajaran Segi Empat Melalui  Penggunaan 

Software Geogebra Pada Siswa Kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta”. Penelitian ini perlu dilakukan karena keberadaan teknologi yang 

semakin berkembang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi 

professional guru. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran matematika menggunakan aplikasi 

Geogebra untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa materi 

Segi Empat kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta ? 

2. Apakah penerapan pembelajaran matematika menggunakan aplikasi 

Geogebra mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa materi 

Segi Empat kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari Rumusan masalah masalah yang ada, dapat diketahui tujuan 

penelitian ini, yaitu: 
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1. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran matematika menggunakan 

aplikasi Geogebra untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

materi Segi Empat kelas VII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 

2. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika dengan 

menggunakan aplikasi Geogebra materi Segi Empat kelas VII A SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pengelolaan bahan atau 

materi pelajaran dalam memanfaatkan perkembangan teknologi 

khususnya pemanfaatan aplikasi Geoebra untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa 

 

2. Secara Praktis  

a. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan sebagai bahan refleksi dalam proses 

pembelajaran di kelas sehingga proses pembelajaran akan menjadi 

lebih baik. 

b. Bagi siswa 

Penelitian ini berguna bagi siswa agar siswa dalam belajar dapat 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian berguna bagi sekolah sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan guna membuat kolah dan guru di sekolah akan lebih 

kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. 

d. Bagi peneliti yang lain  

Penelitian ini berguna bagi peneliti yang lain untuk menambah 

wawasan, pengetahuan, dan informasi serta dapat dijadikan referensi 

sebeuah pennenlitian berikutnya. 


