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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam segala aspek kehidupan, kondisi dunia saat ini telah 

mengarah pada era globalisasi, dalam arti semakin tipisnya batas antar 

Negara maju dengan Negara yang  masih terbelakang. Sementara itu, bagi 

Negara-Negara dunia ketiga yang semakin ketat dan berat ini. Sumber 

daya manusia akan menentukan kemampuan bersaing dari suatu bangsa 

menghadapi kondisi dan tantangan serta sekaligus peluang bagi bangsa 

Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan kualitas 

sumber daya manusia yang efektif. 

Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar, 

peningkatan pendidikan secara keseluruhan. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan menjadi bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas 

manusia, baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab 

sebagia warga masyarakat. Marsigit manyatakan ahli-ahli kapendidikan 

telah menyadari bahwa mutu pendidikan sangat tergantung kepada kualitas 

guru dan pembelajarannya, sehingga peningkatan pembelajaran 

merupakan isu mendasar bagi peningkatan mutu pendidikan secara 

rasional ( Sutama, 2000:1 ). 

Slameto ( 1995 : 1 ) menyatakan bahwa dalam keseluruhan proses 

pendidikan di Sekolah, kegiatan yang paling pokok. Kegiatan belajar di 
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Sekolah diarahkan agar siswa mampu menerima dan memahami 

pengetahuan yang diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. 

Penggunaan metode yang digunakan guru guna menunjang peningkatan 

kualitas manusia, baik aspek kemampuan, kepribadian maupun tanggung 

jawab sebagai warga Negara. Didalam belajar mengajar banyak metode 

yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. 

Setiap metode mengajar mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Pada prinsipnya semua metode pembelajaran itu baik apabila sesuai 

dengan unsur-unsur pembelajaran. Dalam rangka peningkatan pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran dan penguasaan konsep agar hasil belajar 

memuaskan, diperlukan suatu metode pengajaran yang mampu 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar.  

 Dalam proses pembelajaran pada pokok bahasan bangun ruang, 

sering mengalami kesulitan, adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

siswa disebabkan beberapa hal : (1) siswa kurang paham bagian-bagian 

mana yang merupakan panjang, lebar maupun tinggi. (2) Karena sulitnya 

mencari media yang dapat menggambarkan bangun ruang secara tepat 

sehingga bangun ruang terpaksa digambar pada bidang datar sehingga 

hanya nampak terdapat panjang dan lebar saja.(3) Kesulitan lain yang 

dihadapi siswa adalah masalah operasi hitung pada bangun ruang.  

 Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika adalah dangan pengembangan media pembelajaran yang 
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digunakan. Dalam kegiatan kegiatan belajar mengajar diperlukan suatu 

media. Syaiful bahri (1999 : 136 ) menjelaskan didalam kegiatan belajar 

mengajar ketidak jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan  pelajaran dapat 

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang 

kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat. 

Media disini sangat penting untuk menarik minat belajar siswa dan 

membuat siswa antusias dengan materi yang diberikan. Ada berbagai 

pemanfaatan komputer yang saat ini sedang marak dikembangkan sebagai 

media yang mampu membuat siswa tertarik untuk belajar matematika. 

Media persentasi ini sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran juga didukung beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara 

lain, yang pertama  prestasi belajar matematika yang rendah.Hal ini bias 

dilihat dari prestasi matematika Indonesia ditingkat Internasional. Menurut 

data Puspendik (2005 ) menyatakan bahwa prestasi matematika dunia 

berada pada posisi 34. Sedangkan prestasi matematika jawa tengah 

ditingkat nasional berada pada urutan ke- 10 Puspendik (2005 ). 

Komputer disini tidak hanya sebagai alat bantu, akan tetapi juga 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Penulis mencoba memberikan 

alternatif kepada guru maupun calon pendidik yang nantinya akan terjun 

langsung dalam dunia nyata pendidikan. Yaitu penggunaan media 

pembelajaran dalam membantu pengajar dalam menyampaikan materi 
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sehingga lebih menarik para siswa bisa memahami materi yang 

disampaikan dengan baik serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Sebagai media salah satu manfaat komputer bagi Guru adalah 

dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam menyiapkan bahan ajar 

maupun proses pembelajaran sendiri. Oleh karena itu sudah semestinya 

para guru matematika mengetahui manfaat komputer dalam proses belajar 

mengajar dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. 

Dengan bantuan media yang menarik , siswa akan lebih mudah 

untuk memahami materi peljaran, hal ini akan berdampak positif terhadap 

prestasi belajar siswa. Dan dengan bantuan komputer ini dapat membantu 

bagi anak didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan 

dan diharapkan dengan adanya bantuan media ini selain memberi 

kemudahan bagi siswa juga dapat memberikan motivasi belajar bagi siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan pembelajaran 

berbasis komputer dengan menggunakan macromedia flash, dimana 

software tersebut mempunyai banyak kelebihan dan penggunaan 

khususnya dalam penyampaian materi pelajaran pada siswa sehingga 

siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya khususnya pada pokok bahasan 

bangun ruang. Kelebihan tersebut antara lain gambar, animasi, dan suara 

yang mempunyai daya tarik tersendiri dan lebih memudahkan dalam 

mempelajari materi bangun ruang. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya prestasi belajar matematika. 

2. Kesulitan siswa memahami materi bangun ruang. 

3. Belum digunakannya media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran bangun ruang. 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih mengarah dan mendalam maka penelitian 

ini dibatasi hal-hal sebagi berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan adalah apakah penggunaan pembelajaran 

matematika berbasis komputer berpengaruh pada prestasi belajar 

siswa. 

2. Pokok bahasan yang diteliti dengan macromedia flash adalah 

Ruang Dimensi Tiga. 

3. Subyek penelitian adalah siswa kelas X semester 2, di Sekolah 

Menengah Atas 

4. Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan Ruang Dimensi Tiga. 

D. Perumusan Masalah 

 Bagaimana efektifitas pembelajaran matematika berbasis 

komputer dibandingkan dengan pembelajaran konvensional terhadap 

prestasi belajar matematika pada pokok bahasan Ruang dimensi tiga. 
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E. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui efektifitas media pembelajaran berbasis 

komputer dengan macromedia flash pada proses belajar mengajar 

matematika pada pokok bahasan Ruang Dimensi Tiga dibandingkan 

dengan pembelajaran konvesional. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat konseptual utamanya kepada 

pembelajaran matematika, disamping itu juga kepada peningkatan mutu 

proses dan hasil pembelajaran matematika. 

1. Manfaat toeritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajara matematika utamanya 

pada penggunaan media pembelajaran berbasis komputer dengan 

menggunakan macromedia flash pada pokok bahasan ruang 

dimensi tiga. 

2. Manfaat praktis 

Pada dataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada guru dan calon guru juga bagi siswa. Bagi guru 

matematika, peningkatan penggunaan media pembelajaran untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang menarik bagi siswa, proses 

pembelajaran ini dapat meningkatkan konsep dalam bidang 

matematika. 

 




