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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kemajuan teknologi dan informasi sangat begitu pesat. 

Perkembangan dan perubahan peradaban manusia akan terus berlangsung. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut masyarakat 

cenderung memasuki era globalisasi. Tuntutan layanan profesional diberbagai 

sektor kehidupan kian mendalam dan kualitas sumber daya manusia yang 

memenuhi harapan masyarakat kian diperlukan. Konstruk masyarakat masa 

depan dapat digambarkan dengan ciri-ciri diantaranya kecenderungan 

globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

cepat, perkembangan arus informasi yang semakin padat dan tuntutan layanan 

profesional diberbagai sektor kehidupan. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia perlu disiapkan sejak dini guna menghadapi tuntutan perubahan 

zaman.  

  Persoalan yang kini dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia 

adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, yang umumnya 

dikaitkan dengan tinggi rendahnya prestasi yang ditunjukkan dengan 

kemampuan siswa mendapatkan nilai dalam tes dan kemampuan lulusan 

mendapatkan pekerjaan. Kualitas pendidikan ini dianggap penting karena 

sangat menentukan gerak laju pembangunan. Oleh karenanya hampir semua 

negara didunia  menghadapi tantangan untuk melaksanakan pembaharuan 
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pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Zamroni, 

2002: 19). 

  Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan terwujud jika 

menempatkan pendidikan sebagai sarana pemacu dan alat bantu pendidikan 

akan mempunyai arti serta tujuan dalam peningkatan sumber daya apabila 

pendidikan tersebut memiliki sistem yang relevan dengan pembangunan dan 

kualitas yang baik dalam proses maupun hasilnya.  

   Menurut  Marpaung (2001: 3) faktor-faktor yang menyebabkan 

kualitas pendidikan kita rendah antara lain : (1) Pandangan yang keliru 

terhadap peran guru; pada umumnya guru banyak mendominasi jalanya proses 

pembelajaran matematika di sekolah, (2) kurangnya pengakuan dan 

penghargaan terhadap perbedaan individu siswa, (3) Pembelajaran yang 

kurang dapat menumbuhkan kesadaran akan makna belajar, sebab siswa 

dipaksa untuk mempelajari materi yang diajarkan oleh guru dengan 

menerapkan berbagai hukuman dan sebagainya sehingga perlu mengenali 

situasi lingkungan siswa dan menggunakanya sebagai dasar berkomunikasi 

dengan siswa, mengetahui sifat psikologis siswa, dan memanfaatkanya dalam 

situasi belajar untuk membuat siswa senang dalam lingkungan belajarnya. 

  Dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu ditunjang adanya 

pembaharuan dibidang pendidikan. Salah satu caranya adalah melalui 

peningkatan kualitas pembelajaran yaitu dengan pembaharuan pendekatan 

atau peningkatan relevansi metode mengajar. Metode mengajar dikatakan 

relevan jika dalam prosesnya mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan 
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pendidikan melalui pembelajaran namun dalam kenyataannya masih banyak 

guru yang mengajar secara monoton yaitu hanya menggunakan satu metode 

saja. Misalnya metode konvensional, Padahal belum tentu setiap pokok 

bahasan suatu materi pelajaran cocok dan efektif diajarkan dengan metode 

konvensional.  

Menurut beberapa siswa SMP N I Gondangrejo mereka beranggapan 

bahwa  matematika merupakan pelajaran yang sulit, tidak menarik serta 

membuat pusing, serta metode pengajaran guru yang masih cenderung 

monoton dan konvensional mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti 

pelajaran matematika. 

  Dalam pengajaran konvensional, kegiatan proses belajar mengajar 

didominasi oleh guru. Guru menyampaikan materi dan memberikan contoh 

soal, sedangkan siswa duduk rapi mendengarkan, meniru pola-pola yang 

diberikan guru. Oleh karena itu perlu dikembangkan metode mengajar yang 

melibatkan siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan sesuai dengan 

pembelajaran matematika. Penyebab terjadinya gangguan atau hambatan 

dalam diri siswa pada pembelajaran matematika karena adanya pandangan 

bahwa matematika adalah suatu pelajaran yang sulit dipahami dan 

menakutkan. Anggapan inilah yang dapat melemahkan semangat belajar siswa 

sehingga siswa akan menjadi malas dan tidak suka dengan pelajaran 

matematika.  

  Penggunaan media dalam  proses pembelajaran merupakan salah satu 

upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat 
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meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Dengan menggunakan media 

pengajaran dalam proses belajar mengajar akan diperoleh manfaat diantaranya 

pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa dan materi pengajaran akan 

lebih dipahami oleh para siswa.  

   Menurut Sudjana dan Rivai (2001: 2) mengatakan bahwa media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang 

pada giliranya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapainya.Alasanya berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam 

proses belajar siswa antara lain: (a) Pengajaran akan lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (b) Bahan pengajaran 

akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih dipahami oleh para siswa dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (c) Metode 

mengajar akan lebih bervariasi, (d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

  Selain media pengajaran, motivasi belajar juga menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran. Motivasi timbul karena adanya keinginan 

untuk berbuat sesuatu, baik dari dirinya sendiri maupun pengaruh untuk 

berbuat sesuatu, baik dari dirinya sendiri maupun pengaruh dari luar. 

Keberhasilan dalam belajar sangat dipengaruhi oleh motivasi dari siswa itu 

sendiri. Apabila siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi maka siswa 

akan siap menerima dan menguasai materi yang disampaikan guru. Banyak 

siswa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, diperlukan 

motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Siswa yang 
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motivasi belajar matematikanya tinggi maka hasilnya akan lebih baik 

dibanding dengan siswa yang motivasi belajar matematikanya rendah.  

  Salah satu cara meningkatkan motivasi siswa terhadap matematika 

adalah penggunaan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah komputer sebagai media yang berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. Komputer dapat digunakan sebagai alat bantu 

dalam menyiapkan bahan ajar maupun dalam proses pembelajaran agar lebih 

efektif dan efisien. Software dalam komputer yang digunakan dalam 

pengembangan media pembelajaran ini adalah Microsoft Power Point. 

Program ini dapat menampilkan informasi yang berupa tulisan, gambar, 

animasi, serta suara sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam mengikuti 

pelajaran matematika. 

  Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang perbedaan prestasi belajar matematika antara kelas yang 

diajar dengan menggunakan media dan kelas yang diajar dengan metode 

konvensional (tanpa media) ditinjau dari motivasi belajar. Dalam penelitian ini 

penulis mengambil materi SMP kelas VIII semester II pokok bahasan 

Lingkaran.  

 

B. Identifikasi Masalah 

               Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada bidang studi matematika.  

2. Kurang tepatnya media pembelajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi.  
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3. Motivasi belajar matematika merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

 

C. Pembatasan Masalah 

  Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, 

efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran yang digunakan adalah Power Point. 

2.   Motivasi siswa yang  dimaksud adalah motivasi belajar matematika. 

3. Prestasi belajar disini dibatasi pada prestasi belajar siswa pada pokok 

bahasan lingkaran yaitu hasil belajar siswa yang dicapai setelah proses 

belajar  mengajar.  

 

D. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah. Identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada perbedaan prestasi belajar ditinjau dari penggunaan media 

power point  pada pokok bahasan lingkaran. 

2. Apakah ada perbedaan prestasi belajar ditinjau dari motivasi belajar siswa 

pada pokok bahasan lingkaran. 

3. Apakah ada interaksi antara penggunaan media Power Point dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan lingkaran. 
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E. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar ditinjau dari penggunaan 

media power point pada pokok bahasan lingkaran. 

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar ditinjau dari motivasi belajar 

siswa pada pokok bahasan lingkaran. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara media dan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan lingkaran.  

 

F. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini adalah :  

1. Manfaat teoritis  

 Secara teoritis dapat memberikan sumbangan kepada peningkatan mutu 

pendidikan.  

2. Manfaat praktis  

a. Memberikan informasi bagi guru khususnya guru bidang studi 

matematika bahwa media Power Point dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran.  

b. Bagi penulis menambah wawasan dan pandangan lingkungan 

pendidikan.  

c. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga prestasinya dapat 

meningkat.  




