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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran 

matematika adalah kebanyakan guru tidak mengawali pembelajaran dengan 

mengambil benda di sekitar sebagai media pembelajaran. Akibatnya proses 

pembelajaran di kelas menjadi kurang bermakna.  Hal ini menipiskan minat 

belajar peserta didik. Dampak dari miskinnya kebermaknaan dan minat belajar 

terungkap dengan rendahnya prestasi belajar peserta didik. Lihat hasil Ujian 

Nasional Matematika, beberapa peserta didik nilainya di bawah standar bahkan 

mencapai angka 3,00. (http://www.bsnp-indonesia.org) 

Penyebab dari kurangnya minat belajar mereka adalah cara guru 

mengajar yang kurang menarik, guru masih menggunakan pendekatan 

konvensional (ceramah). Metode ceramah sebagai metode mengajar adalah 

penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. 

(Suryosubroto:2002) 

 Peserta didik dapat dikatakan pasif karena kegiatan yang dilakukan 

adalah duduk, mendengar dan mencatat. Selain itu, tidak mudah bagi guru 

untuk  mengetahui secara langsung kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik 

dalam belajar karena penyampaian materi yang searah. Peserta didik sering 

kali memberi pengertian lain dari hal yang dimaksudkan guru. Hal ini 

disebabkan karena ceramah berupa rangkaian kata-kata yang sewaktu-waktu 
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dapat menimbulkan salah pengertian misalnya sifatnya abstrak, kabur dan 

sebagainya. Kelebihan dari metode ceramah adalah guru lebih mudah 

mengawasi ketertiban peserta didik dalam mendengarkan pelajaran, 

disebabkan mereka melakukan kegiatan yang seragam yaitu mendengarkan. 

Sehingga dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang membuat 

matematika menjadi ilmu yang disenangi dan mudah dipahami. Tren 

pembelajaran yang terkini adalah pembelajaran kontekstual. Belajar secara 

kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan  materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan mendorong peserta 

didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Masnur Muslich: 2007). 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan 

peserta didik, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui 

media tertentu ke penerima pesan (Arif Sadimin:2002). Semula guru sebagai 

komunikator (menyampaikan pesan komunikasi) dan peserta didik sebagai 

komunikan (menerima pesan komunikasi). Kini dalam proses pembelajaran 

guru sebagai komunikator dan atau komunikan sementara peserta didik 

sebagai komunikan juga sebagai komunikator. Komunikasi demikian akan 

meninggikan kadar keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Guru dan peserta didik secara bergantian bisa menjadi komunikator, sehingga 

proses pembelajaran lebih variatif.  
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Untuk menghindari kesalahan komunikasi digunakan sarana untuk dapat 

membantu proses komunikasi yang disebut media. Media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian peserta didik (Arif Sadimin:2002). Dalam proses pembelajaran, 

media yang digunakan disebut media pendidikan 

Media pendidikan adalah media yang penggunaannya memperhatikan 

tujuan dan isi pengajaran yang biasanya dituangkan dalam kurikulum. Media 

pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan peserta didik. Hal ini bisa berupa perangkat lunak 

(software) yang berisi pesan atau informasi pendidikan, sedangkan peralatan 

keras (hardware) merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan yang 

terkandung dalam media tersebut. 

Kerucut pengalaman belajar yang dikemukakan oleh Masnur Muslich 

menunjukkan bahwa persentase kadar yang dapat diingat dari yang didengar 

adalah 20%, 30% dapat diingat dari yang dilihat, dan 50% dapat diingat dari 

yang dilihat dan didengar, maka media pendidikan dapat berfungsi untuk 

membantu tercapainya kadar prestasi belajar peserta didik karena mampu 

menghadirkan audio-visual seperti yang diharapkan. 

Ketika seseorang sedang berbicara maka ia akan bersuara, menggunakan 

gerak-gerik, ekspresi wajah, mungkin menggunakan pengeras suara dan 

gerakan-gerakan lainnya, maka orang tersebut sudah dapat dikelompokkan 

berkomunikasi menggunakan beberapa media atau multimedia. Sementara 

komputer menggunakan media visual berupa gambar, foto, chart, grafik, 
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diagram dan lainnya, audio berupa orang bicara, musik, suara alam gesekan 

dedaunan, air yang menetes di batu kali, burung berkicau, lenguh suara lembu, 

kucing mengeong dan lainnya, termasuk media lain yang diakses dari sumber 

yang amat jauh melaui internet. Pembelajaran yang menggunakan komputer 

dan perangkat jaringan lainnya itulah yang dimaksud sebagai multimedia. 

Dalam pengajaran yang dibantu dengan multimedia, tingkat penguasaan 

materi yang dicapai peserta didik disesuaikan dengan kemampuannya. Setelah 

menguasai suatu materi maka dilanjutkan ke materi berikutnya, ini akan 

membantu memecahkan masalah siswa-siswa yang lamban. 

Jika pembelajaran telah memanfaatkan multimedia, maka diharapkan 

akan meningkatkan minat belajar matematika peserta didik. Minat belajar 

yang dimiliki oleh peserta didik diasumsikan mampu meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Minat memberikan sumbangan besar terhadap keberhasilan belajar 

peserta didik. Bahan pelajaran, pendekatan ataupun metode pembelajaran 

yang tidak sesuai dengan minat peserta didik menyebabkan prestasi belajar 

tidak optimal. Tingginya minat belajar peserta didik dipengaruhi semangat 

belajar yang tinggi pula. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002), minat 

adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa aktifitas. Minat belajar berarti kecenderungan peserta didik terhadap 

suatu mata pelajaran untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Yang 

dimaksud dengan minat belajar matematika adalah kecenderungan dalam diri 

peserta didik berupa perasaan senang, perhatian, konsentrasi, kesadaran dan 

kemauan untuk mempelajari mata pelajaran matematika.  
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Menjadi tepat jika penyajian pembelajaran matematika memanfaatkan 

multimedia dengan menyepakati sejumlah alasan berikut: hemat waktu di 

kelas, mudah menampilkan contoh bentuk geometri dalam matematika 

misalnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikemas lebih menarik 

perhatian karena bentuk dan warna bisa dimainkan sesuai kecenderungan 

bentuk dan warna yang disukai peserta didik sebagai remaja. Animasi 

sederhana atau atraktif akan membangkitkan minat belajar peserta didik dan 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

Salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat media 

pembelajaran adalah software Incomedia Website X5. Software ini dipilih 

karena memiliki banyak fitur pendukung dan built in template yang bervariasi. 

Dengan kelebihan tersebut, diharapkan akan terwujud sebuah aplikasi media 

pembelajaran yang atraktif dan menarik secara visual bagi peserta didik. 

Dengan alasan terebut peneliti memilih judul PERANCANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KOMPUTER DENGAN 

PEMANFAATAN SOFTWARE INCOMEDIA DI SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA PADA POKOK BAHASAN PRISMA DAN LIMAS.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah memahami permasalahan serta mempermudah 

pelaksanaan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu 

perancangan media pembelajaran matematika berbasis komputer dengan 

pemanfaatan software Incomedia Website X5 pada pokok bahasan Prisma dan 

Limas.  
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang media pembelajaran berbasis komputer dengan 

memanfaatkan software Incomedia Website X5 pada pokok bahasan 

Prisma dan Limas? 

2. Bagaimana minat belajar siswa terhadap media pembelajaran berbasis 

komputer  dalam kegiatan belajar mengajar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Merancang media pembelajaran matematika berbasis komputer dengan 

pemanfaatan software Incomedia Website X5 pada pokok bahasan Prisma 

dan Limas.  

2. Mengetahui minat belajar siswa terhadap matematika dengan 

menggunakan software Incomedia Website X5 dalam pembelajaran 

matematika. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1.Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

perkembangan pendidikan di Indonesia. Terutama bagi  perkembangan 

media pembelajaran matematika berbasis komputer pada jenjang Sekolah 

Menengah Pertama. 
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2.Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru 

matematika tingkat Sekolah Menengah Pertama dalam memilih media 

pembelajaran matematika yang lebih menarik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Ladasan teori ini berisi tentang Kajian Pustaka, Kajian Teori, 

Kerangka Berfikir. Kajian Pustaka mengembangkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Kajian 

Teori memuat teori-teori dan konsep-konsep yang relevan atau 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Metode penelitian membahas tentang bahan penelitian, jalur atau 

alur penelitian, kebutuhan penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil desain pembelajaran dengan Software Incomedia 

Website X5. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

serta untuk pengembangan dan kesempurnaan media pembelajaran 

ini. 

 

 




