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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam era modern banyak tergantung pada tingkat kualitas 

dan antisipasi untuk menggunakan berbagai sumber yang tersedia dan mengatasi 

permasalahan yang dihadapi siswa, serta mempersiapkan pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan cara berfikir siswanya agar menjadi lebih kritis, kreatif dan 

semakin memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ (Iman dan Taqwa) yang 

tinggi. Kreatifitas guru yang dipersyaratkan harus memiliki wawasan 

kependidikan yang luas serta berorientasi kedepan yang selalu memikirkan 

inovasi apa yang perlu digali dan diterapkan dalam pembelajaran matematika 

sehingga memenuhi harapan dan kebutuhan siswa untuk menyongsong 

kehidupan yang akan datang. 

Inti pokok pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran 

merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai kegiatan atau tindakan yang 

harus dilakukan. Suatu metode dalam pembelajaran pada hakikatnya merupakan 

cara yang teratur dan terstuktur yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan memperoleh suatu hasil (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 20). 

Salah satunya berupa prestasi belajar yang lebih baik, sehingga proses belajar 

mengajar berhasil sesuai yang diinginkan.  

Dalam mencapai keberhasilan pendidikan tidaklah mudah apalagi dengan 

adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 
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terutama di negara maju. Hal ini menuntut negara kita untuk dapat mengejar 

ketertinggalan pengetahuan dan teknologi.  

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat menjadi 

pelopor dalam pembaharuan dan perubahan. Dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pengembangan dan 

perbaikan kurikulum, penataan guru, pengadaan buku penunjang, dan 

pembenahan metode pembelajaran. 

Realisasi pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan salah satunya 

adalah pendidikan formal di sekolah. Dalam keseluruhan proses pendidikan di 

sekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang penting. Ini berarti 

berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Dengan 

demikian, manusia melakukan perubahan-perubahan kuantitatif individu, 

sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan keberhasilan hidup 

tidak lain adalah prestasi dari belajar keberhasilan dari proses belajar ditandai 

dengan tercapainya tujuan pembelajaran serta prestasi belajar yang maksimal. 

Matematika dijadikan sebagai salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dan diajarkan disemua tingkatan sekolah dari Sekolah Dasar 

sampai Perguruan Tinggi. Ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar 

matematika, karena matamatika merupakan (1) sarana berfikir yang jelas dan 

logis, (2) sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana 

mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk  
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mengembangkan kreatifitas dan, (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran 

embangan budaya  (Mulyono,1999:252) 

 Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah 

sampai sekarang, prestasi belajar yang dicapai masih tergolong rendah. Salah 

satunya di SMP Negeri 1 Miri rata-rata prestasi belajar matematika masih rendah 

yaitu 6,66. Ini tergolong rendah dibanding dengan mata pelajaran yang lain 

seperti Bahasa Inggris yaitu 7,03. Padahal sudah banyak usaha dilakukan guru 

dan sekolah supaya prestasi belajar matematika dapat meningkat lebih baik.  

Dalam pencapaian tujuan pendidikan, pengajaran matematika tidaklah 

mungkin terlepas dari masalah. Rendahnya prestasi belajar matematika kiranya 

merupakan salah satu masalah dalam pelajaran matematika. Kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika. Kesulitan-kesulitan tersebut harus segera 

mendapat penyelesaian secara tuntas. Penyelesaian ditempuh dengan 

menganalisis akar permasalahan yang menjadi faktor menyebab kesulitan secara 

terstruktur dan sistematis sehingga diharapkan siswa dapat menyelesaikan 

belajarnya secara tuntas atau meminimalkan kesulitan yang dilakukan.   

  Menurut Slamet guru mata pelajaran matematika mengungkapkan bahwa 

pengajaran matematika khususnya di SMP Negeri 1 Miri guru masih 

mendominasi kegiatan pembelajaran dan siswa hanya sebagai obyek untuk 

menerima apa-apa yang disampaikan guru. Menurut Amos Pagi kepala sekolah 

mengungkapkan bahwa banyak siswa merasa malas dan bosan belajar 

matematika karena guru disini masih banyak yang menggunakan metode 

konvensional. Padahal di SMP Negeri 1 Miri sudah tersedia Laptop dan LCD 
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yang dapat dimanfaatkan oleh para guru untuk membantu dalam proses 

pembelajaran matematika. Ichwanudin siswa SMP N 1 Miri beranggapan bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sulit, tidak menarik serta membuat pusing. 

Menurut Ratna siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Miri bahwa belajar matematika 

itu membosanan, membingunkan dan menakutkan.   

  Penggunaan media pengajaran dalam  proses pembelajaran merupakan 

salah satu upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Dengan menggunakan 

media pengajaran dalam proses belajar mengajar akan diperoleh manfaat 

diantaranya pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, materi pengajaran 

akan lebih dipahami oleh para siswa.  

Salah satu cara untuk meningkatkan prestasi siswa terhadap pelajaran 

matematika adalah penggunaan media pembelajaran. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah komputer. Komputer dapat 

dipergunakan sebagai alat pembantu dalam menyiapkan bahan ajar maupun 

dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Komputer memiliki banyak 

software yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. 

Software yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah 

Microsoft Power Point. Program ini dapat menampilkan suara sehingga siswa 

dapat berkomunikasi secara tidak langsung dalam proses belajar mengajar. 

Upaya pengembangan media gambar dengan bantuan Power Point ini 

sangat mempengaruhi proses belajar mengajar siswa. Dengan bantuan media, 

diharapkan siswa akan lebih aktif. Sehingga mempunyai dampak positif terhadap 
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prestasi siswa. Diharapkan dengan adanya bantuan media ini dapat memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk mempelajari matematika. 

Selain media pembelajaran aktivitas belajar siswa merupakan salah satu 

faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mengingat bahwa kegiatan 

pembelajaran diadakan dalam rangka memberikan pengalaman-pengalaman 

belajar pada siswa. Dalam belajar matematika, aktivitas siswa tidak cukup hanya 

mendengarkan dan mencatat apa yang diterangkan guru, tetapi  siswa harus 

berpartisipasi aktif misalnya bertanya, mengemukakan ide, dan maju kedepan 

kelas. Jika siswa aktif dalam kegiatan tersebut kemungkinan besar mereka akan 

dapat  mengambil pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan adanya keaktifan 

siswa dalam belajar kemungkinan besar prestasi belajar yang dicapai akan 

memuaskan. 

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentan pengembangan media gambar dengan bantuan Power Point 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Kelas VIII pokok bahasan lingkaran. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

2. Proses pembelajaran Matematika cenderung masih konvensional. 

3. Perbedaan aktivitas belajar akan mempengaruhi prestasi belajar siswa.  
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C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai judul penelitian, maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah ini bertujuan 

agar penelitian yang akan dilakukan dapt tercapai pada sasaran dan tujuannya. 

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan pembelajaran matematika pada pokok bahasan lingkaran dengan 

menggunakan softwere Power Point pada kelas eksperimen dan metode 

konvensional pada kelas kontrol. 

2. Aktivitas belajar adalah keaktifan, kegiatan atau kesibukan siswa. 

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 dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan penggunaan media gambar dengan bantuan Power 

Point dengan metode konvensional pada proses belajar mengajar terhadap 

prestasi belajar pokok bahasan lingkaran? 

2. Apakah ada perbedaan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar pokok 

bahasan lingkaran? 

3. Apakah ada intraksi antara penggunaan media gambar dengan bantuan Power 

Point dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar pokok bahasan 

lingkaran? 



 7 

E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan dalam usaha penelitian ini, 

maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Mengetahui adanya perbedaan penggunaan media gambar dengan bantuan 

Power Point dengan metode konvensional pada proses belajar mengajar 

terhadap prestasi belajar pada pokok bahasan lingkaran. 

2. Mengetahui adanya perbedaan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 

pokok bahasan lingkaran. 

3. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara penggunaan media gambar dengan 

bantuan Power Point dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 

pokok lingkaran. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan: 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan scara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

penggunaan media pembelajaran dengan softwere Microsof Power Point. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat dimanfaatkan oleh guru matematika sebagai media pembelajaran 

untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang menarik. 

b. Untuk memberikan satu alternatif pemecahan masalah kesulitan siswa 

dalam pembelajaran matematika. 
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c. Untuk meningkatkan minat siswa terhadap matematika sehingga dapat 

meningkatkan daya matematika mereka. 
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