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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu dalam pengembangan

sains dan teknologi yang mampu untuk menggiring kita berpikir sistematis,

logis dan kritis, kreatif dan kemampuan untuk dapat bekerja sama secara

efektif. Kemampuan tersebut diberikan agar siswa dapat memiliki

kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi dalam

pembelajaran matematika.

Salah satu bentuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar ditandai

dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar dapat

terwujud apabila strategi-strategi belajar yang digunakan mampu

menimbulkan daya minat siswa untuk belajar, untuk mengetahui, untuk

mengerti dan untuk dapat memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum 2006

sekolah menengah, pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk

perbaikan dan pembaharuan sistem pendidikan seperti penggadaan buku

paket, penyempurnaan kurikulum, dan meningkatkan kemampuan guru

melalui penetaran, seminar-seminar, pelatihan singkat, tugas belajar dan lain-

lain. Meskipun demikian, hasil belajar masih belum menunjukan hasil yang

memuaskan khususnya pada pembelajaran matematika.

Hal ini merupakan salah satu masalah bagi guru yang diharapkan

dapat memilih metode mengajar yang tepat dan dapat menarik perhatian
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siswa untuk belajar sehingga menimbulkan minat dan motivasi bagi siswa

untuk berprestasi yang juga akan mendukung terhadap hasil belajar

matematika.

Berkaitan dengan hasil belajar, hasil wawancara peneliti dengan salah

satu guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Rengat yang bernama Ibu

Herniwati, S.Pd yang telah menggunakan banyak metode dalam proses

pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Namun usaha ini

masih belum bisa meningkatkan  hasil belajar matematika siswa kelas VIII

SMP Negari 2 Rengat.

Hal ini tampak pada gejala-gejala sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata ulangan siswa masih banyak yang belum mencapai kriteria

ketuntasan minimal.

2. Siswa tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sehingga

berdampak negatif pada perolehan hasil belajar.

3. Pada ujian semester ganjil masih ada siswa yang tidak berhasil mencapai

KKM.

4. Pada saat guru menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran

yang sudah dipelajari siswa cendrung tidak bisa menjawab, padahal

pelajaran tersebut berkaitan dengan pelajaran yang sedang dipelajari.

5. Siswa tidak fokus menerima pembelajaran yang dilakukan oleh guru.1

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswa, mereka

berpendapat bahwa pelajaran matematika sulit, guru terlalu cepat dalam

1 Wawancara dengan Ibu Herniwati, S.Pd guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2
Rengat, 26 April 2013.
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menjelaskan materi sehingga siswa tersebut malas untuk terlibat aktif dalam

pembelajaran. Kondisi yang seperti ini tidak seharusnya kita biarkan terjadi,

karena akan membuat siswa terkendala untuk maju ke tahap pembelajaran

berikutnya.

Dari gejala-gejala tersebut perlu adanya antisipasi dengan cara

mencari solusi yang tepat, supaya tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai.

Begitu juga sebaliknya, jika hal ini dibiarkan begitu saja  maka tujuan dari

pembelajaran tidak akan tercapai. Oleh karena itulah, peneliti mencoba

mengatasinya dengan menggunakan powerpoint sebagai media pembelajaran

dalam model pembelajaran langsung.

Pembelajaran langsung dapat membantu siswa merangkai

pengetahuan yang sedang dipelajari dengan pengetahuan yang sudah

dipelajari kerana pembelajaran dilakukan tahap demi tahap. Namun siswa

sering merasa bosan dengan model pembelajaran langsung karena hanya guru

yang begitu aktif sementara siswa hanya bersifat pasif saja. Oleh karena itu

pada model pembelajaran ini diperlukan media pembelajaran yang bisa

menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.

Powerpoint bisa menghadirkan benda-benda untuk dijadikan contoh

dalam bentuk gambar atau animasi yang lebih menarik dan berkesan,

sehingga pembelajaran bisa dirasakan siswa lebih konkret dan menyenangkan.

Media pembelajaran powerpoint yang digunakan adalah media presentasi

yang sangat cocok digunakan pada model pembelajaran langsung.
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Selain itu media pembelajaran sangat membantu guru dalam

menjelaskan materi. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nahl ayat 89

yang berbunyi:

ةٍ ُكلِّ فِىنَْبَعثُ َویَْومَ  نْ َعلَْیِھمْ َشِھْیًداأُمَّ َالٓءِ َعلَىٰ َشِھْیًداَوِجئنَابِكَ أَْنفُِسِھمْ مِّ ٔوُ ٖٓ ھَ
ْلنَا بَ َعلَْیكَ َونَزَّ ٰ نًالُِّكلِّ أْلِكتَ ٰ )٨٩(لِْلُمْسلِِمْینَ َوبُْشَرىٰ َمةً َوَرحْ َوھًُدىَشْىءٍ تِْبیَ

Artinya : (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan
kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami
turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu
dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang
berserah diri.

Menurut analisa penulis, dalam ayat ini secara tidak langsung Allah

mengajarkan kepada manusia untuk menggunakan sebuah alat/ benda sebagai

suatu media dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana Allah SWT

menurunkan Al Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan

segala sesuatu, maka sudah sepatutnya jika seorang menggunakan suatu

media tertentu dalam menjelaskan segala hal. Sedangkan mengenai Al Qur’an

sebagai rahmat dan pemberi kabar gembira jika dikaitkan dengan masalah

media dalam dunia pendidikan maka suatu media harus mampu

menumbuhkan rasa gembira yang selanjutnya meningkatkan ketertarikan

siswa dalam mempelajari materi-materi yang disampaikan.

Penggunaan powerpoint sebagai media pembelajaran dapat

menjadikan pengetahuan deklaratif menjadi lebih menarik dan berkesan,

sehingga pengalaman belajar dirasakan siswa lebih konkret. Selain itu

penggunaan powerpoint sebagai media pembelajaran dapat memudahkan
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guru dalam menyampaikan materi, dan mempermudah siswa untuk menyerap

apa yang disampaikan guru.

Media pembelajaran mempunyai arti penting dalam proses

pembelajaran karena ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu

dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan

disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media.

Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-

kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan

dengan kehadiran media.2

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul : “Pengaruh Penggunaan

Powerpoint sebagai Media Pembelajaran dalam Model Pembelajaran

Langsung terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP

Negeri 2 Rengat”

2 Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, h.
120.
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B. Penegasan Istilah

Untuk menjaga agar tidak salah tafsir, maka perlu diadakan penjelasan

dan penegasan secara singkat istilah-istilah yang berkaitan dengan judul ini.

Adapun istilah yang perlu penegasan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah sesuatu yang dapat membentuk perilaku.3

2. Pembelajaran matematika adalah: proses memperoleh pengetahuan

yang dibangun oleh siswa dan harus dilakukan sedemikian rupa

sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk

menemukan kembali konsep-konsep matematika.4

3. Model pembelajaran langsung adalah suatu model pengajaran yang

menuntut dan membantu siswa melalui langkah atau tahap-tahap

pembelajaran tertentu, dan siswa aktif sendiri dengan adanya

latihan terbimbing dan latihan mandiri.5

4. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka

atau skor setelah diberikan tes hasil belajar setiap akhir

pembelajaran. 6 Sedangkan hasil belajar matematika dalam

penelitian ini adalah penguasaan pengetahuan yang dicapai oleh

siswa dalam bentuk angka atau skor setelah melakukan proses

3 Bambang Marhijoto, kamus lengkap bahasa Indonesia Populer, Surabaya: Bintang
Timur Surabaya, 1995, h. 458.

4 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru : Suska Press, 2008,  h.
5-6.

5 Ibrahim dan Nur, Pengajaran Langsung, Universitas Press Surabaya, Surabaya,
2000, h. 5.

6 Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, h.
27.
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pembelajaran matematika dengan menggunakan powerpoint

sebagai media pembelajaran dalam model pembelajaran langsung.

5. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk

menyampaikan pesan pembelajaran.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hasil belajar matematika siswa masih tergolong rendah.

2. Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika.

3. Siswa kurang mampu mengaitkan pengetahuan-pengetahuan yang

telah mereka miliki dengan materi yang sedang dipelajari.

4. Pengaruh penggunakan powerpoint sebagai media pembelajaran

dalam model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang

diteliti dan mengingat banyaknya gejala serta keterbatasan kemampuan,

dana dan waktu yang dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah

pada hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Rengat.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah dapat dirumuskan

masalahnya sebagai berikut : “Apakah terdapat pengaruh penggunakan

powerpoint sebagai media pembelajaran dalam model pembelajaran

langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2

Rengat.?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya

pengaruh penggunakan powerpoint sebagai media pembelajaran dalam

model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar matematika siswa

kelas VIII SMP Negeri 2 Rengat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Rengat, dapat meningkatkan

kemampuan berfikir logis, kritis dan sistematis dalam menyelesaikan

permasalahan matematika sehingga dapat meningkatkan hasil

belajarnya.

b. Bagi guru dapat memperbaiki proses pembelajaran matematika,

khususnya dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika,

sehingga keoptimalan hasil belajar siswa tercapai.
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c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas

keberhasilan pembelajaran disekolah.

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan

berpijak dalam rangka menindak lanjuti penelitian dengan ruang

lingkup yang lebih luas.


