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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Majunya suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan 

dari bangsa itu sendiri, karena pendidikan yang tinggi dapat mencetak Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas. 

Matematika merupakan sumber dari ilmu yang lain. Dengan kata lain, 

banyak ilmu lain yang  bergantung dari matematika. Matematika juga merupakan 

suatu alat untuk mengembangkan kemampuan berpikir, sehingga matematika 

sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Metode pembelajaran matematik yang sering dipakai guru dalam KBM 

adalah ceramah, sehingga kurang interaktif dan tidak menarik. Selama ini guru 

dianggap sebagai sumber ilmu, bertindak mendominasi kelas, sedangkan siswa 

harus duduk rapi mendengarkan, meniru, dan mencontoh cara-cara guru 

menyelesaikan soal. Dengan kata lain siswa bersifat pasif dan guru yang aktif. 

Selain itu guru jarang atau hampir tidak pernah menggunakan media seperti Over 

Head Projector (OHP) atau Liquid Crystal Display (LCD). 

Masalah yang dihadapi siswa dalam belajar matematika cenderung pada 

metode dan teknik yang digunakan guru dalam melakukan interaksinya dengan 

siswa, agar bahan ajar yang digunakan sampai pada siswa, maka peneliti mencoba 

Pengembangan Media CD...,  Ghoni Jamaludin, FKIP UMP, 2010



2 
 

 
 

untuk menonyolkkan aspek bahan ajar matematika, dengan harapan materi yang 

tidak terlalu abstrak, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik serta siswa 

dapat mengulang metari yang diberikan. Agar pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan interaktif, peneliti mencoba mengembangkan bahan ajar tersebut. 

Peneliti juga ingin membuat suasana belajar yang berbeda. Selama ini 

pembelajaran matematika selalu dilaksanakan di kelas. Dengan media 

pembelajaran berupa CD pembelajaran, pembelajaran matematika akan 

dilaksanakan di laboratorium komputer. Selain itu, diharapkan dengan CD 

pembelajaran, siswa dapat belajar matematika tidak hanya di sekolah tetapi juga 

dapat belajar secara mandiri di rumah. 

Guru adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, sesuai tuntutan zaman, guru harus mempunyai kemampuan untuk 

memanfaatkan media pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk 

menonyolkkan aspek media pembelajaran berupa CD pembelajaran, dengan 

harapan materi matematika tidak terlalu abstrak dan pembelajaran pun menjadi 

lebih menarik. Keberadaan dan pengembangan media pembelajaran berupa CD 

pembelajaran menjadi salah satu pemecahan masalah dalam pembelajaran. 

Keberhasilan belajar ditentukan dari pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Guru merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan 

berhasil atau tidaknya siswa dalam belajar matematika. Pentingnya peran guru 

dalam pendidikan tidak terlepas dari kemampuan guru dalam menyampaikan 

materi pada siswa. Oleh karena itu, pada proses pembelajaran, guru perlu 

meningkatkan kemampuan mengajar guna menjadi guru professional. 
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Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengajar dengan menerapkan 

model pembelajaran dan penggunaan media yang tepat dengan tetap 

memperhatikan antara lain materi, waktu, dan jumlah siswa di kelas. Guru dalam 

kemampuan mengajar diharapkan dapat menyampaikan materi yang dapat 

membangkitkan keaktifan siswa dan mudah diterima oleh siswa.  

Adapun tujuan pengajaran adalah supaya siswa dapat berfikir aktif dan 

diberi kesempatan untuk mencoba kemampuannya di dalam berbagai kegiatan. 

Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif 

berinteraksi satu sama lain adalah model pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran kooperatif dapat memotivasi siswa, memanfaatkan seluruh energi 

sosial siswa, dan saling bertanggung jawab. 

Model Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satu tipe 

model pembelajaran kooperatif  yang  dapat membangun kepercayaan diri siswa 

dan mendorong partisipasi mereka dalam kelas adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share. Pembelajaran dengan metode TPS merupakan 

pembelajaran yang merangsang aktivitas siswa untuk berfikir dan mendiskusikan 

hasil pemikirannya dengan teman, dan juga merangsang keberanian siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Model pembelajaran kooperatis tipe 

Think-Pair-Share cocok digunakan di SMP karena kondisi siswa SMP yang masih 

dalam masa remaja membuat mereka menyukai hal baru bagi mereka dan lebih 

terbuka dengan teman sebaya dalam memecahkan permasalahan yang mereka 

hadapi.  
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil pengembangan CD Pembelajaran matematika model TPS 

pada pokok bahasan Teorema Pythagoras di SMP kelas VIII ? 

2. Bagaimana respon siswa dan guru terhadap CD Pembelajaran matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras dengan model Think Pair Share (TPS) 

sebagai bahan ajar ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengembangkan CD pembelajaran matematika model TPS pada pokok 

bahasan Teorema Pythagoras di SMP kelas VIII. 

2. Mengetahui respon siswa dan guru terhadap CD Pembelajaran matematika 

pokok bahasan Teorema Pythagoras dengan model Think Pair Share (TPS) 

sebagai bahan ajar. 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Media CD...,  Ghoni Jamaludin, FKIP UMP, 2010



5 
 

 
 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika. 

b. Melatih belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap 

kehadiran guru. 

c. Siswa lebih mudah memahami materi Teorema Pythagoras. 

2. Bagi guru 

a. Menambah wawasan guru tentang CD pembelajaran sebagai bahan ajar. 

b. Mempermudah penyampaian materi Teorema Pythagoras. 

c. Meningkatkan profesionalisme guru dalam menggunakan dan 

menerapkan bahan ajar secara efektif dan efisien. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai tambahan refrensi bagi sekolah tentang bahan ajar. 
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