
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam memasuki perkembangan zaman yang serba modern ini, sistem 

pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam 

menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di era 

global. Upaya yang tepat untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas dan satu-satunya wadah yang dapat dipandang dan dapat berfungsi 

sebagai alat untuk membangun SDM yang bermutu tinggi dengan kualitas 

pendidikan yang baik. 

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) 

pada zaman ini adalah masih rendahnya perhatian  siswa dalam proses 

pembelajaranini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih 

bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi siswa itu sendiri, yaitu 

bagaimana sebenarnya belajar itu. Proses pembelajaran didominasi guru dan tidak 

memberikan akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri melalui 

penemuan dalam proses berfikirnya. 

Beberapa tahun ini kita menerapkan kurikulum baru yakni kurikulum 

2013.Penerapan kurikulum baru ini di sekolah sebagaimana kita ketahui menuntut 

pelaksanaan pembelajaran yang berbasis komputer atau TIK. Maka diperlukan 

sebuah cara untuk membuat sebuah pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

membuat siswa lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk ituharus 
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diciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar 

dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tidak hanya sekedar 

menghafal tetapi siswa dituntun untuk membangun konsep di dalam dirinya 

sehingga pembelajaran akan menjadi bermakna bagi siswa. Pada kenyataannya 

apa yang diterapkan guru jauh dari tujuan yang diharapkan kurikulum. Guru 

selalu memulai pembelajaran dengan sesuatu yang formal seperti rumus-rumus 

dan siswa dipaksa menghafal konsep Matematika. Selain itu, guru juga tidak 

pernah mengkaitkan apa yang dipelajari siswa dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga pembelajaran menjadi tidak bermakna. Pembelajaran yang konvensional 

masih banyak diterapkan di kelas-kelas, guru menjadi pusat dan sumber belajar 

(teacher centered) sedangkan siswa hanya pasif menunggu transfer pengetahuan 

dari guru. Dari beberapa kenyataan di lapangan diperlukan suatu perubahan agar 

pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa sehingga mereka dapat 

mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dalam kehidupannya. Untuk itu 

diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengkaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satunya yaitu 

pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Manusia harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata (Trianto 2009). 

Dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme, siswa 

dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu. Siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Inti dari teori 
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konstruktivis adalah  bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan 

suatu informasi. Untuk itu dalam proses pembelajaran harus dapat  memfasilitasi 

proses tersebut dengan menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa 

dan menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. 

Untuk membantu dalam proses pembelajaran siswa mengkonstruksi 

konsep matematika, diperlukan suatu media pembelajaran. Keberhasilan 

pembelajaran sangat bergantung pada penggunaan sumber belajar atau media 

yang dipilih. Jika sumber-sumber pembelajaran atau media yang dipilih disiapkan 

dengan baik, maka akan memenuhi tujuan pembelajaran antara lain memotivasi 

siswa dengan cara menarik dan menstimulasi perhatian pada materi pembelajaran, 

melibatkan siswa, menjelaskan dan menggambarkan isi materi pelajaran. 

Media yang sudah ada menggunakan pendekatan konstruktivisme hanya 

berupa media LKS ( lembar kerja siswa), untuk mengembangkan  penelitian ini 

peneliti akan menggunakan adobe flash cs6 dalam membuat media pembelajaran 

audio visual yang akan membuat siswa lebih aktif dan pembelajaran yang dapat 

membuat siswa mengkonstruksikan konsep matematika.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil pengembangan media pembelajaran berbasis pendekatan 

konstruktivisme pada materi Segitiga di SMP dengan adobe flash cs6yang 

valid? 
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2. Apakah respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran berbasis 

pendekatan konstruktivisme pada materi Segitiga di SMP dengan adobe flash 

cs6positif? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari uraian rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menghasilkan media pembelajaran berbasis pendekatan konstruktivisme pada 

materi Segitiga di SMP dengan adobe flash cs6yang sudah di uji validitasnya. 

2. Mengetahui respon siswa dan guru media pembelajaran berbasis pendekatan 

konstruktivisme pada materi Segitiga di kelas VII dengan adobe flash cs6 yang 

valid. 

D. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti membatasi pada pengembangan media 

pembelajaran pada materi Segitiga pada kelas VII semester 2 pada kurikulum2013 

berbasis pendekatan konstruktivisme pada materi Segitiga di SMP dengan adobe 

flashcs6 di uji cobakan pada kelas VII  di SMP Negeri 2 Karanglewas. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru 

a. Dapat di jadikan alternatif bagi guru untuk digunakan saat pembelajaran. 

b. Diharapkan dapat menambah wawasan guru mengenai aplikasi pembuat 

media pembelajaran. 
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2. Bagi siswa 

Bagi siswa, media ini dapat menjadi kesan pembelajaran yang menarik 

karena siswa menggunakan media pembelajaran yang tepat, dan baru. Dapat 

mendorong siswa lebih mandiridalam mempelajari materi Segitiga dan 

menyatakan permasalahan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti 

a. Sebagai pembelajaran yang dapat diterapkan pada kegiatan belajar 

mengajar kelak saat terjun di lapangan. 

b. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan 

oleh peneliti. 

4. Bagi sekolah 

Menambahkan ketersediaan media pembelajaran yang tepat, dan baru. 

Dapat mendorong siswa lebih mandiridalam mempelajari materi segitiga.
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