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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Matematika telah menjadi mata pelajaran wajib dalam setiap jenjang 

pendidikan dimulai dari sekolah dasar (Permendiknas No.22 Tahun 2006). 

Matematika pada umumnya dipelajari dengan menggunakan media yang 

monoton dan juga model pembelajaran yang dapat dikatakan membosankan. 

Hafid (2015) menyatakan bahwa dalam penyampaian materi, biasanya guru 

menggunakan metode ceramah dimana siswa hanya duduk, mencatat dan 

mendengarkan apa yang disampaikannya. Hafid juga menambahkan bahwa 

media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sangat menunjang untuk 

mengatasi situasi pembelajaran seperti ini.  

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

sistem pembelajaran. Pembelajaran dikatakaan sebagai sistem karena 

didalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut meliputi : 

tujuan, materi, metode, media dan evaluasi. Menurut Scrhamm media 

merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran (Susilana & Riyana, 2009). 

Menurut Heinich (Dalam Susilana & Riyana, 2009) mengatakan bahwa 

media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa latin 

dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

“perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan 
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(a reciever). Heinich juga menambahkan bahwa contoh media tersebut bisa 

dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan 

(messages) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Dewasa ini, sudah banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang cukup signifikan. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, pemanfatan 

komputer sebagai media pembelajaran diyakini jauh lebih baik dibanding 

media pembelajaran yang dikembangkan sebelumnya (Hafid, 2015).  

Berdasarkan bentuk penyajiannya, media diklasifikasikan menjadi tujuh 

kelompok yaitu : 1) grafik, bahan cetak dan gambar diam. 2) proyeksi diam. 

3) audio. 4) audio visual. 5) film. 6) Televisi dan 7) Multimedia (Susilana & 

Riyana, 2009).Berdasarkan pengklasifikasian diatas, media berbasis 

komputer dan aplikasi komputer termasuk dalam kelompok ketujuh yaitu 

multimedia dimana Susilana juga menambahkan bahwa kelompok ketujuh ini 

merupakan jenis media yang mempunyai interaksi yang sangat kuat antara 

penyampai pesan (guru) dengan penerima pesan (siswa) sehingga 

menganggapnya sebagai sumber terbaik dalam urusan media komunikasi. 

GeoGebra adalah sebuah aplikasi komputer yang diciptakan oleh Markus 

Hohenwarter secara dinamis untuk semua tingkatan pendidikan terkait 

aritmatika, geometri, aljabar dan kalkulus (Thung, Tanpa Tahun). Menurut 

Hohenwarter dalam Anggrorati (2014), GeoGebra sangat  bermanfaat sebagai 

media pembelajaran matematika dengan beragam aktivitas, di antaranya 

adalah : 
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1. Sebagai media demonstrasi dan visualisasi, di mana guru dapat 

memanfaatkan GeoGebra untuk mendemonstrasikan dan 

memvisualisasikan konsep-konsep matematika tertentu. 

2. Sebagai alat bantu konstruksi, yaitu dapat digunakan  untuk  

memvisualisasikan konstruksi konsep  matematika  tertentu. 

3. Sebagai alat bantu proses penemuan, yaitu bahwa GeoGebra dapat 

digunakan sebagai alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu 

konsep matematika tertentu. 

 

Menurut (Anggrorati, 2014) efektivitas pembelajaran matematika 

berbantuan GeoGebra di SMAN 5 Madiun kelas IX dengan membandingkan 

penggunaan GeoGebra pada pendekatan klasikal dan pendekatan 

laboratorium. Hasilnya, efektivitas pembelajaran matematika berbantuan 

program GeoGebra dengan pendekatan laboratorium tidak lebih baik 

dibandingkan dengan pendekatan klasikal dan juga pembelajaran 

konvensional karena penggunaan GeoGebra memerlukan perencanaan yang 

matang sehingga ia menyarankan penggunaan GeoGebra harus direncanakan 

secara matang sehingga siswa mampu beradaptasi agar pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif.   

Menurut (Astuty & Rudhito, 2012) GeoGebra mampu mengatasi kesulitan 

siswa dalam materi garis lurus khususnya pada topik grafik, persamaan dan 

gradien garis lurus sehingga disimpulkan bahwa GeoGebra dapat mengatasi 
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kesulitan siswa dalam mempelajari materi garis lurus terutama dalam 

memvisualisasikan grafik garis lurus. 

Pada sekolah yang akan dilakukan penelitian ini, peneliti menemukan 

bahwa pada kelas tersebut, guru yang mengajar matematika hanya sebatas 

menggunakan media papan tulis dan power point dalam proses 

pembelajarannya dan belum pernah menggunakan aplikasi GeoGebra 

sehingga hal ini mendorong penelitian untuk menggunakan aplikasi 

GeoGebra sebagai media dalam proses pembelajaran di kelas tersebut. 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai media pembelajaran, 

GeoGebra dan beberapa hasil penelitian dengan menggunakan aplikasi 

GeoGebra diatas serta kondisi pembelajaran yang didapat saat melakukan 

observasi, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang 

berjudul “PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA MATERI SEGI 

EMPAT DI MTs MUHAMMADIYAH 1 MALANG  KELAS 7 DENGAN 

MENGGUNAKAN APLIKASI GEOGEBRA”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana keterlaksanaan penggunaan aplikasi GeoGebra pada proses 

pembelajaran? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa terhadap penggunaan aplikasi 

GeoGebra? 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap penggunaan aplikasi GeoGebra ? 

 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan keterlaksanaan penggunaan aplikasi GeoGebra pada 

proses pembelajaran 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa terhadap penggunaan aplikasi 

GeoGebra. 

3.  Mendeskripsikan respon siswa terhadap penggunaan aplikasi 

GeoGebra.  

 

1.4 MANFAAT  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pengelolaan bahan atau 

materi pelajaran dalam memanfaatkan perkembangan teknologi 
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khususnya pemanfaatan aplikasi GeoGebra untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi guru  

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk penambah 

wawasan dan pengetahuan sebagai bahan refleksi dalam proses 

pembelajaran di kelas sehingga proses pembelajaran akan menjadi 

lebih baik. 

b. Bagi siswa  

Penelitian ini berguna bagi siswa agar siswa dalam belajar dapat 

memanfaatkan perkembangan teknologi. 

 

c. Bagi sekolah  

Penelitian ini berguna bagi sekolah sebagai sebuah masukan dan 

pertimbangan bagi sekolah dan guru di sekolah sehingga dapat lebih 

kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik. 

 

d. Bagi peneliti yang lain  

Penelitian ini berguna Bagi peneliti yang lain untuk menambah 

wawasan, pengetahuan dan informasi serta dapat dijadikan referensi 

sebuah penelitian yang berikutnya. 
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1.5 Definisi Operasional 

a. Sintaks Pembelajaran 

Sintaks pembelajaran yang digunakan oleh penulis pada penelitian 

ini adalah Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjelaskan materi 

menggunakan aplikasi GeoGebra. 


