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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai usaha guru atau dosen 

dalam membantu siswa untuk terampil dan memahami pembelajaran matematika 

(Sutawidjaja & Afgani, 2015). Guru bertujuan untuk membantu siswa dalam 

belajar matematika oleh karena itu guru perlu memahami bagaimana sebenarnya 

proses matematika agar dikuasai oleh siswa. Tujuan pembelajaran matematika 

adalah terbentuknya kemampuan bernalar pada diri siswa yang tercermin pada 

pedagogik siswa. Proses pembelajaran matematika terdiri dari kegiatan yang 

berupa mengamati, menanya dan mencoba (Kemendikbud, 2013). 

Berdasarkan teori  Piaget  yang meneliti  perkembangan kognitif dari tahun 

1927 sampai 1980  siswa SMA berada pada tahap operasi formal. Ciri-ciri tahap 

operasi formal adalah siswa mampu melakukan penalaran dengan hal-hal yang 

bersifat abstrak dengan mengaitkan objek-objek yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari dengan suatu permasalahan. Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran diperlukannya  pendekatan yang dapat membangun proses 

penalaran siswa.  

Tujuan pembelajaran matematika tidak bisa tercapai jika guru hanya 

menerapkan proses pembelajaran yang sudah terbiasa ada di kelas yang mana 

guru hanya menerangkan materi pelajaran disertai dengan contoh dan latihan soal 

secara rutin. Sedangkan siswa mengalami kesulitan dan kebingungan saat diberi 

soal tidak secara rutin (Fuadi, Johar, & Munzir, 2016). 
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Berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan guru matematika di MA Muhammadiyah 1 Malang, bahan ajar 

yang digunakan dalam pembelajaran hanya buku pedoman berisi materi, contoh 

soal dan soal latihan yang berbentuk tes isian, pilihan ganda dan essay saja. 

Rendahnya antusias siswa dapat terlihat dari kurang kondusifnya proses 

pembelajaran dan dari siswa yang berjumlah 15 di dalam kelas,  10 siswa 

cenderung pasif dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesulitan siswa kelas XI 

dalam belajar matematika pada materi matriks terjadi pada 4 jenis yaitu kesulitan 

konsep, kesulitan operasi,  kesulitan fakta dan kesulitan prinsip (Casiti, 2013). 

Kesalahan siswa dalam menggunakan konsep sebesar 57,24%, kesalahan siswa 

dalam menggunakan prinsip sebesar 24,08%, kesalahan siswa dalam 

menggunakan operasi sebesar 24,64% (Rezki, 2015). Kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh siswa ini dalam pembelajaran matematika yang menyebabkan 

kurangnya minat siswa dalam mempelajari matriks, sehingga siswa jarang 

melakukan pengulangan di rumah seperti mengerjakan latihan-latihan dalam 

pengerjaan soal-soal matematika khususnya materi matriks,  guru berpusat pada 

contoh yang diberikan sehingga siswa mengalami kebingungan jika bentuk 

soalnya sedikit berubah, dan kurangnya ketelitian serta terburu-buru dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi dan kegairahan belajar 

dalam diri siswa salah satunya adalah media pembelajaran yang bertujuan 

memudahkan guru dalam proses pembelajaran di kelas juga membantu siswa 

dalam meningkatkan minat belajar siswa. Media pembelajaran yang dirancang 
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secara baik akan sangat membantu siswa pada saat pembelajaran dan membuat 

siswa termotivasi  dalam belajar matematika (Mismiati, 2017). Guru harus 

menguasai pengelolaan kelas  termasuk bahan ajar yang digunakan sesuai dengan 

materi yang diajarkan. Sesuai dengan kemajuan teknologi agar pendidikan saling 

memberikan respon balik dengan siswa maka guru dituntut menggunakan 

berbagai media pembelajaran serta peralatan-peralatan yang semakin memadai 

pada saat pembelajaran berlangsung  (Nurseto, 2011).  

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru dalam menyampaikan 

gagasan atau pendapat sehingga gagasan atau pendapat tersebut dapat 

disampaikan dengan baik kepada siswa. Manfaat media pembelajaran yaitu: 

menambah daya tarik siswa, bahan pembelajaran mudah dipahami oleh siswa, 

metode mengajar guru lebih beraneka ragam, dan meningkatkan kegiatan belajar 

siswa. Adapun kriteria dalam menggunakan media pembelajaran yaitu : 

kesesuaian terhadap pembelajaran,  isi materi yang mendukung terhadap media, 

kemahiran guru menggunakan media, waktu yang tersedia, dan sesuai cara 

berpikir siswa yang ada di sekolah (Haryanto, 2015). Media pembelajaran berupa 

hardware dan software yang dapat digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan isi materi ajar dari guru kepada siswa dengan metode 

pembelajaran yang dapat memberikan  respon balik dari apa yang telah diinputkan 

kedalam media tersebut (Hasrul, 2011).  

Matlab merupakan software  yang dapat mengolah angka, sintaks, ataupun 

matriks yang mengintegrasikan komputasi dan pemrograman yang fleksibel 

(Cahyono, 2013). Pada matlab terdapat sebuah fasilitas yang diberi nama GUIDE 

Matlab atau GUI Matlab. GUI adalah singkatan dari Graphical User Interface, 
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merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah 

tambahan interface untuk perhitungan dalam memudahkan pengguna menjalankan 

program Matlab. Software  GUI Matlab  mempunyai kemampuan menghitung 

matriks dengan sangat akurat, karena software ini banyak digunakan untuk 

penghitungan numerik keteknikan, analisis data matematis ,  komputasi simbolik 

visualisasi, grafis, statistika, dan simulasi pemodelan (Kumar, 2013). 

Berdasarkan permasalahan yang ada disekolah dan kesulitan-kesulitan siswa 

pada pembelajaran materi matriks maka dapat dibangun media yang dapat 

membantu dalam penyampaian materi matriks. Media yang digunakan yaitu 

“Pengembangan Media Pembelajaran GUI Matlab Materi Matriks Kelas XI 

SMA”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Siswa mengalami beberapa kesulitan dalam mempelajari matriks yang 

disebabkan karena kurangnya minat siswa, sehingga jarang dilakukan 

pengulangan di rumah maka diperlukannya media yang dapat membantu dalam 

penyampaian materi matriks.  Media pembelajaran GUI Matlab merupakan salah 

satu media berbentuk software yang dapat digunakan untuk keperluan analisis 

numerik dan teori tentang matriks. Terlebih-lebih bagi siswa yang kurang senang 

jika belajar di luar jam sekolah. Media GUI Matlab adalah salah satu media yang 

dapat digunakan agar siswa mau belajar di luar jam sekolah. Sehingga dengan 

semakin seringnya siswa berlatih menggunakan media ini maka kemampuan 

siswa akan terlatih. Oleh karena itu penelitian ini perlu  mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana langkah-langkah pengembangan media pembelajaran pada materi 

matriks menggunakan media GUI Matlab? 

2. Bagaimana respon siswa pada pembelajaran materi matriks menggunakan 

media GUI Matlab?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini agar media pembelajaran GUI Matlab dapat 

membangkitkan minta siswa, motivasi belajar siswa, dan mempengaruhi 

psikologis siswa. Pembelajaran dengan multimedia lebih menyenangkan, efektif 

juga siswa ikut terlibat aktif. Media pembelajaran akan lebih beraneka ragam, 

menambah daya tarik siswa serta  pesan belajar yang terdapat pada media lebih 

jelas. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas maka tujuan  yang 

dicapai dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Pengembangan media pembelajaran GUI Matlab pada materi matriks. 

2. Mengamati respon siswa pada pembelajaran materi matriks menggunakan 

media GUI Matlab. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berharap hasil penelitian dapat memiki kebermaknaan. 

Beberapa manfaat penelitian sebagai berikut yaitu manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu 

memberikan kontribusi pada pengembangan media pembelajaran yang dapat 

digunakan pada perkembangan ilmu pendidikan yang berkaitan dengan teknologi 

pembelajaran. 
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Dan secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  siswa dapat meningkatkan kemandirian belajar menggunakan media GUI 

Matlab,  menumbuhkan sikap aktif dan kreaktif pada siswa dalam menerima 

pelajaran sehingga siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar mengajar,  

guru dapat mengembangkan media pembelajaran GUI Matlab,  sebagai bahan 

masukan untuk pengembangan dan penggunaan software matematika dalam 

pembelajaran di kelas matematika dan menambah pengetahuan mengenai 

pemanfaatan software Matlab dalam meningkatkan kemampuan aplikasi 

teknologi pelajaran matematika. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Agar pembuatan media pembelajaran GUI Matlab ini terfokus,  lebih terarah 

dan tidak meluas.  Penulis menyadari adanya keterbatasan waktu maka penelitian 

ini membatasi permasalahannya sebagai berikut. 

1. Pengembangan media pembelajaran  menggunakan aplikasi Matlab. 

2. Media pembelajaran ini dibuat untuk diimplementasikan pada komputer. 

3. Materi yang akan di bahas adalah matriks khususnya operasi matriks. 

4. Hasil dari penelitian ini di lihat dari respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika menggunakan media GUI Matlab materi matriks. 

5. Media pembelajaran GUI Matlab dikatakan layak meliputi kelayakan  dari 

segi media dan materi. 

6. Media pembelajaran ini digunakan sebagai pengayaan untuk siswa. 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

mengartikan istilah-istilah penting yang ada pada judul skripsi maka perlu 

didefinisikan secara jelas sebagai berikut. 

Media pembelajaran segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan 

pembelajaran  sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. 

Matlab merupakan bahasa pemrograman dengan kemampuan tinggi dalam 

bidang komputasi.  Matlab memiliki kemampuan mengintegrasikan komputasi, 

visualisasi, dan pemrograman. Matlab juga memiliki struktur data yang berupa 

array berdimensi dua atau matriks. GUI adalah singkatan dari Graphical User 

Interface, merupakan aplikasi Matlab yang mempunyai komponen tugas, perintah 

atau program untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan Matlab. 

 Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom 

sehingga membentuk suatu bangun persegi dan ditempatkan pada kurung biasa 

atau kurung siku.  

 

 


