
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang sangat penting bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang harus dipelajari disemua jenjang pendidikan. Mulai dari tingkat yang 

paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, semua mempelajari matematika. Pada 

tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah matematika dimasukkan dalam kelompok 

dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik, karena pentingnya matematika pada 

jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut maka mata pelajaran matematika 

menempati urutan pertama dalam hal jumlah jam pelajaran. Hal ini menunjukkan 

kepada semua orang tentang pentingnya matematika. 

Pada kenyataannya, dari hasil wawancara dengan beberapa orang peserta didik 

SMA Negeri 4 Kota Jambi, diperoleh 90% peserta didik mengatakan bahwa pelajaran 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit. Matematika sering dianggap sulit 

karena peserta didik kurang nyaman dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru di 

dalam kelas. Cara mengajar guru terkadang membuat peserta didik menjadi sulit dan 

bingung memahami materi matematika. Berdasarkan observasi PPL yang dilakukan 

oleh peneliti di SMA Negeri 4 Kota Jambi tahun 2017, menemukan fakta bahwa guru-

guru sekarang ini masih menggunakan metode ceramah atau pembelajaran teacher 

center. Proses pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan peserta didik hanya 

menerima materi yang diberikan oleh guru, serta guru menjadi satu-satunya sumber 

belajar. 



Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan arus globalisasi yang 

makin cepat, memudahkan peserta didik untuk mendapatkan sumber belajar lain selain 

guru, dengan kemudahan mengakses informasi, peserta didik mampu mengembangkan 

pengetahuan matematika secara mandiri. Oleh karena itu, pembelajaran dengan strategi 

teacher center sudah tidak relevan lagi digunakan karena tidak sesuai dengan 

perkembangan yang dihadapi oleh sekolah SMA Negeri 4 Kota Jambi yang telah 

memiliki fasilitas yang memadai, seperti: proyektor, jaringan Wi-Fi, dan laboratorium. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti saat PPL UNJA tahun 2017, terlihat 

bahwa penggunaan media pembelajaran matematika sangat minim. Hal ini juga menjadi 

salah satu penyebab mengapa peserta didik kurang tertarik dengan matematika. Padahal 

dengan menggunakan media pembelajaran peserta didik akan lebih tertarik dengan 

matematika serta memudahkan peserta didik dalam memahami konsep-konsep 

matematika. Sadiman, dkk. (2014:17) mengungkapkan bahwa secara umum media 

pembelajaran berguna untuk memperjelas penyajian materi, mengatasi keterbatasan 

ruang, dapat mengatasi peserta didik bersikap pasif, menimbulkan kegairahan pada 

peserta didik, memberikan perangsangan dan persepsi yang sama dan memungkinkan 

peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. 

Dengan adanya perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan, maka 

isi dari materi pelajaran akan terserap dengan baik. Sebaliknya, tanpa adanya perhatian 

terhadap apa yang diberikan dengan susah payah tidak akan didengar, apalagi dikuasai 

peserta didik. Oleh karena itu, ketika perhatian/minat peserta didik belajar matematika 

berkurang atau tidak ada, penting bagi guru untuk menarik perhatian peserta didik 

dalam belajar matematika. Salah satu cara untuk menarik perhatian peserta didik dalam 

belajar matematika adalah membuat suatu media pembelajaran yang menarik. 



Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 

perlu diperbarui, diharapkan guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang relevan, 

sesuai dengan kondisi kelas dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Di dalam 

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 dikatakan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, serta 

psikologis peserta didik. 

Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut menjadi 

tanggung jawab bersama terutama guru sebagai subjek pendidikan yang memegang 

peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu pengajaran. Guru tidak hanya 

memberi informasi-informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan semata 

melainkan mendidik dan membimbing anak dalam belajar. Sehingga diperlukan suatu 

pendekatan pembelajaran yang tepat agar dapat mengubah proses pembelajaran dari 

situasi guru mengajar menjadi situasi peserta didik belajar atau peserta didik terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat mewujudkan proses 

pembelajaran tersebut adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual. 

Menurut Johnson (2014:64) pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan 

pembelajaran yang membuat peserta didik mampu menghubungkan isi dari materi 

pelajaran dengan konteks kehidupan keseharian mereka untuk menemukan makna. 

Ketika peserta didik mampu menemukan makna di dalam pelajaran, maka peserta didik 

akan belajar dan ingat dengan apa yang telah dipelajari. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat dikatakan bahwa pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan yang 

dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 



Di samping pendekatan, media juga memegang peranan penting sebagai alat 

bantu untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Agar peserta didik menyukai 

belajar matematika, maka perlu dibuat media pembelajaran matematika yang menarik. 

Salah satunya media pembelajaran matematika dengan menggunakan Software Aurora 

3D Presentation. Software Aurora 3D Presentation merupakan sebuah aplikasi untuk 

membuat slide presentasi 3D, dengan perangkat lunak ini dapat dengan mudah 

menghasilkan presentasi yang bagus untuk gambar, teks, audio, video, dan data, serta 

memilih banyak cara untuk menampilkan konten presentasi. Aurora Presentation 3D 

memiliki banyak jenis model presentasi dan dapat dibuat dengan mudah (Hernawati, 

2012:1). 

Software Aurora 3D Presentation ini dipilih karena sejauh ini media yang sering 

digunakan oleh para guru adalah Software Power Point yang hanya memiliki tampilan 2 

dimensi. Software Aurora 3D Presentation merupakan aplikasi yang diadaptasi dari 

Software sebelumnya yaitu Software Power Point, Software Aurora 3D Presentation 

menyajikan kemudahan dalam penggunaan animasi presentasi baik dua atau tiga 

dimensi, selain itu Software Aurora 3D Presentation memiliki fitur-fitur tiga dimensi 

yang mudah digunakan serta mendukung penyajian meteri yang akan diajarkan. 

Materi yang dipilih untuk disajikan dalam media pembelajaran matematika ini 

adalah materi program linear. Materi program linear dipilih karena berdasarkan hasil 

observasi yang peneliti lakukan pada saat PPL di SMA N 4 Kota Jambi diperoleh 

bahwa peserta didik sangat sulit memahami dan menyelesaikan masalah pada materi 

program linear tersebut. Materi program linear ini akan dihubungkan dengan budaya 

Jambi. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 



Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa jenis budaya Jambi yang akan 

dihubungkan dengan contoh soal dan latihan soal pada materi program linear, yaitu: 

batik khas Jambi, kerajinan khas Jambi, makanan khas jambi serta wisata yang ada di 

daerah Jambi. Contoh soal dan latihan soal dengan konteks budaya jambi akan 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Oleh karena itu, melalui perpaduan 

penggunaan media pembelajaran matematika menggunakan Software Aurora 3D 

Presentation dan penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran diharapkan 

mampu mengatasi kesulitan dan kendala dalam pembelajaran pada materi program 

linear. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dari itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi Media Pembelajaran 

menggunakan Aurora 3D Presentation dengan Pendekatan Kontekstual dalam 

Pembelajaran Matematika pada Materi Program Linear Kelas XI SMA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode ceramah atau pembelajaran teacher center dalam proses 

pembelajaran. 

2. Penggunaan media pembelajaran matematika yang sangat minim. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus dan tidak terlalu luas pembahasannya, maka peneliti 

memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 



1. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan produk media pembelajaran 

matematika bagi peserta didik SMA/MA kelas XI pada materi pokok program linear 

dengan Kompetensi Dasar sebagai berikut: 

a. Menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan 

menggunakan masalah kontekstual. 

b. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua 

variabel. 

2. Pengujian media pembelajaran yang dibuat, hanya meliputi pengujian efektivitas 

media dan pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. 

3. Media pembelajaran yang akan digunakan adalah media pembelajaran yang 

menggunakan Aurora 3D Presentation. 

4. Jenis media pembelajaran yang akan dibuat merupakan penyajian materi 

pembelajaran matematika materi pokok program linear dalam bentuk presentasi. 

5. Responden yang akan dijadikan sampel penelitian adalah peserta didik kelas XI IPA 

SMA Negeri 4 Kota Jambi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas media pembelajaran matematika menggunakan Aurora 3D 

Presentation yang dibuat? 

2. Apakah hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran matematika menggunakan Aurora 3D 

Presentation dengan pendekatan kontekstual lebih baik daripada hasil belajar 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran langsung? 



1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui efektivitas media pembelajaran matematika menggunakan Aurora 3D 

Presentation yang dibuat. 

2. Mengetahui hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran matematika menggunakan Aurora 3D 

Presentation dengan pendekatan kontekstual dan hasil belajar peserta didik setelah 

mengikuti pembelajaran langsung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru matematika 

Memberi informasi bagi guru matematika dalam menentukan alternatif yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran pada materi program linear, dengan adanya 

media pembelajaran matematika menggunakan Aurora 3D Presentation akan 

memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi program linear. Selain 

itu guru mendapat wawasan baru dalam pembelajaran matematika dan mendorong 

kreativitas guru untuk mengembangkan sarana pembelajaran lain yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi peserta didik 

Meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika 

khususnya pada materi program linear, sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajar 

peserta didik yang lebih baik melalui media pembelajaran matematika menggunakan 

Aurora 3D Presentation. 



3. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan untuk penelitian atau kajian lebih lanjut dalam rangka 

penggunaan media pembelajaran matematika menggunakan Aurora 3D Presentation 

untuk kompetensi dasar yang lain. 

 

1.7 Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta 

didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

matematika menggunakan Aurora 3D Presentation dengan pendekatan kontekstual 

lebih baik daripada hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran langsung. 

 

1.8 Definisi Istilah 

Agar terhindar dari penafsiran yang berbeda terhadap istilah dalam penelitian 

ini, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian 

ini agar tidak membuat pembaca salah mengartikan. Beberapa istilah dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat meransang pikiran, perasaan dan 

minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi 

(Sadiman, 2014:7). 

2. Software Aurora 3D Presentation adalah aplikasi presentasi tiga dimensi dengan 

latar belakang dan grafis tiga dimensi. Software Aurora 3D Presentation dapat 

menciptakan solusi yang efektif, dapat menggabungkan gambar, teks, video 

sedemikian rupa untuk menarik perhatian audiens (Iqbal, 2017:17). 



3. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar yang bertujuan untuk 

memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan 

mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga peserta didik 

memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan 

(ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya 

(Majid, 2014:179). 

 


