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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pembentukan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya, diperlukan proses 

pendidikan yang merupakan proses untuk meningkatkan harkat serta martabat 

bangsa. Karena melalui usaha pendidikan ini diharapkan dapat mengarahkan 

perkembangan anak di dalam pembentukan suatu pribadi yang mandiri. Tujuan 

pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, Tujuan pendidikan ini 

bisa menyangkut kepentingan peserta didik sendiri, kepentingan  masyarakat  dan 

tuntutan  lapangan  pekerjaan atau ketiga-tiganya  peserta didik, masyarakat dan 

pekerjaan sekaligus. Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan 

pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam 

rangka pembentukan dan pengembangan  diri peserta didik. Pengembangan diri ini 

dibutuhkan, untuk menghadapi tugas-tugas dalam kehidupannya sebagai  pribadi, 

sebagai  siswa,  karyawan,  profesional  maupun   sebagai  warga  masyarakat (Nana 

Syaodih Sukmadinata, 2004: 4). 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan Undang-Undang. Jalur pendidikan formal mempunyai peranan 
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yang penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, terutama 

dalam pembentukan perilaku dan meningkatkan kecerdasan bangsa. 

Sekolah merupakan suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada siswa. 

Lembaga pendidikan memberikan pengajaran secara formal yang berbeda dengan 

pengajaran yang dilakukan dalam keluarga dan masyarakat,   sekolah sebagai tempat 

mengajar dan belajar (school is building or institutional for teaching and learning).  

Sekolah bukan saja disediakan untuk anak-anak tetapi juga disediakan untuk orang 

dewasa. 

Masyarakat semakin sadar bahwa anak-anak perlu memiliki pengetahuan yang 

tingkatannya melebihi pengetahuan dan pengalaman orang tua sendiri.  Orang tua 

tidak mungkin memberikan pengetahuan  kepada anak-anak mereka, karena 

pendidikan orang tua sendiri yang masih kurang.  Alasan lain orang tua 

menyekolahkan anak di suatu Lembaga Pendidikan adalah adanya berbagai 

kesibukan orang tua untuk menghidupi keluarga dengan cara bekerja,  orang tua tidak 

lagi memiliki waktu yang cukup untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman 

kepada anaknya.  

Dalam proses pengajaran yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan, unsur 

proses belajar memegang peranan yang penting. Hasil yang diharapkan  dari proses 

pengajaran adalah adanya perubahan perilaku yang terdiri dari sejumlah aspek yaitu: 

pengetahuan, pengertian, kebiasaan, ketrampilan, apresiasi, emosional, hubungan 

sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap (Hamalik, 2001: 30). Pendidikan 

mempunyai tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik atas menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, ckap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UU. No. 20, Tahun 2003, Pasal 3). Pendidikan memiliki andil 

yang besar terhadap terbentuknya kualitas Sumber Daya Manusia. 

Segala sesuatu yang menyangkut proses belajar mengajar merupakan proses 

komunikasi. Komunikasi tersebut hendaklah merupakan komunikasi timbal balik atau 

komunikasi interaktif edukatif yang bukan terjadi dengan sendirinya melainkan 

diciptakan oleh guru (pengajar) dan peserta didik. 

Keberhasilan proses pengajaran tidak sangat ditentukan oleh peran guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, peran tersebut sebagian besar telah tertuang 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dimana dalam rencana tersebut telah 

digambarkan bagaimana kegiatan yang dilakukan guru dalam proses belajar 

mengajar. Salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah adanya 

kejelasan tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh guru.  

Salah satu yang direncanakan guru adalah bagaimana menggunakan media 

pembelajaran. Penerapan berbagai teknik  penyampaian  materi  pelajaran  oleh guru 

akan menarik minat siswa dan membangkitkan motivasi dalam belajar.  Penggunaan 

media  pembelajaran pada  saat  menyampaikan materi  pelajaran merupakan salah 

satu usaha yang efektif  untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya 

bermacam jenis media pembelajaran, akan  bertambah banyak pesan yang disalurkan 

melalui media, sehingga akan merangsang siswa untuk belajar. Penggunaan alat 

peraga/media berkaitan dengan  ketersediaan  media  tersebut  di  sekolah. 

Pentingnya media dapat dilihat dari aspek kehidupan siswa. Suatu kenyataan 

bahwa siswa mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan bervariasi dibanding 
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orangtua mereka ketika masih muda. Sehingga cukup beralasan kiranya apabila 

sekolah memberikan siswa pengalaman sebanyak mungkin dan variatif. Untuk 

mencapai hal ini, sekolah harus menggunakan sebanyak mungkin media yang dapat 

menyajikan berbagai pengalaman kepada siswa. Dengan menggunakan media 

khususnya media instruksional sangat bermanfaat untuk membangkitkan motivasi 

siswa dalam belajar karena media menyajikan banyak pengalaman yang menarik, 

bahkan pengalaman akan dunia di luar sekolah. Walaupun demikian, hasil yang 

didapat sangat dipengaruhi oleh penggunaan media dengan benar, tepat, dan 

terseleksi.  

Banyak guru, khususnya SMP Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak, tidak 

memanfaatkan media komputer karena dianggap mahal atau tidak tahu cara 

pemanfaatannya dalam pembelajaran. Seperti kata pepatah “ala bisa karena biasa” 

memang terjadi dalam pemanfaatan media. Banyak guru tidak bisa karena tidak 

diajari atau tidak mau belajar sendiri untuk menggunakannya, serta tidak mau 

mencoba. Suatu sikap yang harus diterapkan di kalangan guru adalah mencoba 

belajar menggunakannya. Guru akan langsung merasakan manfaatnya setelah 

mencoba. 

Media dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran baik secara klasikal 

maupun individual. Dalam pembelajaran klasikal, media menjadi bagian integral dari 

proses pembelajaran itu sendiri. Melalui penggunaan media, siswa dapat terlibat 

langsung dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, penggunaan media realita 

atau benda nyata akan memberikan pengalaman belajar (learning experiences) yang 
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sesungguhnya kepada siswa. Siswa dapat menyentuh dan mengobservasi benda 

tersebut dan memperoleh informasi yang diperlukan. 

Berbagai  media  yang  ada  ternyata belum digunakan dengan  baik  oleh  guru. 

Kondisi ini bisa saja terjadi  karena  banyaknya  media  yang harus  dipilih, sehingga 

guru merasa kerepotan untuk membawa dan menggunakannya. Terlebih lagi jika  

media  yang  tersedia  di sekolah kurang lengkap, sedangkan  dana untuk 

pengadaannya tidak tersedia. Keengganan guru menggunakan  media juga disebabkan 

guru-guru kurang pengetahuan mengenai media, kurangnya  membuat  dan  

menggunakan media  itu  sendiri.  Salah satu fungsi media adalah membangkitkan 

dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun demikian belum  semua  guru  

menyadari  hal  ini. Berpangkal tolak dari belakang diatas, dipandang perlu untuk 

dilakukan penelitian apakah penggunaan media khususnya media komputer dapat 

mempengaruhi Hasil belajar ditinjau dari  motivasi  belajar  mata  pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam  di  kelas VII SMP Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak. 

B. Perumusan Masalah 

Masalah-masalah  yang  akan  diteliti  dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara pembelajaran menggunakan media 

komputer dan pembelajaran OHP terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA 

kelas VII di SMP Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak. 

2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas VII di 

SMP Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak antara motivasi belajar  tinggi dan 

motivasi belajar rendah?  
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3. Apakah terdapat interaksi pengaruh penggunaan media computer dan  motivasi 

belajar  terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas VII di SMP Negeri 

2 Dempet Kabupaten Demak 

 
C. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara pembelajaran menggunakan media 

komputer dan pembelajaran OHP terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA 

kelas VII di SMP Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas VII di 

SMP Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak antara motivasi belajar  tinggi dan 

motivasi belajar rendah. 

3. Untuk mengetahui interaksi penggunaan media komputer dan Motivasi  belajar  

mata  pelajaran  IPA terhadap Hasil belajar siswa di SMP Negeri 2 Dempet 

Kabupaten Demak 

 
D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis dan teotiris. 

1. Manfaat  Praktis 

a. Sebagai motivasi sebagai penulis untuk selalu menggunakan media  

pembelajaran  komputer dalam  setiap  pembelajaran. 

b. Untuk meyakinkan kepada guru SMP khususnya  pelajaran  IPA terhadap 

Hasil belajar siswa di SMP Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak. 
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2. Manfaat  Teoretis 

Untuk menambah wawasan Ilmu Pengetahuan khususnya program pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, program teknologi pendidikan  
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