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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses balajar mengajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi 

yaitu penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media 

tertentu kepada penerima. Pesan, sumber pesan, saluran atau media dan 

penerima pesan adalah komponen proses komunikasi (Sodiman, 2002). 

Komunikasi akan selalu berhubungan dengan kemampuan menyampaikan 

pendapat siswa. Karena tanpa didukung dengan kemampuan 

menyampaikan pendapat yang baik maka komunikasi di dalam kelas tidak 

akan dapat berlangsung. 

Berdasarkan kenyataan di sekolah, kemampuan menyampaikan 

pendapat dalam pembelajaran Matematika masing sangat minim. 

Pembelajaran Matematika sering dilaksanakan pada kegiatan mengerjakan 

soal-soal. Dalam pembelajaran Matematika, guru biasanya hanya 

manyampaikan materi kemudian menyuruh siswa untuk mengerjakan 

latihan soal. Guru melakukan pembelajaran searah yang kurang memberi 

peluang kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Selain 

kurangnya kesempatan menyampaikan pendapat, adanya dominasi siswa 

tertentu juga menyebabkan siswa enggan untuk menyampaikan 

pendapatnya. 
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Masalah tersebut juga muncul dalam pembelajaran di kelas VIII A 

SMP Negeri 2 Manyaran. Berkaitan dengan masalah tersebut, pada 

pembelajaran matematika juga ditemukan keragaman masalah sebagai 

berikut: 1) Siswa hanya diam dan tidak memberikan timbal balik dalam 

pembelajaran, 2) Kurang aktifnya siswa dalam kegiatan diskusi, mereka 

cenderung mengerjakan soal secara individu dan 3) Kurang kemampuan 

menyampaikan pendapat siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya. 

Penyebab siswa kurang berani mengemukakan pendapat karena 

malu dan dominannya siswa-siswa yang aktif. Selain itu Guru kurang 

dalam memotivasi siswa agar berpartisipasi secara aktif di dalam 

pembelajaran. Guru lebih banyak memberi informasi, pengetahuan dan 

pemecahan masalah. Selain itu guru kurang memberi pemerataan pada 

siswa dalam mengemukakan pendapat mereka. 

Masalah-masalah yang timbul tersebut perlu mendapat perbaikan 

agar kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat dapat lebih 

ditingkatkan. Usaha ini dimulai dengan pembenahan model 

pembelajarannya salah satu caranya yaitu dengan model pembelajaran 

Artikulasi. Menurut Hanafiah (2009 : 45) langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam model pembelajaran Artikulasi adalah sebagai berikut: 1) 

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, 2) guru menyajikan 

materi sebagaimana biasa, 3) untuk mengetahui daya serap siswa, guru 

membentuk kelompok berpasangan dua orang, 4) menugaskan salah satu 

siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari guru, 5) 

pasangan dari siswa tersebut mendengar sambil membuat catatan-catatan 
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kecil, kemudian berganti peran, 6)menugaskan siswa secara bergiliran/diacak 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya sampai 

sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya, 7) guru 

mengulangi/menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami 

siswa, dan 8) kesimpulan/penutup. 

Model pembelajaran Artikulasi prosesnya seperti pesan berantai, 

artinya apa yang telah diberikan Guru, seorang siswa wajib meneruskan 

menjelaskannya pada siswa lain (pasangan kelompoknya). Di sinilah 

keunikan model pembelajaran ini. Siswa dituntut untuk bisa berperan 

sebagai ‘penerima pesan’ sekaligus berperan sebagai ‘penyampai pesan.’ 

Dengan perannya seabagai ‘penerima pesan’ sekaligus berperan sebagai 

‘penyampai pesan’, maka diharapkan kemampuan siswa dalam 

menyampaikan pendapat dapat terasah.  

   Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan 

pendapat siswa  dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran artikulasi diperlukan adanya kerja sama antara guru 

matematika dan peneliti yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas. Dengan 

demikian proses pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

pembelajaran Artikulasi dapat meningkatkan kemampuan menyampaikan 

pendapat siswa kelas VIII A di SMP Negeri 2 Manyaran. Bertolak dari 

uraian-uraian di atas maka penulis melakukan penelitian tentang 

”Efektivitas model Artikulasi untuk meningkatkan kemampuan 

menyampaikan pendapat siswa dalam pembelajaran matematika”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada peningkatan kemampuan menyampaikan pendapat 

dalam pembelajaran matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Artikulasi di SMP Negeri 2 Manyaran? 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan menyampaikan pendapat siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

2. Tujuan khusus 

Mendeskripsikan peningkatkan kemampuan menyampaikan pendapat 

siswa dalam pembelajaran matematika kelas VIII A SMP Negeri 2 

Manyaran melalui penggunaan model pembelajaran artikulasi. 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan kepada bidang pendidikan matematika, 

utamanya pada model pembelajaran matematika. Bermanfaat bagi 

peningkatan kemampuan dan kreatifitas guru dalam meningkatkan 

kemampuan menyampaikan pendapat siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Siswa 

Dapat meningkatkan kemampuan menyampaikan pendapat melalui 

model pembelajaran artikulasi. 
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b. Guru 

Sebagai sumber inspirasi dalam meningkatkan kreatifitas 

pembelajaran Matematika, terutama dalam meningkatkan 

ketrampilan mengemukakan pendapat pada siswa. 

c. Sekolah 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah dalam upaya 

peningkatan sumber daya manusia di sekolah. Paningkatan sumber 

daya tersebut adalah peningkatan sumber daya guru dan siswa. 


