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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa 

ini, pendidikan banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan salah 

satu hambatannya adalah rendahnya mutu pendidikan di negara ini, sehingga 

dengan adanya hambatan tersebut akan menjadikan sebuah tantangan bagi 

pengelola pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang memiliki peranan 

penting dalam pendidikan. Sebagai bukti adalah pelajaran matematika 

diberikan kepada semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai 

Perguruan Tinggi. Mengingat pentingnya matematika, maka dalam 

pengajarannya bukan hanya untuk mengetahui dan memahami apa yang 

terkandung dalam matematika itu sendiri, tetapi lebih menekankan pada pola 

berfikir siswa agar dapat memecahkan masalah secara kritis, logis, kreatif, 

cermat, dan teliti.  

Komunikasi matematika tidak hanya dikaitkan dengan pemahaman 

matematika, namun juga sangat terkait dengan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah. Kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan matematika sangat penting untuk di ungkapkan. Untuk 
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komunikasi matematika ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu 

aspek merepresentasi, merekonstruksi, dan kerja sama.  

Berdasarkan hasil dari observasi pendahuluan, kegiatan pembelajaran 

yang terjadi di kelas VII D SMP Negeri 2 Tasikmadu ditemukan 

permasalahan antara lain : kurangnya inisiatif dari siswa untuk mengajukan 

pertanyaan, dari 32 siswa hanya terdapat 7 siswa (21,88%) yang bertanya 

kepada guru tentang materi yang disampaikan. Kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan, dari 32 siswa hanya terdapat 5 siswa (15,63%) yang 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemampuan siswa 

dalam mengemukakan ide, dari 32 siswa hanya terdapat 6 siswa (18,75%), 

dan kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan dari 32 siswa hanya 

terdapat 7 siswa (21,88%). Selain permasalahan diatas, permasalahan lain 

dalam pembelajaran matematika yang ditentukan adalah faktor guru. Pada 

proses pembelajaran dominasi guru sangat tinggi. Metode mengajar yang 

digunakan masih konvensional, sehingga komunikasi yang terjadi masih satu 

arah. Guru jarang ada yang bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih 

bisa meningkatkan kemampuan komunikasi siswa di kelas.  

Untuk mengantisipasi masalah yang terjadi di SMP Negeri 2 

Tasikmadu tersebut berkelanjutan maka perlu dicarikan solusi pembelajaran 

yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 

dalam pembelajaran matematika. Para guru terus berusaha menyusun dan 

menerapkan berbagai metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam melakukan 
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pembelajaran matematika yang bervariasi agar siswa tertarik dan bersemangat 

dalam belajar matematika. Salah satunya dengan menerapkan strategi 

pembelajaran aktif tipe guided teaching dengan metode generative learning. 

Strategi pembelajaran guided teaching merupakan salah satu solusi 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 

dalam proses pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan strategi guided teaching siswa dituntut aktif dan menjawab 

beberapa pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan membentuk kelompok 

kecil. Apabila menghadapi kesulitan, siswa dapat mendiskusikan terlebih 

dahulu degan siswa yang lain atau menanyakan kepada guru. Metode 

generative learning atau metode pembelajaran generatif adalah metode 

pembelajaran yang menekankan kegiatannya pada kemampuan masing-

masing siswa, sehingga siswa dapat menggali potensi dirinya dan 

mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan pengetahuan 

baru. Dalam generative learning dipusatkan pada cara persoalan dengan 

langkah penyelesaian yang sistematis menurut Osborno dan Wittrock dalam 

Wiwik (2010 : 11) yaitu : 1) siswa mengungkap pemahaman dan pengalaman 

mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang ditulis 

oleh guru, 2) siswa mengomentari pendapat teman sekelas dan 

membandingkannya dengan pendapat sendiri, 3) siswa diberikan beberapa 

persoalan dengan konteks sama dengan yang diterangkan oleh guru dan 

menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang 

diusulkan  guru, 4) siswa diberikan berbagai persoalan dengan konteks yang 
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berbeda, sehingga peserta didik dapat menerangkan pengetahuan lama 

mereka pada situasi dan kondisi yang baru, dan 5) siswa dan guru menilai 

kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan dengan suatu 

diskusi. 

Berdasarkan uraian diatas tentang adanya permasalahan yang dihadapi 

guru di dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika, maka penulis termotivasi untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan strategi guided teaching 

dengan metode generative learning untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika.  

B. Perumusan Masalah 

 Permasalahan penelitian dirumuskan menjadi : Apakah dengan 

menggunakan strategi guided teaching dengan metode generative learning 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika kelas VII D SMP Negeri 2 Tasikmadu?  

 Kemampuan komunikasi siswa dilihat dari indikator : 1) kemampuan 

siswa mengajukan pertanyaan, 2) kemampuan siswa menjawab pertanyaan, 3) 

kemampuan siswa mengemukakan ide/gagasan, dan 4) kemampuan siswa 

membuat kesimpulan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

strategi guided teaching dengan metode generative learning. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Secara umum penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan kepada pembelajaran matematika bahwa penerapan strategi 

guided teaching dengan metode generative learning dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 

dalam pembelajaran matematika.  

 Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada penggunaan strategi pembelajaran agar lebih inovatif 

kembali. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

   Untuk memberikan informasi tentang pentingnya kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika dan membuat 

siswa lebih interaktif dalam proses pembelajaran.  

b. Bagi Guru 

  Dapat dijadikan sebagai masukan dan dasar pemikiran guru dan 

calon guru untuk dapat memilih metode pembelajaran dan strategi 

pembelajaran yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

 Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka 

perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah khususnya 

pembelajaran matematika dan mengembangkan profesionalisme guru. 
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d. Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikn sebagai bahan 

pembanding atau dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi 

terhadap penelitian yang relevan dengan permasalahan sejenis.  

E. Definisi Istilah 

1. Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa dalam memberikan alasan rasional terhadap 

suatu pernyataan, kemampuan mengubah, mengilustrasikan ide-ide 

matematika ke dalam bentuk uraian yang relevan dan mempresentasikan 

penyelesaian masalah yang terorganisasi dan terstuktur dengan baik. 

2. Strategi Guided Teaching 

Strategi guided teaching merupakan suatu strategi pembelajaran 

aktif yang memungkinkan untuk mempelajari apa yang telah diketahui 

dan dipahami para peserta didik sebelum membuat poin-poin pengajaran. 

Dalam teknik ini, guru menanyakan satu atau lebih pertanyaan untuk 

membuka pengetahuan mata pelajaran atau mendapatkan hipotesis atau 

kesimpulan dan kemudian memilahnya dalam kategori – kategori (Mel 

Silberman, 2007: 116).  

3. Metode Generative Learning 

 Metode generative learning merupakan suatu metode pembelajaran 

yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru 

dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa 
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sebelumnya. Pengetahuan baru tersebut akan diuji dengan cara 

menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. 

Apabila pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang 

dihadapi, maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori 

jangka panjang. 


