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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting terkait 

dengan peningkatan hasil belajar siswa. Kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi dengan matematika sangat penting untuk diungkapkan. Dalam 

pembelajaran matematika siswa perlu mendengarkan dengan cermat, aktif dan 

menuliskan kembali pernyataan  penting yang diungkapkan oleh teman atau 

pun guru (Wahhid Thoyib, 2008: 2). 

Dalam rangka peningkatan hasil belajar matematika, salah satu usaha 

yang dapat kita lakukan ialah dengan memahami bagaimana siswa-siswa kita 

belajar dimana dalam proses belajar mengajar yang penting adalah penguasaan 

iklim didalam kelas yang sejuk dan nyaman sehingga dapat menggugah motivasi 

siswa dalam belajar. 

Berdasarkan observasi di kelas kelemahan belajar matematika di kelas 

VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta  adalah (1) Siswa tidak mampu untuk 

mengungkapkan ide-ide matematika baik dalam bentuk lisan dalam pemecahan 

masalah sebanyak 4 orang (17,39%), (2) Kurangnya kemampuan siswa dalam 

mengemukakan ide matematika dari suatu teks dalam bentuk tulisan sebanyak 

3 orang (13,04%), (3) Kemampuan siswa dalam mengungkapkan suatu ide atau 

gagasan dalam bentuk simbol, tabel, diagram maupun gambar dalam 

pemecahan permasalahan matematika masih sangat kurang sebanyak 6 orang 
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(26,08%), (4) Kemampuan siswa dalam mengungkapkan atau merefleksikan 

konsep matematika masih kurang sebanyak 4 orang (17,39%). Hal ini tentunya 

akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas yaitu 

hanya sekitar 7 anak yang memenuhi standar ketuntaasan minimal (30,43%). 

Gambaran permasalahan di atas dikarenakan dalam menerangkan 

materi matematika, guru kurang jelas dan kurang menarik perhatian siswa dan 

pada umumnya guru terlalu cepat dalam menerangkan materi pelajaran. Di 

samping itu penggunaan metode pengajaran yang salah. Sehingga siswa dalam 

memahami dan menguasai materi masih kurang dan nilai yang diperoleh siswa 

cenderung rendah.  

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk memberikan bantuan 

pemecahan masalah kemandirian belajar siswa adalah dengan menerapkan 

penggunaan strategi Numbered Head Together dengan media Edutainment. 

Penerapan strategi Numbered Head Together dengan media Edutainment pada 

pembeljaran matematika akan lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi dan hasil belajar siswa. Strategi Numbered Head Together adalah 

suatu model pembelajaran yang lebih melibatkan banyak siswa dalam 

menelaah materi dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman siswa 

tentang isi pelajaran tersebut. Pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

cara mengelompokkan semua ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 

orang. Kesulitan pemahaman materi yang dialami dapat dipecahkan bersama 

dengan anggota kelompok dengan bimbingan guru. Untuk itu pembelajaran 

Numbered Head Together menitikberatkan pada keaktifan siswa dan 
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memerlukan interaksi sosial yang baik antara semua kelompok. Pembelajaran 

Numbered Head Together memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain 

itu, pembelajaran Numbered Head Together juga mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerja sama siswa. (Anita Lie, 2004). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan :  

1. Adakah peningkatan kemampuan komunikasi belajar matematika melalui 

strategi Numbered Head Togehter dengan media Edutainmensiswa bagi 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 2011/2012 

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika melalui strategi Numbered 

Head Togehter dengan media Edutainmensiswa bagi siswa kelas VII PK 

SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 2011/2012. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VII PK SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 2011/2012. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswwa SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta yang meliputi kemampuan berbicara, 
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kemampuan menulis, kemampuan menggambar dan kemampuan 

menjelaskan konsep. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII PK SMP 

Muhmmadiyah 7 Surakarta Tahun 2011/2012. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui teori baru tentang peningkatan komunikasi dan hasil belajar 

siswa dengan strategi Numbered Head Together dengan media edutainment. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, sebagai pemicu motivasi belajar sehingga siswa dapat 

belajar matematika dengan lebih giat. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan 

komunikasi dan hasil belajar siswa.  

2) Membantu guru dalam usaha mencari bentuk pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan komonikasi dan hasil belajar siswa. 

c. Bagi sekolah, sebagai referensi bagi sekolah dalam rangka untuk 

meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta khususnya dan sekolah yang lain pada 

umumnya 
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E. Daftar Istilah 

1. Komunikasi 

Komunikasi dapat diartikan sebagai peristiwa saling hubungan atau 

dialog yang terjadi dalam lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan 

pesan-pesan yang dialihkan berisi tentang materi metematika yang dipelajari 

di kelas sehingga siswa dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi 

mengerti. Pihak yang terlibat komunikasi di kelas adalah guru dan siswa. 

Adapun indikator kemampuan komunikasi antara lain meliputi: 

a. Berbicara, kemampuan mengungkapkan ide matematika dari suatu teks 

dalam bentuk lisan 

b. Menulis, kemampuan siswa dalam mengungkapkan atau pun 

merefleksikan pikirannya lewat tulisan. 

c. Menggambar, kemampuan siswa dalam mengungkapkan suatu ide atau 

gagasan dalam bentuk simbol, tabel, diagram maupun gambar dalam 

pemecahan masalah. 

d. Menjelaskan, kemampuan untuk mengungkapkan ide matematika baik 

dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu proses perubahan keaktifan, pemahaman 

dan kemandirian belajar siswa yang diperoleh selama mengikuti 

pembelajaran matematika. Hasil belajar dikatakan berhasil jika nilai yang 

diperoleh dalam pembelajaran ≥ 65. 
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3. Strategi Numbered Head Together  

Numbered Head Together  adalah suatu strategi pembelajaran yang 

mengutamakan kerja kelompok dari para individual, sehingga siswa bekerja 

dalam suasana gotong royang. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

a. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapatkan nomor. 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

c. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan 

memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. 

d. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

4. Media Edutainment 

Edutainment adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang 

dipenuhi nuansa menghibur dan menyenangkan dan mudah dicerna oleh 

penontonnya. Edutainment dirancang khusus untuk tujuan pendidikan yang 

penyajiannya diramu dengan unsur-unsur hiburan sesuai dengan 

materinya. Edutainment merupakan media berbasis komputer, TV dan video 

instruksional. 

 


