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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi diperlukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam 

hal ini komunikasi sangat diperlukan siswa dalam berinteraksi dengan siswa 

lain maupun dengan guru. Bila seorang siswa mampu menguasai komunikasi 

belajar dengan baik, maka hal ini akan berdampak positif pada hasil belajar 

siswa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahid Umar (2012: 1) yang 

menyatakan bahwa “kemampuan komunikasi merupakan aspek yang sangat 

penting yang perlu dimiliki oleh siswa yang ingin berhasil dalam studinya”. 

Menurut Ali Mahmudi (2009: 1) salah satu isu penting dalam 

pembelajaran matematika saat ini adalah pentingnya pengembangan 

kemampuan komunikasi matematika siswa. Pengembangan komunikasi juga 

menjadi salah satu tujuan pembelajaran matematika dan menjadi salah satu 

standar kompetensi lulusan dalam bidang matematika. “Melalui pembelajaran 

matematika, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah” (Permen Nomor 23 Tahun 2006). Sehingga, komunikasi harus 

menjadi salah satu aspek yang harus dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika. Padahal, matematika sendiri pada umumnya dirasakan oleh 

sebagian besar siswa sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit. Akibatnya, 

siswa menjadi malas belajar dan salah satu faktor penyebabnya adalah 
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kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas kurang menarik 

dan membosankan bagi siswa. Padahal pelajaran matematika merupakan salah 

satu pelajaran yang penting bagi siswa karena matematika merupakan dasar 

pengetahuan bagi pelajaran yang lain. 

Berdasarkan hasil observasi kelas XI-AK di SMK Bina Mandiri 

Indonesia Surakarta ditemukan berbagai permasalahan. Diantaranya yaitu 

hanya sekitar 18,75% siswa yang mengajukan permasalahan/persoalan; sekitar 

12,5% siswa yang merespon permasalahan/persoalan dari siswa lain, sekitar 

31,25% siswa yang mengungkapkan lambang, notasi, dan persamaan 

matematika secara lengkap dan benar; sekitar 25% siswa yang dapat 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh; dan sekitar 37,5% siswa yang hasil 

belajarnya memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal. Rendahnya komunikasi 

matematika saat proses pembelajaran berdampak pada rendahnya hasil belajar 

siswa. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya siswa yang hasil belajarnya 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sehingga interaksi antara guru 

dengan siswa pada saat proses pembelajaran memegang peranan penting 

dalam tercapainya tujuan pembelajaran.  

Dari permasalahan tersebut guru diharapkan mampu memilih suatu 

model desain pembelajaran yang dapat meningkatkan komunikasi yang akan 

menimbulkan dampak positif pada prestasi belajar siswa. Model desain 

pembelajaran ASSURE (Analyze learners; State objectives; Select 

instructional methods, media, and materials; Utilize media and materials; 

Require learner participation; Evaluate and revise) merupakan salah satu 
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model dari sekian banyak model desain pembelajaran yang diimplementasikan 

untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang diinginkan dan model 

pembelajaran ini memiliki keunggulan karena berisi langkah-langkah yang 

sederhana untuk diwujudkan (Benny A. Pribadi, 2010). Selain itu model 

desain pembelajaran ASSURE didesain untuk menciptakan aktivitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran, terutama pada kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan media dan teknologi. Visual Basic pada Microsoft Office 

PowerPoint 2007 dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. 

Sehingga guru diharapkan mampu membimbing siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Dengan adanya permasalahan mengenai rendahnya komunikasi dan 

hasil belajar matematika siswa, maka penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian tentang model desain pembelajaran ASSURE  berbasis Visual Basic 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar  

siswa dalam pembelajaran matematika.  

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian difokuskan pada adakah peningkatan komunikasi dan hasil 

belajar dalam belajar matematika setelah dilakukan pembelajaran melalui 

model desain pembelajaran ASSURE berbasis Visual Basic bagi siswa kelas 

XI-AK SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

Fokus penelitian kemudian dirinci menjadi dua pertanyaan pilihan. 
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1. Adakah peningkatan komunikasi matematika setelah dilakukan 

pembelajaran melalui model desain pembelajaran ASSURE berbasis Visual 

Basic?  

Indikator komunikasi matematika dalam penelitian ini dapat dilihat dari : 

a. Kemampuan siswa dalam mengajukan permasalahan/persoalan. 

b. Kemampuan siswa dalam merespon permasalahan/persoalan dari siswa 

lain. 

c. Kemampuan siswa dalam mengungkapkan lambang, notasi, dan 

persamaan matematika secara lengkap dan benar. 

d. Kemampuan siswa dalam menjelaskan kesimpulan yang diperoleh. 

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika siswa setelah dilakukan 

pembelajaran melalui model desain pembelajaran ASSURE berbasis Visual 

Basic? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar siswa kelas XI-

AK SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model desain pembelajaran ASSURE 

berbasis Visual Basic. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada pembelajaran matematika terutama dalam meningkatkan 

komunikasi dan hasil belajar matematika siswa melalui model desain 

pembelajaran ASSURE berbasis Visual Basic.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

a) Melatih komunikasi matematika siswa dalam proses pembelajaran 

sehingga proses belajar dapat menjadi lebih bermakna. 

b) Mengenal variasi model desain pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan semangat belajar. 

c) Meningkatkan komunikasi matematika yang tinggi agar prestasinya 

dalam belajar matematika juga ikut tinggi. 

2) Bagi Guru 

a) Sebagai salah satu model desain pembelajaran alternatif dalam 

mengajar. 

b) Meningkatkan kreatifitas guru dalam proses pembelajaran. 

c) Menambah pengalaman dalam proses pembelajaran. 

3) Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran matematika. 

4) Bagi Penulis, dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan model 

desain pembelajaran ASSURE berbasis Visual Basic. 


