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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang harus ada dalam kegiatan 

belajar mengajar. Hal terpenting dalam proses belajar mengajar yaitu 

penyampaikan materi. Kemampuan komunikasi yang baik akan memberi 

pengaruh besar pada hasil belajar siswa.  

Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor itu meliputi 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yaitu barasal dari dalam diri siswa itu sendiri, meliputi kesehatan, 

motivasi, dan cara belajar. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar siswa 

yang meliputi keadaan keluarga, teman bermain, sekolah, dan masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi awal komunikasi matematika siswa kelas 

VIIA SMP Negeri 4 Karanganom yang berjumlah 29 siswa yang terdiri 14 

siswa perempuan dan 15 siswa laki – laki  belum sesuai dengan harapan 

peneliti. Peneliti mengamati komunikasi matematika dari empat indikator, 

yaitu (1) siswa mampu menyatakan ide melalui berbicara berjumlah 3 siswa 

(10,34%), (2) siswa mampu menuliskan ide berjumlah 4 siswa (13,79%), (3) 

siswa mampu menggambarkan ide berjumlah 2 siswa (6,89%), (4) siswa 

mampu menjelaskan konsep – konsep matematika berjumlah 3 siswa (10,34%). 

Hasil analisis dokumen menunjukkkan kondisi awal hasil balajar siswa 

kelas VIIA SMP Negeri 4 Karanaganom yang mencapai batas Kriteria 
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Ketuntasan  Minimal (KKM) atau lebih sama dengan 70 berjumlah 13 siswa 

(44,83%). Data observasi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar di 

sekolah tersebut belum sesuai dengan harapan peneliti. 

Akar penyebab komunikasi dan hasil belajar siswa yang bervariasi 

diantaranya berasal dari siswa dan guru. Faktor dari siswa meliputi tingkat 

motivasi mengikuti pelajaran matematika yang bervariasi. Sedangkan dari guru 

meliputi penggunaan strategi pembelajaran yang kurang menarik menjadikan 

siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran.  Akibatnya komunikasi 

antara guru dan siswa semakin berkurang. 

Peneliti memberikan alternatif strategi pembelajaran penemuan terbimbing 

(guide discovery). Strategi penemuan terbimbing merupakan strategi 

pembelajaran dimana kegiatan belajar siswa dibimbing oleh guru untuk 

menemukan pemecahan dari suatu masalah. Proses pembelajaran penemuan 

terbimbing dimulai dengan  guru memberikan pernyataan atau informasi 

mengenai suatu permasalahan kemudian peserta didik diminta untuk  

mengidentifikasi, merumuskan masalah dan mencari penyelesaian dari 

permasalahan tersebut. Penggunaan strategi penemuan terbimbing dapat 

dijadikan teknik untuk membangkitkan motivasi dan keingintahuan siswa 

dalam penyelesaian masalah sehingga mendorong siswa untuk lebih aktif 

bertanya akibatnya dapat meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. 

Menurut Hanafiah dan Suhana (2009: 79) strategi guided discovery 

memiliki beberapa kelebihan, diantaranya (1) membantu siswa untuk 

mengembangkan kesiapan serta penguasaan ketrampilan dalam proses kognitif, 
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(2) siswa memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat 

dimengerti dan mengendap dalam pikirannya, (3) dapat membangkitkan 

motivasi dan gairah belajar siswa untuk belajar lebih giat, (4) memberikan 

peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat 

masing-masing, (5) Memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri 

dengan proses menemukan sendiri. 

Berdasarkan keunggulan diatas diharapkan melalui strategi pembelajaran 

penemuan terbimbing dapat meningkakan komunikasi dan hasil belajar 

matematika siswa. Peningkatan komunikasi matematika dilihat dari (1) 

kemampuan siswa dalam menyatakan ide dengan berbicara, (2) kemampuan 

siswa dalam menuliskan ide, (3) kemampuan siswa dalam menggambarkan ide, 

dan (4) kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep matematika. Sedangkan 

peningkatan hasil belajar diukur dari nilai siswa yang tuntas sesuai dengan 

KKM yaitu 70. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah peningkatan komunikasi matematika setelah dilakukan 

pembelajaran melalui penemuan terbimbing pada siswa kelas VIIA SMP 

Negeri 4 Karanganom tahun ajaran 2012/ 2013 ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran melalui penemuan terbimbing pada siswa kelas VIIA SMP 

Negeri 4 Karanganom tahun ajaran 2012/ 2013 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika 

siswa kelas VIIA SMP N 4 Karanganom. 

2. Tujuan khusus  

Mendeskripsikan peningkatan komunikasi dan hasil belajar bagi 

siswa kelas VIIA SMP N 4 Karanganom dengan strategi pembelajaran 

penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan suatu gagasan 

baru dalam meningkatkan pembelajaran matematika yang utamanya 

dalam peningkatan komunikasi dan hasil belajar matematika. Secara 

khusus penelitan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

strategi pembelajaran matematika serta mampu mengoptimalkan 

aktivitas siswa. 

2. Manfaat  Praktis 

Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai inovasi dalam 

pembelajaran matematika. Bagi siswa, penelitian ini memberikan 

pengalaman baru belajar dengan strategi yang menyenangkan dan 

mempermudah pemahaman materi. Bagi sekolah, penelitian ini 

diharapkan untuk meningkatan kualitas pembinaan guru. 


