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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kedisiplinan siswa sangat diperlukan dalam belajar matematika. 

Kedisiplinan diperlukan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas 

pembelajaran matematika. Oleh karena itu kurangnya kedisiplinan siswa 

menjadikan suatu masalah  yang berdampak pada siswa kurang maksimal 

dalam mengikuti pembelajaran matematika, sehingga berpengaruh  dengan 

prestasi belajar siswa. 

Selain kedisiplinan, kemampuan siswa dalam  mengkomunikasikan 

gagasan untuk pemecahan masalah juga sangat penting terhadap proses 

pembelajaran.  Menurut Wahid Umar (2012) menelaah kemampuan 

komunikasi matematika dari dua aspek yaitu komunikasi lisan (talking) dan 

komunikasi tulisan (writing). Komunikasi lisan diungkap melalui intensitas 

keterlibatan siswa dalam kelompok kecil selama berlangsungnya proses 

pembelajaran. Sementara yang dimaksud dengan komunikasi matematika 

tulisan (writing) adalah kemampuan dan keterampilan siswa menggunakan 

kosa kata (vocabulary), notasi dan struktur matematika untuk menyatakan 

hubungan dan gagasan serta memahaminya dalam memecahkan masalah. Jadi, 

kedisiplinan dan proses komunikasi yang berjalan secara lancer antara guru dan 

siswa, akan membawa hasil pembelajaran yang baik. 
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Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

kelas X IPS 3 yang berjumlah 35 siswa yang terdiri 13 siswa perempuan dan 

22 siswa laki – laki  belum sesuai dengan harapan peneliti. Peneliti 

memperoleh hasil pada kondisi awal siswa yang taat pada peraturan  5 siswa 

(14.28%), siswa yang tepat waktu sebanyak 6 siswa (17.14%) dan siswa yang 

mampu menyatakan ide melalui berbicara sebanyak 4 siswa (11.42%), siswa 

yang mampu menuliskan ide matematika sebanyak 3 siswa (8,57%), siswa 

yang  mampu menggambarkan ide berjumlah 3 siswa (8.57%), siswa yang 

mampu menjelaskan konsep-konsep matematika berjumlah 2 siswa (5,71%). 

Dari data tersebut dapat disimpulkan kedisiplinan dan kemampuan komunikasi 

matematika siswa kelas X IPS 3 masih rendah. 

Akar penyebab kedisiplinan dan kemampuan komunikasi matematika 

siswa bervariasi diantaranya berasal dari  lingkungan keluarga, siswa dan guru. 

Akar penyebab dari lingkungan keluarga, kurangnya perhatian orang tua 

terhadap  pendidikan anak menyebabkan rendahnya kedisiplinan belajar di 

rumah dan di sekolah. Orang tua yang sibuk bekerja menyebabkan kurangnya 

komunikasi langsung antar anggota keluarga, hal tersebut mengakibatkan 

peserta didik sulit berinteraksi dan berkomunikasi dalam pembelajaran di 

sekolah. 

 Akar penyebab dari siswa pada umumnya setelah siswa memperoleh 

pelajaran matematika, mereka malas untuk mempelajarinya kembali di rumah. 

Hal ini disebabkan mereka tidak tertarik pada pelajaran matematika, mereka 
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lebih senang menghabiskan waktu bermain dengan teman-temannya. Sehingga 

kedisiplinan belajar yang dimiliki siswa menjadi rendah. 

Akar penyebab dari guru, salah satunya penggunaan strategi pembelajaran 

yang kurang tepat, dapat membuat siswa kurang tertarik dan mudah bosan, 

sehingga siswa bertindak semaunya sendiri pada waktu pembelajaran. Selain 

itu, kurang pahamnya siswa dalam materi disebabkan kurangnya komunikasi 

dalam proses pembelajaran.  

Cara mengatasi akar penyebab dari pendidik. Peneliti memberikan 

alternatif strategi pembelajaran think pair share. Strategi think pair share 

adalah salah satu strategi pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

setiap siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Proses  

pembelajaran dengan strategi think pair share dimulai dengan  guru  

mengajukan pertanyaan untuk dipikirkan (think) peserta didik selanjutnya guru 

meminta peserta didik berpasang-pasangan (pair) untuk berdiskusi dan terakhir 

peserta didik mempresentasikan (share) hasil diskusi. Penggunaan strategi  

think pair share ini peserta didik dilatih bagaimana mengutarakan pendapat 

dan peserta didik juga belajar menghargai pendapat orang lain dengan tetap 

mengacu pada tujuan pembelajaran. Sehingga motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya akibatnya dapat 

meningkatkan kedisiplinan siswa dan komunikasi antara guru dan siswa.    

Menurut Miftahul Huda (2013: 136) strategi think pair share memiliki 

beberapa kelebihan, diantaranya (1) Memungkinkan siswa bekerja sendiri dan 

bekerja sama dengan orang lain, (2) Mengoptimalkan partisipasi  siswa, (3) 
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memberikan kesempatan lebih banyak kepada setiap siswa untuk menunjukkan 

partisipasi mereka kepada orang lain. 

Berdasarkan keunggulan diatas diharapkan melalui strategi pembelajaran 

think pair share dapat meningkatkan kedisiplinan dan kemampuan komunikasi 

matematika siswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah peningkatan kedisiplinan  belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran  melalui  strategi Think Pair Share pada siswa kelas X IPS 3 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2013/ 2014 ? 

2. Adakah peningkatan  kemampuan komunikasi  matematika setelah 

dilakukan pembelajaran melalui strategi Think Pair Share pada siswa kelas 

X IPS 3 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta  tahun ajaran 2013/ 2014 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan 

dan kemampuan komunikasi matematika dalam pembelajaran matematika. 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses 

pembelajaran matematika melalui strategi Think Pair Share dan 

mendeskripsikan peningkatan  kedisiplinan dan kemampuan komunikasi 

matematika pada siswa kelas X IPS 3 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan suatu gagasan 

baru dalam  meningkatkan pembelajaran  matematika yang utamanya 

dalam peningkatan kedisiplinan dan kemampuan komunikasi 

matematika. Secara khusus penelitan ini semoga bisa menjadi 

kontribusi bagi sekolah yang diteliti dalam  meningkatkan kedisiplinan 

dan kemampuan komunikasi matematika. 

2. Manfaat  Praktis 

Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai inovasi dalam 

mengajar pelajaran 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. 

 

 


