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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan rangkaian komunikasi antara 

guru dan siswa. Pada dasarnya pendidikan membantu proses didik untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Menurut Undang-Undang 

No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya masyarakat, bangsa dan negara (Sanjaya, 2006:2). 

Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya kualitas 

pendidikan matematika di sekolah. Abdurrahman, Mulyono (2003: 253) di 

dalam bukunya mengemukakan bahwa matematika perlu diajarkan kepada 

siswa karena; 

1.  Selalu digunakan dalam segala segi kehidupan. 

2.  Semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai. 

3.  Merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas. 

4.  Dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara. 
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5. Meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran 

keruangan. 

6. Memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang 

menantang.  

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika ada 

komunikasi yang baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan 

siswa, komunikasi sangat penting dalam proses pembelajaran, karena 

komunikasi merupakan alat untuk mengukur seberapa besar siswa dapat 

memahami apa yang telah di pelajari siswa setelah kegiatan belajar. 

Kemampuan komunikasi juga menjadi salah satu standar kompetensi 

lulusan dalam bidang matematika. Melalui pembelajaran matematika, 

siswa dapat mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (Permen Nomor 

23 Tahun 2006). 

Pentingnya kemampuan komunikasi dalam pembelajaran 

matematika yaitu dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menerima 

pelajaran yang diberikan oleh guru dan meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Selain itu, dalam kegiatan belajar di kelas komunikasi dalam 

pembelajaran matematika masih kurang, sehingga berpengaruh dalam 

prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan observasi pendahuluan diperoleh data tentang 

kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VIIG SMPN 2 Ngemplak 

Boyolali yang terdiri dari 32 siswa, kemampuan siswa dalam mengajukan 
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pertanyaan sebanyak 5 siswa (15,15%), kemampuan menjawab pertanyaan 

sebanyak 5 siswa (15,15%), kemampuan bekerjasama dalam kelompok 

sebesar 7 siswa (21,21%), kemampuan mengemukakan ide matematika 

secara tertulis sebesar 4 siswa (12,12%), siswa yang tuntas KKM ≥ 75 

sebesar 4 siswa (12,12%). Dilihat dari kemampuan komunikasi siswa 

masih rendah sehingga prestasi belajar siswa juga rendah. 

Faktor ketidakmampuan siswa dalam komunikasi yaitu siswa 

kurang berani menyampaikan ide, bertanya dan menanggapi sehingga 

prestasi siswa di bawah KKM, dalam pembelajaran guru masih 

menggunakan metode konvensional terkait dengan kebiasaan 

pembelajaran dengan metode ceramah sehingga siswa hanya sebagai 

pendengar. Siswa tidak secara langsung ikut berpartisipasi dalam 

pembelajaran, sehingga siswa sulit untuk memahami apa yang dijelaskan 

guru. Faktor penyebab yang paling dominan adalah guru yang masih 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sehingga pembelajaran 

didominasi oleh guru dan beberapa siswa saja. Untuk mengatasi 

permasalahan di atas perlu dicari suatu model pembelajaran  yang dapat 

mendukung proses pembelajaran matematika yang menyenangkan dan 

bukan menyeramkan, sehingga dapat meningkatkan prestasi sekaligus 

mempermudah komunikasi siswa dalam belajar matematika. 

Berdasarkan faktor penyebab di atas hendaknya guru mampu 

memilih dan menerapkan model pembelajaran yang mampu merangsang 

kemampuan komunikasi dan meningkatkan prestasi matematika siswa 
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dalam memahami pelajaran matematika. Dari model pembelajaran yang 

ada, model pembelajaran yang menarik yaitu  model pembelajaran Think 

Talk Write (TTW)  dengan Cooperative, Integrated, Reading, and 

Composition (CIRC).  

Model pembelajaran Think Talk Write (TTW) dalam pelajaran 

matematika adalah suatu strategi pembelajaran matematika yang pada 

dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis yang 

dikombinasikan dengan Cooperative, Integrated, Reading, and 

Composition (CIRC).  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Adakah peningkatan kemampuan komunikasi matematika setelah 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write kombinasi 

Cooperative, Integrated, Reading and Composition pada siswa 

kelas V11 SMPN 2 boyolali Ngemplak tahun ajaran 2013/2014 ?  

2. Adakah peningkatan Prestasi belajar matematika setelah 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write kombinasi 

Cooperative, Integrated, Reading and Composition pada siswa 

kelas V11 SMPN 2 Ngemplak boyolali tahun ajaran 2013/2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP  Negeri 2 Ngemplak 

Boyolali tahun ajaran 2013/2014. 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan  kemampuan komunikasi matematika dan prestasi 

belajar matematika melalui model pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) kombinasi Cooperative, Integrated, Reading, and 

Composition (CIRC). Bagi siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2013/2014. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan kemampuan komunikasi matematika dan prestasi siswa 

melalui strategi Think Talk Write (TTW) Kombinasi Cooperative, 

Integrated, Reading and Composition (CIRC). Secara khusus, 

penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 
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strategi pembelajaran di sekolah serta mampu meningkatkan 

komunikasi matematika dan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika dan prestasi siswa. 

b. Manfaat bagi guru, dapat dimanfaatkan guru sebagai pemikiran 

dalam memilih model atau strategi pembelajaran di kelas yang 

tepat dalam proses belajar mengajar matematika. 

c. Manfaat bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan yang baik 

dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

sekolah khususnya pembelajaran matematika. 

 

 


