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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan hal penting untuk membentuk 

sumber daya manusia yang berkualitas dari suatu bangsa. Pendidikan 

diselenggarakan sebagai suatu proses peningkatan kualitas peserta didik. Akan 

tetapi, tujuan pendidikan yang paling utama yaitu untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mampu bersaing dengan bekal 

yang ia peroleh, baik berupa bekal kemampuan akademik maupun 

nonakademik. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapatkan perhatian dan 

prioritas yang utama dari pemerintah, masyarakat, maupun orang tua. 

Menurut Hamdani (2011: 21) pendidikan merupakan sebuah sistem 

yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

atau pelatihan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara 

aktif sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan juga dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur berkembangnya suatu negara. Kualitas pendidikan yang 

tinggi dapat dijadikan modal yang utama dalam mengembangkan suatu ilmu 

pengetahuan dan teknologi. IPTEK yang semakin maju dapat digunakan 

sebagai alat untuk bersaing di kancah internasional. 

Akan tetapi pada kenyataannya peringkat pendidikan Indonesia di 

kancah Internasional semakin memburuk. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

indeks pengembangan manusia Indonesia yang makin menurun. Kualitas 

pendidikan diIndonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asean dan 

hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 

negara di dunia (Faradhil, dkk, 2013:68). Maka dari itu, kualitas pendidikan di 

Indonesia harus diperbaiki. 
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Salah satu usaha untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia yaitu 

dengan meningkatkan kualitas pendidikan matematika. Matematika merupakan 

salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi, oleh sebab itu matematika menjadi salah 

satu mata pelajaran pokok yang diajarkan disetiap jenjang pendidikan. 

Menurut Muhafilah dalam Delphie (2009:2) matematika merupakan 

bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, serta 

mengkomunikasikan ide-ide mengenai elemen dan kuantitas. Olehkarena itu, 

sangat dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang mendalam terhadap ilmu 

matematika. Salah satu cara untuk memahami matematika yaitu dengan cara 

penguasaan komunikasi matematis. 

Penguasaan komunikasi matematis yang dimaksud meliputi: 

menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan grafik, 

mengajukan dugaan matematika, melakukan manipulasi matematika, dan 

menarikan kesimpulan dari pernyataan matematika untuk memperjelas keadaan 

dalam penyelesaian masalah matematika Sumarmo dalam Ulfa (2010: 15). 

Penguasaan komunikasi matematika dapat memperjelas siswa dalam 

pemahaman pembelajaran matematika. Akan tetapi, banyak siswa yang masih 

kurang menguasai komunikasi matematis  tersebut. 

Laporan TIMSS dalam Fachrurazi (2011: 78) menyebutkan bahwa 

kemampuan siswa Indonesia dalam komunikasi matematika sangat jauh di 

bawah negara-negara lain. Sebagai contoh, untuk permasalahan matematika 

yang menyangkut kemampuan komunikasi matematis, siswa Indonesia yang 

berhasil benar hanya 5% dan jauh di bawah negara seperti Singapura, Korea, 

dan Taiwan yang mencapai lebih dari 50%. Ada kemungkinan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki siswa di Indonesia 

berpengaruh terhadap tingkat prestasi pendidikan matematika di kancah 

Internasional. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas salah satunya dengan 

menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, bervariasi, dan 

memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran matematika. Model 
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pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual berupa prosedur yang 

tersususun secara sistematis dalam suatu pembelajaran guna untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. Guru selaku pendidikdan pembimbing memiliki 

pengaruh besar pada proses pembelajaran di sekolah. Menurut Hamalik (2008: 

44) mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik atau 

murid disekolah. Oleh karenanya, guru harus mempunyai model-model 

pembelajaran tertentu dalam kegiatan pembelajaran agar siswa mampu 

menerima pembelajaran matematika dengan mudah dan menyenangkan.  

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran dapat 

memberikan suasana yang kondusif dalam perkembangan daya nalar, 

meningkatkan keaktifan dan kreatifitas peserta didik serta kemampuan 

komunikasinya. Model Problem Based Learning (PBL) dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat membantu siswa 

dalam memahami materi melalui suatu permasalahan. Problem Based Learning 

merupakan proses interaksi antara stimulus dengan respon (Hartono, 2013: 

114), ini  berarti bahwa dengan adanya stimulus yang berupa permasalahan-

permasalahan nyata maka siswa diminta untuk merespon atau memberikan 

solusi dari permaslahan yang diberikan. 

Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang tidak 

dirancang untuk menuntut guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya 

kepada siswa. Menurut Arends (dalam Fachrurozi, 2011: 80) Problem Based 

Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran di mana siswa mengerjakan 

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir, mengembangkan 

kemandirian, dan percaya diri. Dengan ini masing–masing siswa akan mempunya 

perspektif atau sudut pandang yang berbeda sesuai dengan pemikiran tiap 

individu. 

Think Pair Share atau yang sering disingkat dngan TPS merupakan 

model pembelajaran yang memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dan 

merespon serta saling membantu antar anggota kelompok dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Menurut Khusnaiani (2011: 6) TPS memberikan kesempatan 
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peserta didik untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, 

melatih dalam mengoptimalkan potensi, dan dapat membuat variasi suasana 

pola diskusi kelas. Dengan menerapkan model pembelajaran PBL berbasis 

Think Pair Share diharapkan dapat membantu siswa dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan nyata, hal ini dikarenakan Think Phair Share merupakan 

model pembelajaran yang memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit 

dan memberikan waktu lebih banyak kepada peserta didik untuk memikirkan 

secara mendalam tentang materi. 

Selain model PBL berbasis Think Pair Share, Missouri Mathematic 

Project juga dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan model pembelajaran 

yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran. Missouri Mathematic Project 

atau MMP merupakan suatu model pembelajaran  yang didesain untuk 

membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan-latihan agar siswa 

mencapai peningkatan yang luar biasa (Susanti, dkk, 2013: 176). Ini berarti 

bahwa model MMP sangat menekankan siswa untuk terlibat aktif dalam 

memahami materi pada proses pembelajaran berlangsung dan sangat 

menekankan kemandirian belajar. Selain itu, Missouri Mathematic Project 

menempatkan siswa tidakhanya menjadi objek semata tetapi juga menjadi 

subyek yang aktif baik dalam diskusi kelompok maupun melalui latihan 

mandiri (Sutarman, dkk, 2014: 1023). 

Dari uraian permasalahan di atas, penulis akan mengadakan penelitian 

tentang penerapan model PBL berbasis Think  Pair Share dan Missouri 

Mathematic Project ditinjau dari Kemampuan Komunikasi Matematika. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah 

penelitian ini: 

1. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran kurang bervariasi. 

2. Masih rendahnya prestasi belajar pada mata pelajaran matematika.  

3. Rendahnya tingkat kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki 

siswa. 

4. Siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji dapat lebih fokus dan terarah, maka penulis 

membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran PBL berbasis Think Pair Share (untuk kelas eksperimen) 

dan model pembelajaran PBL berbasis Missouri Mathematic Project 

(untuk kelas kontrol). Model pembelajara TPS memberikan kesempatan 

peserta didik untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, 

melatih dalam mengoptimalkan potensi, dan dapat membuat variasi 

suasana pola diskusi kelas (Khusnaiani, 2011: 6). Sedangkan pada model 

MMP menurut Susanti, dkk (2013: 176) menekankan siswa terlibat aktif 

dalam memahami materi pada proses pembelajaran berlangsung serta 

sangat menekankan kemandirian belajar 

2. Kemampuan komunikasi matematis meliputi: menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan, tertulis, gambar dan grafik, mengajukan dugaan 

matematika, melakukan manipulasi matematika, dan menarikan 

kesimpulan dari pernyataan matematika untuk memperjelas keadaan 

dalam penyelesaian masalah matematika. 

3. Prestasi belajar matematika siswa dalam penelitian ini yaitu pada prestasi 

belajar siswa yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada akhir 

penelitian pada pokok bahasan Transformasi kelas XI semester genap. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah 

diatas, maka rumusan masalah penelitian ini : 

1. Apakah terdapat perbedaan model PBL berbasis Think Pair Share dan 

Missouri Mathematic Project terhadap prestasi  belajar matematika? 

2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kemampuan komunikasi matematis 

siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

3. Apakah terdapat interaksi model pembelajaran dan tingkat kemampuan 

komunikasi matematis terhadap prestasi belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji dan menganalisis: 

1. Perbedaan model PBL berbasis Think Pair Share dan Missouri 

Mathematic Project terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap prestasi 

belajar matematika. 

3. Ada tidaknya interaksi model dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

1. Manfaat Teoriris 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

sumbangsih kepada pembelajran matematika, terutama pada peningkatan 

prestasi belajar matematika siswa melalui model PBL berbasis Think 

Pair Share dan Missouri Mathematic Project. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini dapat membantu guru untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran matematika, serta menjadi acuan guru untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan model pembelajaran 

yang digunakan terhadap prestasi belajar siswa. 
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b. Bagi Siswa, penelitian ini dapat membantu siswa dalam memahami 

materi yang sedang dipelajari, meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa serta menjadikan kegiatan 

pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah, meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika serta menambah 

variasi tehnik pembelajaran, terutama pada mata pelajaran 

Matematika. 

d. Bagi Penulis, mengetahui sejauh mana pengaruh model PBL 

berbasis Think Pair Share dan model Missouri Mathematic project 

terhadap pembelajaran serta keefektifannya. 

 

 

 


