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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang 

memiliki peranan penting. Suatu negara dapat mencapai sebuah kemajuan 

dalam teknologinya, jika pendidikan dalam negara itu kualitasnya baik. Tinggi 

rendahnya suatu pendidikan baik formal maupun nonformal dipengaruhi 

beberapa faktor antara lain peserta didik sarana prasarana belajar dan faktor 

lingkungan. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan penting 

dalam kemajuan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jam 

pelajaran dalam satu minggu yang lebih banyakdari pada mata pelajaran yang 

lain. Matematika sendiri mulai diberikan kepada peserta didik mulai dari 

jenjang sekolah dasar sekolah menengah atas dan pada beberapa program studi 

di perguruan tinggi. Hal ini membuktikan begitu pentingya peranan mata 

matematika untuk kemajuan teknologi dan ilmu eksak. 

Matematika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang  

perhitungan angka-angka  dan rumus-rumus. Dari pernyataan tersebut muncul 

beberapa permalahan yang menghambat berjalanya proses pembelajaran 

matematika di kelas tersebut, salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi 

matematika siswa.Komunikasi matematika merupakan salah satu hal sangat 

dalam pembelajaran matematika. NCTM (2000:29) memasukkan komunikasi 

matematika kedalam lima standar proses dalam pembelajaran matematika 
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bersama dengan problem solving, reasoning and proof, communication, 

connections, and representation. Dari pernyataan tersebut membuktikan begitu 

pentingnya komunikasi matematika dalam proses pembelajaran matematika. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 24 Surakarta, 

data pada kelas VII A yang berjumlah 32 siswa diperoleh bahwa kemampuan 

komunikasi matematika siswa rendah yang dilihat dari indikator sebagai 

berikut: (1) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika sebanyak 8 siswa (25%), (2)  Menghubungkan benda nyata, 

gambar, dan diagram ke dalam ide matematika sebanyak 6 siswa (18,75%), (3)  

Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang dipelajari 

tidak ada (0,00%). 

Permasalahan lain yang mempengaruhi kondisi tersebut yaitu model 

pembelajaran yang digunakan guru belum sesuai. Guru kurang optimal dalam 

menggunakan model-model pembelajaran dan  pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional mengakibatkan 

guru masih banyak ceramah dalam penyampaian materi. Kegiatan belajar 

mengajar yang berpusat pada guru, dimana guru masih banyak ceramah 

menyebabkan kemampuan komunikasi matematika siswa tidak dapat 

berkembang.  

Dari permasalahan tersebut, dapat diambil alternatif tindakan dengan 

menerapkan  pendekatan scientific dengan model pembelajaran discovery 

learning. Pendekatan scientific merupakan pendekatan yang memuat 
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serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, 

mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan 

menguji hipotesis. Pendekatan pembelajaran scientific itu sendiri memadukan 

antara proses pembelajaran yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati,menanya, menalar, mencoba, 

dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013). Untuk kurikulum 2013 sendiri 

guru diharuskan mengunakan pendekatan scientific agar kemampuan 

komunikasi matematika siswadapat meningkat. 

Untuk menunjang pendekatan scientific, maka digunakan model 

pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan komunikasi matematika 

siswa. Discovery Learning itu sendiri ialah suatu metode pembelajaran yang 

membimbing siswa untuk menemukan hal-hal yang baru bagi siswa berupa 

konsep, rumus, pola, dan sejenisnya. Sehingga, dengan penerapan metode ini 

dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran (TIM 

MKPBM: 178-179). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Meyer (2010) 

menunjukkan bahwa proses penemuan (discovery) dalam pembelajaran akan 

membantu siswa untuk memahami dan menganalisis proses komunikasi 

matematika dan pengambilan keputusan dalam temuannya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian tentang penerapan pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran discovery learning dengan harapkan dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika pada sisswa kelas VII semester genap 

SMP N 24 Surakarta tahun 2014/2015 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini. Permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

Apakah penerapan model pembelajaran pendekatan scientific dengan 

model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan komunikasi 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 24 Surakarta ? 

Kemampuan komunikasi matematika siswa dapat diamati dari indikator 

sebagai berikut: 

1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika 

2. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang dipelajari. 

3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

Kemampuan komunikasi matematika siswa dapat diukur dengan cara melihat 

hasil tes yang dilakukan pada setiap siklus. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan  rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa  kelas 

VII SMP Negeri 24 Surakarta melalui pendekatan scientific dengan model 

pembelajaran discovery learning. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis  

a. Memberi masukan kepada guru tempat penelitian sebagai hasil yang 

penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengajaran. 

b. Memberiakan sumbangan penelitian di bidang pendidikan yang berkaitan 

dengan peningkatan hasil belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan model pembelajaran dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

komunikasi matematika siswa. 

b. Bagi siswa, sebagai wahana baru dalam proses peningkatan komunikasi 

matematika siswa 

c. Bagi sekolah, dapat digunakan kepala sekolah untuk menerapkan 

pendekatan scientific dengan model pembelajaran discovery learning. 

 


