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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan saat ini merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia 

pada khususnya, sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan yang 

sekaligus merupakan tuntutan kemajuan peradaban dan teknologi suatu bangsa. 

Peradaban suatu bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikan warga negaranya, 

sehingga pendidikan menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karena 

itu pendidikan memegang peranan penting dalam terbentuknya manusia yang 

berkualitas. Salah satu cabang pendidikan yang sangat penting untuk dipelajari 

yaitu pendidikan matematika. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam 

dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Ahmad Susanto, 2013). 

Melihat begitu pentingnya matematika tidak mengherankan jika 

matematika dipelajari secara luas dan mendasar sejak jenjang pendidikan 

sekolah dasar hingga pendidikan sekolah menengah bahkan hingga perguruan 

tinggi. Pembelajaran matematika menurut Ahmad Susanto (2013) adalah suatu 

proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasa yang baik terhadap materi matematika. 

Kemampuan yang perlu diperhatikan dalam belajar matematika diantaranya 

adalah penalaran, pemahaman konsep matematis, kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematika.  

Komunikasi matematika menjadi salah satu hal yang penting dalam 

pembelajaran matematika. NCTM (2000) menyatakan bahwa: 

“Communication is an essensial part of mathematics and mathematics 

education”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan 
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bagian penting dari matematika dan pendidikan matematika. Selain itu, 

menurut Eka Senjayawati (2013) komunikasi matematik dapat diartikan suatu 

kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui 

peristiwa dialog atau interaksi dan terjadi pengalihan pesan berupa konsep, 

rumus, atau ide-ide matematika. Hal itu berarti dalam pembelajaran 

matematika komunikasi juga dibutuhkan antara lain agar siswa dapat 

berdiskusi dengan teman dan menyampaikan ide-ide matematikanya baik 

secara tertulis maupun lisan. 

Kemampuan berkomunikasi juga salah satu komponen yang akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa selain kemampuan pemecahan masalah dan 

penalaran dalam pembelajaran matematika. Walaupun komunikasi matematika 

merupakan  komponen penting dalam pembelajaran, namun kenyataannya pada 

siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 4 Sambi komunikasi dalam 

pembelajaran matematika masih belum sesuai harapan. Berdasarkan data awal 

observasi pada tanggal 11 Agustus 2015 dari 22 siswa, siswa yang mampu 

menyampaikan ide-ide matematika dalam berbicara sebanyak 8 siswa 

(36,36%), siswa yang mampu menyampaikan ide matematika dalam tulisan 

sebanyak 10 siswa (45,45%), siswa yang mampu menyampaikan ide 

matematika melaui gambar atau visual sebanyak 6 siswa (27,27%) dan siswa 

yang mampu menjelaskan konsep matematika hanya sebanyak 7 siswa 

(31,81%). 

Permasalahan belum optimalnya komunikasi matematika diatas  bisa 

bersumber dari beberapa faktor yaitu siswa, guru, lingkungan serta materi ajar. 

Dari beberapa faktor penyebab tersebut, faktor yang paling dominan adalah 

guru. Guru menjadi faktor yang paling dominan terutama dalam strategi 

pembelajaran yang digunakan. Pemilihan strategi pembelajaran yang kurang 

variatif menjadi faktor penyebab yang mengakibatkan belum optimalnya 

komunikasi di dalam pembelajaran. Oleh karena itu pemilihan strategi 

pembelajaran haruslah tepat agar meteri yang disampaikan  dapat diterima dan 

dipahami dengan baik oleh siswa. 
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Strategi pembelajaran yang disarankankan dapat menjadi alternatif 

tindakan berdasarkan akar penyebab yang paling dominan yaitu strategi 

pembelajaran terbalik (Reciprocal Teaching). Menurut Aris Shoimin (2014) 

pada strategi pembelajaran reciprocal teaching siswa berperan sebagai “guru” 

untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Hal tersebut dapat 

membantu melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis didalam pembelajaran karena siswa dilatih untuk berbicara dan 

berpendapat di depan kelas. Selain itu keunggulan dari strategi pembelajaran 

reciprocal teaching menurut Aris Soimin (2014) yaitu : mengembangkan 

krativitas siswa,  memupuk kerjasama antarsiswa, siswa belajar dengan 

mengerti, karena belajar dengan mengerti  maka siswa tidak mudah lupa, siswa 

belajar dengan mandiri, menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara 

dan mengembangkan sikap siswa lebih memperhatikan pelajaran kerena 

menghayati sendiri, memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan 

kelas dan melatih siswa untuk menganalisis masalah dan mengambil 

kesimpulan dalam waktu singkat. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang peningkatan komunikasi matematika melalui strategi reciprocal 

teaching pada siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 4 Sambi semester 

genap tahun 2015/2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan 

masalah yaitu : Adakah peningkatan komunikasi matematika dengan 

menggunakan strategi pembelajaran terbalik (Reciprocal Teaching) pada siswa 

kelas VII C SMP Muhammadiyah 4 Sambi semester genap tahun 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai yaitu : meningkatkan komunikasi matematika dengan menggunakan 
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strategi pembelajaran terbalik (Reciprocal Teaching) pada siswa Kelas VII C 

SMP Muhammadiyah 4 Sambi semester genap tahun 2015/2016 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangsih terhadap pembelajaran matematika, terutama  pada 

peningkatan komunikasi matematika melalui strategi pembelajaran terbalik 

(reciprocal teaching). 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada strategi pembelajaran di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar 

metamatika dengan adanya peningkatan komunikasi matematika. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk memilih model pembelajaran yang tepat dan menekankan 

keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah, diharapkan dapat meningkatkan layanan pembinaan yang 

berkelanjutan untuk peningkatan profesionalisme guru. Selain itu dapat 

memberikan salah satu alternative bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

strategi belajar untuk meningkatkan sekolah menjadi lebih maju dan 

berkembang. 

 


