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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan setiap orang untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Melalui pendidikan setiap orang dapat memiliki karakter serta 

pemikiran yang lebih baik, sehingga taraf hidup dapat meningkat sesuai dengan 

pendidikan yang ditempuh. Ada dua jenis pendidikan yang biasa dikenal, yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Melalui pendidikan formal, siswa 

dibekali dengan berbagai macam pengetahuan yang biasa disebut sebagai mata 

pelajaran. Salah satunya mata pelajaran yang diperoleh adalah matematika. 

Pembelajaran matematika memiliki peran yang penting bagi kehidupan dan 

perkembangan ilmu dan teknologi. Namun penerapannya kemampuan 

matematika siswa masih banyak yang belum mencapai ketuntasan minimum. 

Salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah komunikasi 

matematis, karena menjadi salah satu indikator berhasil atau tidaknya 

pembelajaran matematika. Menurut Mahmudi (dalam NTCM 2009:4) 

komunikasi matematis adalah percakapan antara guru dengan siswa yang 

mendorong atau memperkuat pemahaman secara mendalam akan konsep- 

konsep matematika. Berdasarkan observasi pada siswa kelas VIII Semester gasal 

SMP Negeri 1 Sambi Tahun 2015/2016 diperoleh data bahwa banyak siswa yang 

hasil belajarnya belum mencapai ketuntasan minimal, dari 72 siswa diperoleh 

25% hasil belajarnya mencapai kriteria ketuntasan minimal, sedangkan 75% 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (analisis dokumen kelas VIII 

Semester Gasal SMP Negeri 1 Sambi). 

Berdasarkan fakta diatas, menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa 

masih rendah. Faktor penyebab bervariasinya hasil belajar matematika 

bersumber dari siswa, guru, lingkungan dan sekolah. Kesulitan siswa dalam 

pembelajaran matematika mengakibatkan bervariasinya hasil belajar yang tidak 

hanya bersumber dari kemampuan siswa, namun ada faktor yang turut 

menentukan keberhasilan siswa dalam belajar matematika, salah satunya yaitu 

kurangnya pengetahuan akan manfaat pembelajaran matematika. Menurut 
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National Council of Teacher of Mathematics (NTCM) menerapkan lima standar 

kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa, yaitu kemampuan pemecahan 

masalah (problem solving), kemampuan komunikasi (communicatin), 

kemampuan koneksi (connection), kemampuan penalaran (reasoning), dan 

kemampuan representasi (representation).Sedangkan penyebab yang berasal dari 

guru adalah kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan, sehingga 

siswa kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

Untuk meningkatkan komunikasi matematis, solusi yang ditawarkan adalah 

penggunaan model pembelajaran yang inovatif sehingga siswa lebih mudah 

memahami pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan 

komunikasi matematis antara lain, PBL berbasis NHT dan PBL berbasis GI. 

Adapun untuk lingkungan dan sekolah akar penyebabnya adalah suasana 

lingkungan yang kurang mendukung pada saat proses pembelajaran berlangsung 

dan kurangnya fasilitas sekolah untuk menunjang proses pembelajaran 

matematika.  

Penerapan suatu pembelajaran kooperatif merupakan salah satu tindakan 

yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat siswa ikut 

perpartisipasi secara aktif pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Slavin 

memperkenalkan suatu model pembelajaran kooperatif, penerapannya dilakukan 

secara berkelompok dimana siswa dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil untuk memahami konsep. Pembelajaran kooperatif diterapkan 

untuk meningkatkan partisipasi siswa, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama dengan siswa yang berbeda latar 

belakang, serta memberikan fasilitas untuk siswa belajar menjadi pemimpin dan 

membuat keputusan dalam kelompok. Pembetukan kelompok kooperatif 

dilakukan secara heterogen, baik dalam kemampuan akademik, ras, jenis 

kelamin, etnik dan sebagainya. 

PBL (Problem Based Learning) merupakan salah satu model pembelajaran 

yang efektif digunakan untuk meningkatkan ketertarikan serta keaktifan siswa 

pada saat pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Padmavathy dan Mareesh (2013) yang berkaitan dengan efektifitas PBL dalam 
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pembelajaran matematika menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan 

PBL dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa, motivasi dan 

ketertarikan antar siswa. Sedangkan, Doymus dan Simsek (dalam Akcay dan 

Doymus, 2012) mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran GI melibatkan 

siswa dalam pelajaran dan belajar aktif, mendorong terjadinya interaksi antar 

satu sama lain atau dengan kata lain terjalin komunikasi matematis, serta 

memberikan tanggung jawab penuh kepada siswa sehingga memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. 

Purwanti (2013), mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

salah satu faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui strategi 

pembelajaran yang menggunakan kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, yaitu GI (Group Investigation). Menurut 

pendapat Ulfa, dkk (2015) menyimpulkan bahwa penerapan kolaborasi model 

pembelajaran Problem Based Learning dan Group Investigation dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aryana (2006) menyimpulkan 

bahwa model belajar berbasis masalah dengan menggunakan strategi 

pembelajaran GI lebih efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika.  

Salah satu lagi strategi pembelajaran yang menggunakan penerapan belajar 

dengan cara berkelompok , yaitu NHT (Number Heads Together). Sesuai dengan  

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtias, dkk (2013) yang berkaitan 

dengan PBL dipadu strategi NHT menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran 

menggunakan PBL dipadu strategi NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nartani, dkk (2015) menyimpulkan 

bahwa pembelajaran kontektual dapat meningkatkan komunikasi matematis 

sehingga hasil belajar juga meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

implementasi pembelajaran matematika dengan model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning) berbasis NHT (Number Head Together) dan GI 
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(Group Investigation) ditinjau dari komunikasi matematis pada siswa VIII SMP 

Negeri 1 Sambi. 

 

B. Indentifikasi Masalah 

Berangkat dari uraian di atas akan dilakukan penelitian dengan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi kurang dari 

kriteria ketuntasan minimal. 

2. Strategi pembelajaran matematika yang guru gunakan saat pembelajaran 

kurang bervariasi sehingga mempengaruhi hasil belajar matematika. 

3. Kurangnya pengetahuan siswa tentang manfaat matematika bagi kehidupan. 

4. Rendahnya komunikasi matematis siswa. 

5. Fasilitas sekolah yang tersedia kurang menunjang untuk kegiatan 

pembelajaran matematika. 

6. Pembelajaran yang berpusat pada guru kurang memberikan kesempatan siswa 

dalam menguasai materi pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diterapkan, penulis membatasi masalah dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah PBL 

(Problem Based Learning) berbasis NHT (Number Heads Together) untuk 

kelas kontrol dan PBL (Problem Based Learning) berbasis GI (Group 

Investigation) untuk kelas eksperimen. 

2. Komunikasi matematis 

Komunikasi matematis dalam penelitian ini adalah komunikasi antar 

siswa maupun komunikasi antara guru dengan siswa yang membahas 

matematika. Aspek komunikasi matematis yang akan diukur dalam penelitian 

ini meliputi : 
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a) Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah 

menggunakan gambar, bagan, tabel, atau penyajiannya. 

b) Menyatakan hasil dalam bentuk tabel. 

c) Menggunakan representasi menyeluruh untuk menyatakan konsep 

matematika dan solusinya. 

d) Membuat situasi matematika dengan menyediakan ide dan keterangan 

dalam bentuk tulisan. 

e) Menggunakan Bahasa matematika dan simbol secara tepat. 

3. Hasil belajar 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang 

dilakukan pada akhir penelitian. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah 

diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) berbasis NHT (Number Heads Together) dan GI (Group 

Investigation) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 1 

Sambi ? 

2. Adakah pengaruh komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP N 1 Sambi ? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran PBL (Problem Based Learning)  

berbasis NHT (Number Heads Together) dan GI (Group Investigation) 

dengan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

VIII SMP N 1 Sambi ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, diperoleh tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning)  berbasis NHT (Number Heads Together) dan GI 
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(Group Investigation) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 

SMP N 1 Sambi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi matematis terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Sambi. 

3. Untuk menganalisis interaksi antara model pembelajaran PBL (Problem 

Based Learning)  berbasis NHT (Number Heads Together) dan GI (Group 

Investigation) dengan komunikasi matematis terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP N 1 Sambi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pembelajaran 

metematika. Secara umum penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

bermanfaat dan memberi kontribusi terhadap pembelajaran matematika serta 

memperkaya proses pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 

PBL dengan penggunaan strategi NHT dan GI. Secara khusus, penelitian ini 

memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran matematika yang 

mementingkan hasil ke pembelajaran yang mementingkan proses. 

2. Secara praktis 

a. Bagi guru maupun calon guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan metode penyampaian materi 

kepada siswa. Khususnya pada saat pembelajaran matematika. 

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan komunikasi matematis pada 

pembelajaran matematika sehingga meningkatkan pemahaman 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan info dan 

pertimbangan dalam upaya meningkatkan mutu guru mengatasi masalah 

pembelajaran. 

 


