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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi itu penting dalam proses pembelajaran matematika. 

Menurut Susanto (2013: 213) Komunikasi matematis diartikan sebagai 

suatu peristiwa timbal balik atau saling hubungan yang terjadi di 

lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan, dan pesan yang 

dialihkan berisikan tentang materi matematika yang berupa konsep, 

rumus, atau strategi penyelesaian masalah.  

Kemampuan komunikasi matematis penting untuk dimiliki siswa 

dengan beberapa alasan mendasar, yaitu 1) kemampuan komunikasi 

matematis menjadi kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan 

konsep dan strategi; 2) kemampuan komunikasi matematis sebagai modal 

keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam 

eksplorasi dan investigasi matematika; dan 3) komunikasi matematis 

sebagai wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk 

memperoleh informasi dan bertukar pikiran (Susanto, 2013: 214). Siswa 

dikatakan komunikatif dalam proses pembelajaran apabila siswa memiliki 

kemampuan menyampaikan ide matematika secara lisan, secara tertulis, 

secara gambar, dan menyampaikan ide matematika dengan menjelasakan 

konsep.    

Berdasarkan hasil observasi pada kelas VIIIB SMP Al Islam 

Kartasura ditemukan kesulitan siswa dalam belajar, yaitu masih 

kurangnya keaktifan, komunikasi matematis, dan antusias siswa dalam 

proses pembelajaran matematika. Dilihat dari kesulitan siswa tersebut, 

yang paling kurang adalah kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIIIB 

SMP Al Islam Kartasura dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan 

pada bulan Oktober sebagai berikut, 1) siswa yang dapat menyampaikan 

ide matematika secara lisan sebanyak 7 siswa (23,33%) , siswa yang 
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dapat menyampaikan ide matematika secara tertulis sebanyak 5 siswa 

(16,67%,), siswa yang dapat menyampaikan ide matematika secara 

gambar sebanyak 4 siswa (13,33%), dan siswa yang dapat menyampaikan 

ide matematika dengan menjelaskan konsep sebanyak 7 siswa (23,33%). 

Belum optimalnya kemampuan komunikasi matematis tersebut 

disebabkan karena suasana kelas yang tidak kondusif, guru kurang 

memberi kesempatan siswa untuk berpendapat, dan metode pembelajaran 

yang digunakan guru kurang menarik, sehingga komunikasi hanya 

berjalan satu arah saja. Akar penyebab yang paling dominan adalah dari 

guru karena guru masih menggunakan strategi konvensional dan 

kurangnya kesempatan siswa untuk memberikan pendapat dalam proses 

pembelajaran matematika yang menyebabkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa belum sesuai harapan.  

Upaya untuk mengatasi masalah guna meningkatan kualitas 

pendidikan adalah dengan cara menerapkan strategi pembelajaran yang 

telah dipaparkan oleh para pakar pendidikan. Strategi pembelajaran yang 

ditawarkan berdasarkan akar penyebab yang paling dominan, yaitu 

strategi Group Investigation. Menurut Hamdani (2011:90) Strategi Group 

Investigation  adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa sejak 

perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk 

mempelajarinya melalui investigasi, sehingga dapat menuntun para siswa 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. 

Keunggulan strategi Group Investigation yaitu 1) Melatih kemampuan 

komunikasi dan sosial; 2) Gagasan siswa, tingkat pemahaman subjek, dan 

investasi kerja semuanya akan terlihat dengan jelas; 3) melatih para siswa 

untuk mengekspresikan ketertarikan mereka terhadap suatu materi dan 

saling bertukar pendapat dengan teman sekelas; 4) guru dan siswa dapat 

berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa (Slavin, 2009:214-

229). Berkaitan dengan keunggulan strategi Group Investigation, 
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diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut, 

Adakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis melalui 

strategi Group Investigation pada siswa kelas VIIIB Semester Genap 

SMP Al Islam Kartasura Tahun 2015/2016? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VIIIB SMP Al Islam Kartasura 

tahun 2015/2016 

b. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa melalui Strategi Group 

Investigation pada siswa kelas VIIIB SMP Al Islam Kartasura tahun 

2015/2016 

D. Manfaat Masalah 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis 

dapat memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika 

utamnya pada peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

melalui strategi Group Investigation. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

2) Manfaat bagi guru 



4 
 

 
 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai inovasi 

pembelajaran matematika dengan strategi Group Investigation 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa  

3) Manfat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sekolah sebagai referensi 

untuk menerapkan strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


