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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu proses yang strategis dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan faktor penentu dalam upaya meningkatkan 

sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang berkualitas maka akan 

menghasilkan manusia yang berkualitas, berakhlak mulia dan mampu 

berkompetensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga 

pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional untuk memperoleh 

hasil yang maksimal. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

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

yang dibutuhkan dirinya dalam masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas 

No.20 Tahun 2003, pasal 1 ayat1). 

Pembelajaran matematika merupakan suatu bidang yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari waktu jam 

pelajaran yang lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. 

Sampai saat ini pelajaran matematika masih dianggap sulit bagi kebanyakan 

siswa. Dalam proses pembelajaran matematika masih banyak yang beranggapan 

bahwa matematika cenderung menghafal banyak rumus. Pada dasarnya 

matematika bukanlah ilmu yang berisi hafalan rumus namun lebih menuju 

kepada mengetahui dari mana rumus itu didapatkan dan bagaimana saat 

menggunakannya. 

Pembelajaran matematika berfungsi mengembangkan kemampuan untuk 

menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Asep Sahrudin, 2014: 2). Namun dalam 

kenyataannya belum sesuai harapan, pembelajaran matematika cenderung masih 
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bertumpu pada buku dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini 

dapat dilihat dari sikap pasif siswa dalam mengikuti pembelajaran yang 

mengakibatkan hasil belajar menjadi kurang optimal. 

Tujuan dari proses pendidikan adalah meningkatkan hasil belajar. Hasil 

belajar matematika penting bagi setiap siswa maupun guru. Bagi siswa, hasil 

belajar matematika ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam proses 

pelajaran yang dilewati dan merupakan bagian akhir dari proses belajar yang 

bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik. Bagi guru, hasil belajar siswa 

sangat penting untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa dapat berasal dari 

faktor ekstern dan faktor intern (Slameto, 2010: 54). Faktor ekstern dapat 

bersumber dari model pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, merancang bahan, dan 

membimbing tindakan atau aksi pengajar dalam setting pembelajaran di kelas 

atau setting lainnya (Iif Khoiru Ahmadi, dkk., 2014: 58). Faktor intern 

bersumber pada diri siswa antara lain intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

komunikasi, motivasi. Komunikasi pada faktor intern ini dapat diartikan pada 

komunikasi matematis yang terjadi pada pembelajaran. Komunikasi matematis 

dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dialog atau hubungan yang terjadi 

dilingkup kelas, dimana terjadi pengalihan pesan, dan pesan yang dialihkan 

berisikan tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa 

konsep, rumus, atau penyelesaian masalah (Ahmad Susanto, 2012: 213). 

Aunurrahman (2014: 58) menyatakan bahwa model pembelajaran yang 

efektif yaitu model pembelajaran yang memiliki keterkaitan dengan tingkat 

pemahaman guru terhadap perkembangan dan kondisi siswa dikelas. Namun 

dalam pelaksanaannya, model pembelajaran yang selama ini digunakan masih 

kurang efektif untuk meningkatkan peran siswa dalam pembelajaran dan 

berdampak kepada hasil belajar yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, 
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seorang guru harus pintar memilih model pembelajaran yang akan digunakan 

hingga membuat siswa aktif dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran adalah model Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery 

Learning merupakan model pembelajaran yang megatur sedemikan rupa 

sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya tanpa melalui 

pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Hosnan (2014: 280) 

menyatakan bahwa Discovery Learning merupakan strategi yang menekankan 

pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Model Discovery Learning dapat dipadukan dengan strategi 

pembelajaran antara lain adalah Numbered Heads Together dan Group 

Investigation. Numbered Heads Together adalah teknik belajar mengajar dengan 

memberikan kesempatan siswa untuk membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat (Anita Lie, 2007: 59). Abdul 

Aziz Wahab (2007: 60) mengemukakan bahwa Group Investigation adalah 

strategi belajar yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan 

investigasi terhadap suatu topik. 

Berbicara dari hasil belajar yang dipengaruhi oleh faktor ekstern yaitu 

model pembelajaran tak lepas dari faktor intern yang terjadi pada saat 

pembelajaran yang berupa komunikasi matematis. Dalam setiap proses 

pembelajaran selalu terjadi komunikasi, proses komunikasi ini terjadi antara 

guru yang memiliki sejumlah pesan yang ingin disampaikan kepada siswa 

sebagai penerima pesan. Etin Solihatin (2012: 36) mengungkapkan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses, bukan hal yang statis. Komunikasi yang 

dimaksud adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan atau menerima 

gagasan, sehingga terjadi suatu pembelajaran. Komunikasi dalam pembelajaran 

matematika memiliki peran yang cukup penting, pada dasarnya matematika 

merupakan suatu bahasa dan belajar matematika merupakan aktivitas sosial. 

Deni Darmawan (2012: 27) menyatakan bahwa komunikasi dapat juga berarti 

proses penyampaian pesan atau informasi dari pengirim (komunikator atau 
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sender) kepada penerima (komunikan atau receiver) dengan menggunakan 

simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung 

(menggunakan media) untuk mendapatkan umpan balik (feedback). 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian tentang 

pengaruh model Discovery Learning berbasis Numbered Heads Together dan 

Group Investigation terhadap hasil belajar matematika yang ditinjau dari 

komunikasi matematis siswa di SMA Negeri 1 Girimarto. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika siswa masih rendah sehingga perlu adanaya 

peningkatan. 

2. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru matematika saat 

menyampaikan materi tertentu kemungkinan akan mempengaruhi hasil 

belajar matematika. 

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika 

masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji maka 

pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut. 

1. Hasil belajar matematika 

Hasil belajar matematika merupakan nilai yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Model pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

Discovery Learning berbasis Numbered Heads Together untuk kelas 

eksperimen dan model Discovery Learning berbasis Group Investigation 

untuk kelas kontrol. Jadi yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah 
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model Discovery Learning berbasis Numbered Heads Together dan model 

Discovery Learning berbasis Group Investigation. 

3. Komunikasi Matematis 

Komunikasi matematis dalam penelitian ini diukur melalui kemampuan 

siswa (tinggi, sedang, rendah) dalam menggungkapkan kemampuan 

komunikasi matematisnya baik secara tertulis (non-verbal) maupun lisan 

(verbal) dalam permasalahan matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut diatas maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh model Discovery Learning berbasis Numbered 

Heads Together dan Group Investigation terhadap hasil belajar matematika 

di SMA Negeri 1 Girimarto? 

2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan komunikasi matematis (tinggi, 

sedang, rendah)  terhadap hasil belajar matematika di SMA Negeri 1 

Girimarto? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika di 

SMA Negeri 1 Girimarto? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh model Discovery 

Learning berbasis Numbered Heads Together dan Group Investigation 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh tingkat kemampuan 

komunikasi matematis (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar 

matematika. 
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3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis interaksi antara model 

pembelajaran dan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori 

pembelajaran dan menambah wawasan mengenai penerapan model 

Discovery Learning berbasis Numbered Heads Together dan Group 

Investigation serta kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

guru atau calon guru dalam menerapkan model pembelajaran matematika 

yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Sedangkan bagi siswa penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

untuk selalu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dalam 

kegiatan belajar sehingga akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Selain manfaat bagi guru dan siswa, penelitian ini juga diharapkan memberi 

ide dan sumbangan informasi dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran 

matematika di sekolah. Serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

dijadikan referensi dalam melakukan penelitaian sejenis. 

 


