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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang mempunyai ciri khusus, salah satunya 

adalah kemampuan komunikasi dalam matematika yang mengkomunikasikan 

gagasan melalui model matematika berupa kalimat dan persamaan matematika, 

diagram, grafik, atau tabel untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Dalam pembelajaran matematika siswa tidak hanya diajarkan untuk 

sekadar menghafal rumus-rumus matematika saja akan tetapi siswa juga harus 

dapat menggunakan ilmu matematika untuk memecahkan permasalahan yang 

ada disekitar kehidupan mereka. Permasalahan matematika yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari dalam mata pelajaran matematika akan membuat 

siswa mengerti dan memahami manfaat dari ilmu yang siswa pelajari, sehingga 

hal ini akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Hasil belajar memiliki peranan penting dalam proses belajar siswa. Hasil 

belajar merupakan suatu hasil kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 

tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu konsep, dan mampu menggunakannya 

dalam materi lanjut atau dalam kehidupan sehari-hari (Ahmad, 2013: 4). Salah 

satu fungsi hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan berfikir 

dan pemahaman siswa pada masalah yang akan diselesaikan. 

Hasil Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS), di 

Indonesia nilai rata-rata siswa untuk matematika 386. Dengan nilai tersebut 

Indonesia berada di posisi ke-41 dari 45 negara. Posisi Indonesia sedikit diatas 

Arab, Maroko, Oman, dan Ghana. Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia, 

Thailand untuk rata-rata matematika (TIMSS 2011, 2012: 45). Rendahnya hasil 

belajar dibuktikan dengan perolehan Ujian Nasional di Indonesia yaitu rata-rata 

nilai UN SMA tahun 2015 ada 61,29 sedangkan di tahun 2016 ini niai rata-rata 

peserta UN ada 54,78 atau turun sekitar 6,51 poin. Sedangkan untuk rata-rata 

nilai UN SMK  pada tahun 2015 rata-rata nilainya mencapai 62,11 dan pada 

tahun 2016 nilai rata-ratanya turun hingga angka 57,66 atau menurun 4,45 poin.  
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Hasil belajar matematika siswa rendah juga dialami oleh SMK Negeri 1 

Banyudono. Hal tersebut dilihat dari data hasil Ujian Nasional tahun pelajaran 

2015/2016, menunjukkan rata-rata nilai Ujian Nasional mata pelajaran 

Matematika sebesar 65.72. Mata pelajaran Matematika merupakan nilai yang 

terendah dibandingkan dengan mata pelajaran  Bahasa Indonesia 80.15 dan 

Kejuruan 91.27. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang dapat meningkatan hasil 

belajar matematika siswa, melalui perbaikan kualitas pembelajaran matematika 

di SMK Negeri 1 Banyudono. 

Dari data tersebut terlihat bahwa hasil belajar matematika cenderung 

belum sesuai harapan, penyebabnya bisa dari siswa dan guru. Faktor penyebab 

rendahnya hasil belajar matematika yang berasal dari siswa salah satu 

diantaranya adalah kurangnya kemampuan komunikasi siswa secara matematis. 

Komunikasi dalam proses pembelajaran matematika tidak lepas dari komunikasi 

siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru. Guru sebagai seorang 

komunikator harus memiliki ketrampilan dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. Ketrampilan dalam komunikasi sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Peran guru sebagai fasilitator, harus memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan ide mereka sendiri, ide tersebut dapat mereka terapkan dalam 

pembelajaran. Siswa harus dimotivasi untuk aktif dalam tanya jawab. 

Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000) 

menyebutkan peran penting komunikasi dalam pembelajaran matematika adalah 

program-program pembelajaran pra-TK hingga kelas 12 hendaklah memberikan 

kesempatan kepada seluruh siswa untuk (1) mengatur dan menggabungkan 

pemikiran matematis mereka melalui komunikasi. (2) Mengkomunikasikan 

pemikiran matematis mereka secara logis dan jelas kepada teman-teman, guru, 

dan orang lain. (3) Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran serta strategi-

strategi matematika orang lain. (4) Menggunakan bahasa matematika untuk 

mengekspresikan ide-ide matematis dengan tepat. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada saat magang di 

SMK Negeri 1 Banyudono, kemampuan komunikasi siswa secara matematis 

sangat rendah. Hal ini dibuktikan pada saat siswa mengkomunikasikan hasil 
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diskusi kelompok hanya sekedar membaca dari hasil yang diperolehnya, 

sehingga apabila ada sesi tanya jawab siswa tidak mampu untuk memecahkan 

masalah yang diberikan. 

Begitu juga dalam proses pembelajaran matematika yang masih banyak 

didominasi oleh guru. Guru yang masih mengajar dengan mengandalkan metode 

ceramah mengakibatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran menjadi rendah 

dan siswa kurang mampu dalam berpikir kritis sehingga komunikasi siswa 

berjalan satu arah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Husna, dkk (2013) menyatakan bahwa sebagian besar siswa tampak mengikuti 

dengan baik setiap penjelasan atau informasi dari guru. Siswa sangat jarang 

mengajukan pertanyaan pada guru sehingga guru asyik sendiri menjelaskan apa 

yang telah disiapkannya, dan siswa hanya menerima saja yang disampaikan oleh 

guru. Sehingga pembelajaran cenderung satu arah, aktivitas pembelajaran lebih 

banyak guru dibanding interaksi diantara siswa. Dalud Daeka, (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa rendahnya pencapaian prestasi belajar 

matematika salah satunya dikarenakan siswa kurang terbiasa mengasah 

kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan diatas 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning yang 

mampu melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Problem 

Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa 

dalam memecahkan masalah dengan mengintregasikan berbagai konsep dan 

ketrampilan dari berbagai ilmu (Kokom, 2013: 59). Sintaks model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) yang dapat diterapkan dikelas adalah: (1) 

Orientasi peserta didik kepada masalah. (2) Mengorganisasikan peserta didik. (3) 

Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. (4) Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. (5) Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah (Sugiyanto, 2010: 136-137).  

Sintaks model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang 

diuraikan diatas, ada fase ke 3 yaitu membimbing penyelidikan individu dan 

kelompok. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan diskusi siswa untuk 
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mendapatkan informasi dan solusi yang tepat, dapat melalui cooperative 

learning. Strategi cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang 

menerapkan sistem pengelompokkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan (Hamruni, 2012: 119). Strategi pembelajaran ini diharapkan 

mampu mempermudah siswa dalam memahami dan menemukan masalah yang 

sulit dengan berdiskusi, sehingga dapat mendorong siswa untuk lebih aktif 

dalam mengemukakan pendapat dan pertanyaan. Dalud Daeka, (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa salah satu pembelajaran yang menerapkan 

prinsip kerjasama untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika 

adalah cooperative learning tipe Numbered Head Together (NHT) dan Think 

Pair Share (TPS). 

Strategi pembelajaran Numbered Head Together (NHT) merupakan salah 

satu strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah, yang juga mampu melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, 

memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, dan untuk meningkatkan 

kerjasama siswa (Miftahul, 2014: 203). Strategi pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) merupakan strategi pembelajaran kooperatif yang diawali dengan 

“thinking” dengan guru mengajukan pertanyaan atau membuka wacana terkait 

dengan bahan atau materi pelajaran untuk dipikirkan siswa. Selanjutnya guru 

meminta siswa berpasangan untuk berdiskusi atau “pairing”. Hasil diskusi 

dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas melalui kegiatan ini, diharapkan 

siswa menemukan struktur dari pengetahuan yang dimilikinya (Kokom, 2013: 

64-65). Strategi pembelajaran Numbered Heads Together dan Thinks Pair Share 

membuat suasana dikelas terasa lebih aktif dan kerjasama kelompok dalam 

proses pembelajaran dapat merangsang semangat siswa untuk mengemukakan 

pendapat dan sharing informasi yang diperoleh. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat menjadi alternatif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, seperti melatih siswa untuk aktif dan mampu bekerjasama 

dengan temannya saat menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. 
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Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal dapat dipicu dengan 

modifikasi model pembelajaran. Penerapan modifikasi model pembelajaran 

penelitian ini adalah Problem Based Learning berbasis Numbered Heads 

Together dan Thinks Pair Share. Dengan adanya modifikasi ini, akan 

meningkatkan komunikasi siswa dengan siswa, dan antar siswa dengan guru 

sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar matematika dan mampu 

memberikan inovasi baru terhadap kualitas pembelajaran matematika. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, alternatif 

solusi yang ditawarkan penulis yaitu mengadakan penelitian tentang 

implementasi Problem Based Learning berbasis Numbered Heads Together dan 

Thinks Pair Share dalam pembelajaran matematika ditinjau dari komunikasi 

matematika pada siswa kelas XI SMK negeri 1 banyudono. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. 

2. Siswa kurang terbiasa mengasah kemampuan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Model pembelajaran monoton dan berjalan satu arah, sehingga siswa belum 

tertarik dan cepat bosan. 

4. Rendahnya komunikasi siswa dalam proses pembelajaran matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan-permasalahan pada penelitian ini difokuskan sebagai 

berikut: 

1. Hasil belajar matematika 

Hasil belajar siswa dilihat dari kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas 

mandiri yang nilainya masih kurang dari Kriteria Kentutasan Minimal 

(KKM).  
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2. Model pembelajaran yang digunakan peneliti adalah Problem Based 

Learning berbasis Numbered Heads Together untuk kelas eksperimen I, 

Problem Based Learning berbasis Thinks Pair Share untuk kelas 

eksperimen II dan model pembelajaran konvesional untuk kelas kontrol. 

Model pembelajaran Problem Based Learning berbasis Numbered Heads 

Together memusatkan kepada siswa dalam sebuah kelompok untuk 

bekerjasama secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

oleh guru. Sedangkan, model pembelajaran Problem Based Learning 

berbasis Thinks Pair Share memusatkan kepada siswa untuk berpikir kritis 

dan mengasah kemampuan komunikasi siswa dengan cara berpasangan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Model 

pembelajaran konvensional ini, menggunakan model yang biasa dipakai 

oleh guru dan alat komunikasi yang digunakan secara lisan antara guru 

dengan siswa. 

3.  Komunikasi matematika dalam penelitian ini dibatasi pada komunikasi 

matematika pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono meliputi (1) 

menyatakan ide matematika dengan berbicara dan tulisan, (2) menuliskan 

ide matematika dalam bentuk gambar, (3) menghubungkan benda nyata dan 

gambar ke dalam ide matematika, (4) menjelaskan konsep matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh komunikasi matematika terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran dan komunikasi matematika 

terhadap hasil belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai 

dalam bentuk pernyataan. Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh model pembelajaran terhadap 

hasil belajar matematika. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi matematika terhadap 

hasil belajar matematika. 

3. Untuk menguji dan menganalisis interaksi antara model pembelajaran dan 

komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu pengetahuan 

baru dalam upaya mendalami teori tentang implementasi Problem Based 

Learning berbasis Numbered Heads Together dan Thinks Pair Share dalam 

pembelajaran matematika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang relevan di masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi guru 

1) Memperbaiki kualitas pembelajaran guna meningkatkan hasil 

belajar matematika. 

2) Memberikan pengetahuan yang lebih tentang model pembelajaran 

yang berbeda untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. 

b) Bagi Siswa 

1) Siswa terbiasa bekerjasama dengan teman dalam memecahkan 

suatu permasalahan.  

2) Menumbuhkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat 

tentang materi yang dipelajari. 
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3) Tidak mudah menimbulkan kebosanan pada diri siswa sekaligus 

dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam belajar.  

c) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sekolah untuk memperbaiki 

kualitas layanan pembinaan terhadap peningkatan profesionalisme guru. 

 


