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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses individu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

individu sebagai hasil pengalamannya dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya (Rusman, 2012: 134). Menurut Aunurrahman (2009: 35) ada 

tiga ciri kegiatan belajar yaitu belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri 

seseorang yang disadari atau disengaja, belajar merupakan interaksi individu 

dengan lingkungannya, dan hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah 

laku. 

Belajar matematika bertujuan untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan 

kemampuan dalam memecahkan masalah baik dalam bidang matematika, 

bidang ilmu lainnya, maupun kehidupan sehari-hari. Hasil belajar yang 

menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang 

diperoleh murid sesudah mereka mengikuti proses belajar-mengajar tentang 

mata pelajaran tertentu (Supratiknya, 2012: 5).  

Namun kenyataannya hasil belajar matematika cenderung belum 

sesuai harapan. Berdasarkan data UNESCO, mutu pendidikan matematika di 

Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 negara yang diamati. Salah satu 

bukti rendahnya prestasi matematika siswa di Indonesia terlihat dari hasil 

Ujian Nasional beberapa tahun terakhir, rerata nilai Ujian Nasional 

Matematika tahun pelajaran 2014/2015 hanya 56,28. Dari data hasil 

pembelajaran kelas VII di SMP Negeri 2 Sawit menunjukan bahwa tingkat 

ketuntasan hasil belajar matematika kurang dari 50% dari semua siswa kelas 

VII SMP Negeri 2 Sawit. 

Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan akar 

penyebabnya bisa bersumber dari siswa, guru, instrumen, dan kondisi 

lingkungan. Akar penyebab hasil belajar matematika yang bersumber dari 
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siswa antara lain motivasi, kreativitas, keaktifan, penalaran, komunikasi 

matematika. Faktor penyebab yang bersumber dari guru yaitu gaya mengajar, 

kemampuan guru dalam mengajar, model dan strategi mengajar. Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika yang bersumber dari instrumen yaitu 

fasilitas belajar, media berbasis IT, sumber belajar. Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika yang bersumber dari kondisi 

lingkungan antara lain pengawasan orang tua, tingkat ekonomi orang tua, 

kondisi kelas, kondisi masyarakat, kondisi pemerintah. 

Salah satu masalah penting dalam pembelajaran matematika saat ini 

adalah pentingnya pengembangan kemampuan komunikasi matematika 

siswa. Pengembangan komunikasi juga menjadi salah satu tujuan 

pembelajaran matematika dan menjadi salah satu standar kompetensi lulusan 

dalam bidang matematika. 

Tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan oleh National 

Council of Teacher of Mathematics (2000) yaitu: belajar untuk 

berkomunikasi (mathematical comminication), belajar untuk bernalar 

(mathematical reasoning), belajar untuk memecahkan masalah (mathematical 

problem solving), belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connections), 

pembentukan sikap positif terhadap matematika (positive attitudes toward 

mathematics). 

Dari tujuan pembelajaran matematika tersebut, terlihat bahwa salah 

satu aspek yang ditekankan dalam NCTM adalah meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa. Komunikasi matematika merupakan hal yang 

sangat penting dimiliki oleh siswa. Melalui komunikasi, siswa dapat 

menyampaikan ide-idenya kepada guru dan kepada siswa lainnya.  

Menurut Darkasyi, dkk (2014) rendahnya kemampuan komunikasi 

matematika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) disebabkan dalam proses 

pembelajaran matematika masih banyak didominasi oleh guru. Guru 

menyampaikan materi kepada siswa dengan model pembelajaran ceramah 

sehingga siswa cenderung pasif. Hal ini terbukti saat peneliti melakukan studi 

pendahuluan dengan memberikan siswa soal-soal matematika ternyata dari 24 
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siswa hampir semuanya belum memahami bagaimana menyelesaikan masalah 

menggunakan bahasa matematika dengan benar, belum mampu 

mengkomunikasikan ide dan gagasan matematika ke dalam bentuk simbol 

dan gambar.  

Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan untuk menanggulangi 

masalah tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran Discovery 

Learning. Model pembelajaran Discovery Learning adalah suatu model 

pembelajaran untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan 

menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan 

tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa (Wicaksana, 

dkk, 2016). Sintaks model pembelajaran Discovery Learning menurut Syah 

(2004, dalam Burais, dkk, 2014) adalah stimulation, problem statement, data 

collection, data processing, verification, dan generalization. 

Sintaks model pembelajaran Discovery Learning yang diuraikan 

tersebut, pada tahap kedua yaitu problem statement, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk memudahkan siswa dalam 

mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi kelompok. 

Strategi pembelajaran yang menerapkan sistem pengelompokkan salah 

satunya yaitu strategi Numbered Head Together. Strategi Numbered Head 

Together merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif dengan 

sistem penomoran. Menurut penelitian Hadiyanti, dkk (2012) pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together efektif dalam meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Discovery Learning memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berpikir, menemukan, berpendapat, dan saling bekerja sama melalui aktivitas 

belajar secara ilmiah, sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil 

belajar. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dapat didukung dengan 

modifikasi model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah Discovery Learning berbasis Numbered Head Together. 
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Dengan adanya modifikasi dalam model pembelajaran tersebut diharapkan 

siswa dapat belajar dengan mengorganisasi, menemukan, menyelidiki, dan 

bekerjasama antar kelompok agar dapat menyelesaikan permasalahan 

matematika sehingga hasil belajar matematika siswa lebih baik. 

Berdasarkan uraian tersebut alternatif solusi yang dapat ditawarkan 

yaitu menguji model pembelajaran Discovery Learning berbasis Numbered 

Head Together terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari komunikasi 

matematika siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang terkait dengan 

hasil belajar matematika dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. 

2. Rendahnya komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

3. Rendahnya aktivitas belajar matematika siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

4. Model pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik dalam proses belajar 

mengajar masih menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

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).  

2. Model pembelajaran yang digunakan untuk penelitian ini adalah Discovery 

Learning berbasis Numbered Head Together pada kelas eksperimen dan 

model pembelajaran konvesional pada kelas kontrol. Model pembelajaran 

Discovery Learning berbasis Numbered Head Together adalah model 
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pembelajaran penemuan untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif 

dengan mengorganisasi sendiri, menemukan sendiri, menyelidiki sendiri 

dengan bekerjasama antar kelompok agar dapat menyelesaikan 

permasalahan matematika sehingga hasil belajar matematika siswa lebih 

baik. Sedangkan pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran dengan 

menerapkan sesuai kebiasaan guru dalam menyampaikan materi. 

3. Komunikasi matematika dalam penelitian ini dibatasi pada komunikasi 

matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sawit meliputi 

menjelaskan ide matematika secara tulisan; menyatakan ide-ide 

matematika untuk menyelesaikan permasalahan matematika; menyatakan 

situasi ke dalam model matematika/ gambar; menggunakan istilah-istilah 

dan notasi-notasi matematika; serta merepresentasikan objek-objek nyata 

dalam gambar, diagram, atau model matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan tiga permasalahan penelitian sebegai berikut. 

1. Adakah perbedaan pengaruh model pembelajaran Discovery Learning 

berbasis Numbered Head Together terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah perbedaan pengaruh komunikasi matematika terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Adakah interaksi model pembelajaran Discovery Learning berbasis 

Numbered Head Together dan komunikasi matematika terhadap hasil 

belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui pengaruh 

pembelajaran matematika dengan model Discovery Learning  berbasis 

Numbered Head Together terhadap hasil belajar ditinjau dari komunikasi 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sawit. Secara khusus penulis 

mempunyai tujuan. 



6 

 

 
 

1. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan pengaruh model pembelajaran 

Discovery Learning berbasis Numbered Head Together terhadap hasil 

belajar matematika. 

2. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan pengaruh komunikasi 

matematika terhadap hasil belajar matematika. 

3. Untuk menguji dan menganalisis interaksi model pembelajaran Discovery 

Learning berbasis Numbered Head Together dan komunikasi matematika 

terhadap hasil belajar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi yang  

digunakan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh model 

pembelajaran Discovery Learning berbasis Numbered Head Together 

terhadap hasil belajar matematika kelas ditinjau dari komunikasi 

matematika siswa kelas VII di SMP N 2 Sawit. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

b. Bagi guru, sebagai masukan untuk menetukan dan model yang tepat 

dalam pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

untuk lebih meningkatkan kualitas guru, kualitas pembelajaran, dan 

akhirnya kualitas sekolah.  


