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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bukanlah sebuah proses yang singkat dan terukur 

dengan angka yang pasti, tetapi pembelajaran adalah proses long life atau 

sepanjang hayat tidak terbatas dan dapat berkembang terus sesuai dengan 

kemampuan serta dorongan yang datang dari diri sendiri maupun dari luar 

diri individu. Kegiatan pembelajaran adalah proses berpindahnya pesan 

edukatif berupa materi belajar dari sumber belajar kepada penbelajar. 

Dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi untuk menyampaikan 

pesan dari pendidik kepada pesera didik dengan tujuan agar pesan dapat 

diterima dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta 

perubahan tingkah laku. Dengan  demikian keberhasilan kegiatan 

pembelajaran sangat tergantung kepada efektifitas proses komunikasi yang 

terjadi dalam pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

perses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui 

saluran atau media tertentu (hujair, 200:9). Oleh karena itu proses 

komunikasi harus diciptakan dan diwujudkan melalui kegiatan 

peyampaian pesan, tukar menukar pesan atau informasi dari setiap 

pendidik kepada peserta didik, atau sebaliknya. 

Komunikasi matematika menjadi salah satu hal yang penting dalam 

pembelajaran matematika. NCTM (2000) menyatakan bahwa 

“Communication is anessensial parf of mathematics and mathematics 

education”. Perntayaan tersebut menunjukan bahwa komunikasi 

merupakan bagian penting dari matematika dan pendidikan matematika. 

Selain itu menurut Rois, dkk (2013) menyatakan bahwa komunikasi 

matematis merupakan kemampuan atau kecakapan seseorang dalam 

menyampaikan informasi atau mengkomunikasi gagasan, situasi melalui 

lisan  maupun secara tertulis.  
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Menurut Senjayawati (2013) Komunikasi matematik dapat 

diartikan suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang 

diketahuinya melalui peristiwa dialog atau interaksi dan terjadi pengalihan 

pesan berupa konsep, rumus, atau ide-ide matematika. Komunikasi 

merupakan kemampuan matematika dalam menyatakan gambar atau 

grafik ke dalam ide-ide matematika, simbol-simbol matematika, ataupun 

sebaliknya. 

Dalam proses pembelaran komunikasi pesarta didik sangatlah 

penting, hal ini dikarenakan belajar bukan hanya proses transfer ilmu dari 

guru kepada peserta didik, tetapi juga kemampuan siswa 

mengkomunikasikan ide, pemikiran, atau pun pendapat sangatlah penting 

dalam kegiatan belajar di kelas.  

Salah satu tujuan pembelajaran matematika dan standar 

kompetensi lulusan dalam bidang matematika adalah kemampuan 

komunikasi. Melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru mata pelajaran 

matematika kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo diperoleh 

kemampuan komunikasi siswa yang bervariasi. Kemampuan komunikasi 

pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan jumlah 

21siswa sebelum dilakukan tindakan diperoleh siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan secara lisan sebanyak 3 siswa (14,28%); siswa yang 

mampu mengajukan pertanyaan secara lisan sebanyak 5 siswa (23,80%); 

siswa mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika, gambar atau grafik sebanyak siswa 6 siswa (28,57%); siswa 

yang mampu mengubah suatu bentuk representasi matematis dan 

menyelesaikan masalah matematika sebanyak 4 siswa (19,05%).  

Rendahnya kemampuan komunikasi metematika siswa tersebut 

disebabkan karena tidak dilibatkannya siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran, dan pembelajaran masih monoton dan terarah pada guru. 
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Siswa menjadi kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran, karena 

merasa jenuh dan bosan sehingga kemampuan komunikasi matematika 

yang berakhibat pada rendahnya hasil belajar siswa. Asy’ari (2015) 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika kepada siswa, guru 

masih menggunakan paradigma pembelajaran lama dalam arti komunikasi 

dalam pembelajaran matematika cenderung berlangsung satu arah 

umumnya dari guru ke siswa, guru lebih mendominasi pembelajaran 

sehingga pembelajaran cenderung monoton, akibatnya siswa merasa jenuh 

dan bosan. Penyebab lain rendahnya komunikasi matematika adalah disaat 

guru menjelaskan materi pelajaran, atau disaat guru memberikan soal (baik 

bentuk pilihan ganda atau uraian), bisa juga dari simbol, grafik, diagram, 

tabel dan lain sebagainya yang belum dipahami oleh siswa. Kemampuan 

komunikasi matematika merupakan kemampuan yang harus diperlukan 

dalam belajar matematia dan dalm menghadapi masalah-masalah 

kehidupan siswa. Salah satu keputusan yang perlu diambil guru adalah 

tentang pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan. 

Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan untuk menangulangi 

masalah tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

Discovery Learning. Menurut Hartono (dalam Burais, dkk, 2016) Model 

pembelajaran Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang 

merangsang, mengajarkan dan mengajak siswa untuk bernalar, berpikir 

kritis, analitis, dan sistematis dalam rangka menemukan jawaban. Adapun 

sintaks model pembelajaran Discovery Learning yang dapat di terapkan di 

dalam kelas adalah: Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan);  

Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah); Data collection 

(pengumpulan data);  Data processing (pengolahan data); Verification 

(pembuktian); Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi) 

(Wahjudi, 2015).  

Berdasarkan sintakss model Discovery Learning pada tahap kedua, 

yaitu problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah), dimana guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak 
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mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk 

memudahkan siswa dalam mengidentifikasi masalah dapat dilakukan 

dengan kegiatan diskusi kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada setiap siswa bertanggung jawab secara 

individu maupun kelompok. Menurut Putra, dkk (2012: 65) kelebihan 

model kooperatif tipe NHT, yaitu siswa dapat saling berbagi pengetahuan, 

yang memiliki kemampuan tinggi dapat memberikan arahan kepada 

temannya yang memiliki kemampuan rendah dalam memahami materi dan 

penyelesaian soal. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Discovery Learning dapat menjadi alternatif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran seperti melatih siswa untuk mampu bekerjasama saat 

menyelesaikan permasalahan matematika. Discovery Learning memuat 

Numbered Head Together yang mampu memberikan inovasi baru dalam 

kegiatan diskusi siswa. Agar mencapai tujuan pembelajaran yang optimal 

dapat dipicu dengan modifikasi model pembelajaran. 

Penerapan modifikasi Penerapan modifikasi model pembelajaran 

penelitian ini adalah Discovery Learning berbasis Numbered Head 

Together. Adanya modifikasi ini, diharapkan akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika dan mampu memberikan inovasi terhadap 

kualitas pembelajaran matematika. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, 

alternafit solusi yang ditawarkan penulis yaitu mengadakan penelitian 

tentang implementasi model pembelajaran discovery leraning berbasis  

numbered head together untuk meninggatkan kemampuan komunikasi 

matematika siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permaslahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan menggunakan 

model  pembelajaran discovery learning berbasis numbered head 

together untuk meningkatkan komunikasi matematika siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo?  

2. Apakah model pembelajaran discovery leraning berbasis numbered 

head together  dapat meningkatkan  komunikasi matematika siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika Siswa   

Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa 

melalui model pembelajaran discovery learning berbasis numbered 

head together bagi Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas 

proses belajar matematika. 
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2) Siswa dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 

3) Dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

telah disampaikan oleh guru.  

b. Manfaat bagi guru 

1) Mendapatakan pengalaman langsung dalam melakukan  

penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika 

2) Memperbaharui pembelajaran matematika dalam upaya 

membimbing anak agar mandiri, aktif, dan kreatif. 

c. Manfaat bagi sekolahan 

1) Meningkatkan prestasi siswa dan mutu pendidikan di sekolah. 

2) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk 

peningkatan kualitas proses pembelajaran. 


