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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam dunia pekerjaan, serta 

memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Susanto 2013: 185). Berdasarkan definisi matematika menurut Susanto, dapat 

disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu yang pasti, mempelajari 

tentang hitungan dan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan. 

Jadi, matematika memiliki peranan penting di sekolah. Peserta didik 

memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan membantu 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat 

berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan, dan menafsirkan data. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pelajaran matematika sangat diperlukan dalam pembelajaran di sekolah. 

Untuk mengetahui acuan keberhasilan siswa dalam pembelajaran maka perlu 

adanya hasil belajar. 

Menurut Rusman (2012: 123) hasil belajar adalah sejumlah pengalaman 

yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Purwanto (2011: 46) hasil belajar adalah perubahan perilaku mahasiswa akibat 

belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas 

sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan 

kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah sebuah 

perubahan dan pengalaman yang diperoleh siswa akibat belajar. Salah satunya 

adalah hasil belajar matematika.  

Pada realitanya, hasil belajar matematika cenderung belum sesuai dengan 

harapan. Secara internasional menurut Kemdikbud, hasil dari  Programme 

Internationale for Student Assesment (PISA) tahun 2015 

(www.kemdikbud.go.id) menunjukkan bahwa dalam kompetensi matematika 
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meningkat dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin pada tahun2015. 

Peningkatan ini meningkatkan posisi Indonesia 6 peringkat keatas bila 

dibandingkan pada tahun 2012 menduduki peringkat ke-70, sehingga pada tahun 

2015 peringkat Indonesia pada urutan ke-64. Secara nasional, bukti rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa SMP terdapat pada hasil survey Kemdikbud 

tahun 2017 (www.kemdikbud.go.id) menunjukkan bahwa hasil rerata UNBK 

Matematika SMP/MTs pada tahun 2017 hanya mencapai 54,39 dengan rentang 

nilai antara 0 sampai 100. 

Berdasarkan uraian diatas, hasil belajar matematika masih belum sesuai 

dengan harapan. Penyebab siswa mengalami kesulitan atau kurang berhasil 

dalam proses pembelajaran ditentukan dari beberapa faktor, yaitu faktor 

ekspertnal dan internal. Sehingga mereka tidak dapat belajar dan kurang 

berusaha sesuai dengan kekuatan mereka. faktor eksternal adalah faktor yang 

berada di luar individu, meliputi lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, guru 

dan lingkungan sekitar. Sedangkan menurut Slameto (2010: 54) faktor internal 

adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar, yakni 

meliputi kesehatan, perhatian, intelegensi, minat, bakat, dan kemampuan 

komunikasi matematik. Kemampuan komunikasi matematik merupakan suatu 

hal yang sangat mendukung untuk seorang guru dalam memahami kemampuan 

siswa dalam pembelajaran matematika.  

Hasil penelitian Zainal dan Marsigit (2014) menyatakan bahwa siswa secara 

aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan bebas dalam hal membuat 

solusi sebagai suatu representasi menuju konsep matematika. Dalam mencari 

solusi, siswa perlu memberikan alasan terkait solusi yang mereka miliki. Hal ini 

memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan logikanya berfikir 

dan berargumen secara matematika. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi 

matematik sangat penting untuk membantu siswa menghadapi kesulitan belajar. 

Maka perlu adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematik sesuai 

dengan hakikat matematika. Karena melalui komunikasi matematik siswa dapat 

mengorganisasikan berfikir matematikanya.  

http://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/9c7fdf36a39328d&sa=U&ved=2ahUKEwixjcKNzMXdAhWLvI8KheGhCu0QFjABegQIChAB&usg=AovVaw30LQh-uFjCmPoVd4L0PnAo
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Berdasarkan observasi sekolah di SMP Negeri 3 Colomadu, proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada saat proses belajar di kelas masih 

banyak guru yang menggunakan metode konvensional dalam mengajar. Guru 

menjadi pusat dalam proses pembelajaran dan guru menjadi sumber utama yang 

mengakibatkan siswa cenderung pasif dan kurang aktif untuk menyampaikan 

hasil diskusi mereka didepan kelas. Guru hanya memberikan rumus dan siswa 

tinggal mengahafalkan rumusnya saja sehingga pembelajaran belum 

mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut yang membuat 

siswa sering kali susah mengingat rumus yang telah dihafalkan dan kurangnya 

latihan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, guru diharapkan dapat menggunakan strategi dan 

media pembelajaran bervariasi yang dapat mendukung terciptanya pembelajaran 

yang tidak membosankan dan mampu menjadikan adanya interaksi antara siswa 

dan guru. Selain itu, strategi pembelajaran harus mengkaitkan dengan 

kemampuan komunikasi siswa karena dengan demikian proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan mudah dan mencapai kompetensi yang diinginkan. 

Strategi pembelajaran yang dapat mewujudkan kondisi tersebut adalah strategi 

pembelajaran kooperatif.  

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran Group 

Investigation. Hasil penelitian Sangadji (2016) menyatakan bahwa guru yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan model group investigation 

dapat mencapai tiga hal, yaitu belajar dengan penemuan, mempelajari isi dan 

belajar bekerja secara kooperatif. Model ini melibatkan siswa mulai dari 

perencanaan, menentukan topik maupun cara untuk belajar melalui penyelidikan 

dan menuntut siswa untuk memiliki keterampilan yang baik dalam komunikasi 

dan keterampilan proses kelompok. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran group investigation dapat menjadikan 

siswa aktif karena strategi ini menuntut siswa memiliki kemampuan komunikasi 

dan keterampilan dalam sebuah kelompok. 



4 
 

 

Group Investigation merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan 

siswa menjadi beberapa kelompok, ketua kelompok diberikan penjelasan suatu 

permasalahan oleh guru, setelah itu ketua kelompok menyampaikan 

permasalahan yang diperoleh, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya, sehingga siswa dituntut aktif. Dengan penggunaan strategi 

pembelajaran Group Investigation diharapkan dapat menjadi alternatif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Untuk menghasilkan tujuan 

pembelajaran yang lebih optimal dapat juga menggunakan media pembelajaran 

maupun bantuan alat peraga. 

Hasil penelitian Ginting dan Edy (2017) menyatakan bahwa penggunaan 

alat peraga diharapkan dapat meningkatkan, membantu, dan memperjelas 

konsep-konsep abstrak agar menjadi beton. Alat peraga akan merangsang minat 

serta mempercepat proses pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran 

akan pemahaman yang lebih cepat dan meningkat ketika hal-hal tersebut 

abstrak dan sulit dipahami. Berdasarkan penelitian Ginting alat peraga 

dimaksudkan agar interaksi antara guru dan siswa dalam menyampaikan pesan 

siswa lebih memahami dan mengerti tentang konsep-konsep abstrak 

matematika. Strategi pembelajaran group investigation dalam penelitian ini 

akan dimodifikasi dengan bantuan alat peraga matematika karena dianggap 

mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, aktif, dan efektif. 

Sehingga dapat meingkatkan hasil belajar matematika yang optimal. 

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian tentang eksperimen 

pembelajaran matematika dengan Group Investigation berbasis alat peraga 

terhadap hasil belajar ditinjau dari komunikasi matematik siswa kelas IX SMP 

Negeri 3 Colomadu. Penelitian ini daharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. 

 

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. 
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2. Kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

3. Kurang tepatnya strategi dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran. 

4. Siswa beranggapan bahwa matematika merupakan pembelajaran yang sulit 

sehingga banyak siswa yang tidak suka. 

5. Kurang maksimalnya persiapan siswa dalam mengikut pembelajaran dan 

guru sebagai fasilitator. 

6. Rendahnya kemampuan komunikasi matematik siswa. 

7. Kurang adanya pengawasan dari orang tua terhadap siswa dalam belajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini difokuskan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika. 

Hasil belajar matematika dilihat dari kemampuan siswa dalam mengerjakan 

tes diakhir pembelajaran pada materi bangun ruang sisi lengkung. 

2. Strategi pembelajaran Group Investigation berbasis alat peraga terhadap 

hasil belajar matematika. 

Strategi pembelajaran Group Investigation berbasis alat peraga adalah 

strategi pembelajaran yang melibatkan kelompok kecil dimana siswa harus 

bekerja menggunakan perencanaan, proyek, diskusi kelompok, dan 

presentasi dari hasil diskusi mereka menggunakan alat peraga di depan 

kelas. Strategi pembelajaran Group Investigation berbasis alat peraga 

diberikan pada kelas eksperimen pertama, strategi pembelajaran group 

investigation diberikan pada kelas eksperimen kedua, dan untuk kelas 

kontrol diberikan strategi pembelajaran konvensional. Pembelajaran 

konvensional yang dimaksud adalah strategi pembelajaran yang digunakan 

guru pada saat pembelajaran berlangsung. 

3. Komunikasi matematik terhadap hasil belajar matematika. 

Komunikasi matematik dalam penelitian ini difokuskan pada kemampuan 

dalam menjelaskan ide matematika secara tulisan atau lisan dengan gambar, 
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model, dan benda nyata, kemampuan menggunakan notasi, istilah, dan 

lambang untuk menyatakan peristiwa sehari-hari. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka dapat 

dirumuskan tiga permasalahan penelitian sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran group investigation berbasis alat 

peraga terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IX di SMP N 3 

Colomadu? 

2. Adakah pengaruh komunikasi matematik terhadap hasil belajar matematika 

pada siswa kelas IX SMP N 3 Colomadu? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan komunikasi matematik 

terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IX SMP N 3 Colomadu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh 

pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran group investigation 

berbasis alat peraga terhadap hasil belajar ditinjau dari komunikasi matematik 

siswa kelas IX SMP N 3 Colomadu. Adapun tujuan penelitian secara khusus 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan menguji pengaruh antara strategi pembelajaran group 

investigation berbasis alat peraga, Group Investigation, dan konvensional 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh tingkat kemampuan komunikasi 

matematik siswa terhadap hasil belajar matematika. 

3. Menganalisis dan menguji interaksi antara strategi pembelajaran dengan 

komunikasi matematik siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 
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Secara teori, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk 

mengembangkan penelitian yang menggunakan model pembelajaran group 

investigation berbasis alat peraga terhadap hasil belajar ditinjau dari 

komunikasi matematik. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

a. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman 

terhadap materi yang diajarkan. 

b. Bagi guru, untuk memberikan masukan dalam menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

c. Bagi sekolah, untuk memberikan masukan dan sumbangan dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar matematika melalui model 

pembelajaran yang sesuai. 

 


