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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Matematika mempunyai peranan penting serta bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pembelajaran 

matematika siswa lebih kritis dalam memahami suatu permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Matematika juga mampu memberi peluang untuk 

kemampuan berfikir, berkomunikasi, bernalar secara sistematis serta 

membentuk sifat positif. Matematika merupakan ilmu yang memiliki pengaruh 

besar untuk memacu penguasaan ilmu-ilmu lain. Adapun ayat yang sesuai 

dengan matematika yakni surat Al-Jin ayat 28: 

                                   

Artinya: “Supaya dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah 

menyampaikan risalah-risalah tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-

Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dia menghitung segala 

sesuatu satu persatu.” 

 

Dalam dunia pendidikan, matematika adalah salah satu diantara mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan persentase jam pelajaran yang 

lebih banyak dibandingkanengan mata pelajaran lain. Dalam peraturan mentri 

pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, kompetensi keterampilan 

di perolah melalui aktvitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji 

dan menciptakan.
1
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Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika, terlihat jelas bahwa 

matematika memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan para siswa 

dalam menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan, antara lain 

melalui proses pembelajaran lisan, grafik, peta diagram, dalam menjelaskan 

gagasan, maka selama proses pembelajaran di kelas para siswa difasilitasi dan 

dibimbing untuk menggunakan berbagai cara dan bentuk komunikasi yang 

baik. Meskipun banyak yang mengacu pada komunikasi dalam bentuk lisan, 

beberapa pemahaman juga mengacu pada kebutuhan siswa untuk 

berkomunikasi secara tulisan. Adapun ayat yang berkaitan dengan komunikasi 

yaitu surat Al-Israa’ ayat 28: 

                            

Artinya : “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat 

dari tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada 

mereka ucapan yang pantas.” 

 

Kemampuan komunikasi tidak hanya sekedar keahlian untuk diajarkan 

dan digunakan dalam matematika saja tetapi merupakan keahlian yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 

siswa diminta untuk berbagi ide secara lisan kita bisa dengarkan secara efektif. 

Sedangkan jika mereka diminta untuk menjelaskan pemahaman dalam bentuk 

tulisan, guru dan siswa dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang lebih 

besar. Selain itu dengan mengeksprikan diri secara tulisan dapat mendorong 

siswa untuk merefleksikan pekerjaan yang telah dilakukan dan 

mengklarifikasikan ide-ide mereka sendiri. 
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Kemampuan komunikasi membantu siswa dalam menganalisis 

informasi yang diperoleh. Selain itu, kemampuan komunikasi juga membantu 

siswa untuk  mengetahui mana informasi yang benar dan mana yang salah. 

Dengan demikian, siswa akan menyadari pentingnya menganalisa kembali 

informasi yang diperoleh. Berkomunikasi yang baik telah dijelaskan dalam 

surat Al-Israa’ ayat 53: 

                              

            

 

Artinya: “Dan katakanlah pada hamba-hamba-Ku : “Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). sesungguhnya 

syaitan itu menimbulkan perselisihan diantara mereka.  

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi 

manusia.”  

 

Faktor yang juga menentukan keberhasilan siswa dalam menerima 

pembelajaran adalah kemampuan awal. Melihat dari kemampuan awal siswa, 

dapat diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang telah 

disajikan. Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal dapat 

menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. 

Kemampuan awal juga dipandang sebagai keterampilan yang relevan yang 

dimiliki siswa pada saat akan mulai mengikuti suatu pembelajaran sehingga 

dapat diketahui bahwa kemampuan awal merupakan presyarat yang harus 
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dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.
2
 Melihat dari 

kemampuan awal siswa, dapat diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui 

materi yang telah disajikan.  

Hal tersebut ditegaskan dalam Depdiknas bahwa:
3
 

Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia 

mulai dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat 

diketahui: a) apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana 

siswa telah mengetahui materi apa yang akan disajikan. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa juga dipengaruhi oleh 

kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan bekal siswa dalam menerima 

materi pembelajaran selanjutnya. Kesiapan dan kesanggupan dalam mengikuti 

pembelajaran juga ditentukan oleh kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa 

sehingga kemampuan awal merupakan pendukung keberhasilan dalam belajar. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi 

yaitu proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Kemampuan 

komunikasi sebagai standar dan tujuan pembelajaran matematika menjadi 

bagian yang sangat penting dalam proses belajar dan pembelajaran di kelas. 

Kenyataan di lapangan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara di 

SMK PGRI Pekanbaru pada mata pelajaran matematika dengan salah seorang 

guru matematika Ibu Dra. Hj. Darma Yulianti,  diperoleh bahwa masalah pada 

kemampuan komunikasi siswa yaitu masih banyak siswa yang memiliki 

kemampuan komunikasi matematika yang masih rendah. Hal ini dapat terlihat 

                                                             
2 Rosita Fitri Herawati,dkk, Pembelajaran Kimia Berbasis Multiple Representasi ditinjau dari 

Kemampuan Awal terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi Siswa SMA Negeri I Karanganyar 

Tahun Pelajaran 2011/2012. Jurnal Pendidikan Kimia (JPK). Vol. 2 No. 2, 2013, h.38 
3
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dari rata-rata hasil belajar matematika siswa masih tergolong rendah, hal ini 

terlihat dari banyaknya nilai siswa pada saat ujian yang tidak memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), apabila guru menanyakan kembali 

mengenai materi pembelajaran matematika sebelumnya siswa sering tidak bisa 

menjawab serta siswa kerap kali membuat kesalahan dalam hal 

mengemukakan jawaban dan menyatakan ekspresi matematika diantaranya 

ialah penulisan notasi/simbol dan operasi hitung secara cepat, kemampuan 

memahami soal seperti informasi yang diketahui dari soal, dan kemampuan 

menyampaikan gagasandalam bentuk gambar, grafik, tabel, atau kalimat 

secara jelas. Kemudian siswa cendrung fasif dalam pembelajaran. Siswa lebih 

banyak mengamati, mencatat dan mendengarkan penjelasan dari guru, dan 

kurang lancar saat mempersentasikan jawaban kepada teman serta mengalami 

kesulitan saat guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran saat itu. Hal ini 

sangat erat hubungannya dengan kemampuan komunikasi matematis siswa, 

sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Dapat disimpulkan bahwa guru dalam proses 

pembelajran harus menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan 

membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika terutama 

pada kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Cara yang tepat untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematika siswa adalah dengan berdiskusi kelompok. Diskusi kelompok 

memungkinkan siswa berlatih untuk mengekspresikan pemahaman, 
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memverbalkan proses berfikir, mengklarifikasikan pemahaman dan ketidak 

pahaman, serta mengeksplorasi kemampuan matematika dengan baik.
4
 

Salah satu model pembelajaran yang di perkirakan baik untuk di 

terapkan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

adalah model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons. Model 

pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai angggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran.  

Model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons (belajar sesama 

teman) adalah model yang menepatkan seluruh tanggung jawab pengajaran 

kepada siswa.
5
 Model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons adalah 

strategi belajar yang berfungsi untuk menggiatkan kemauan siswa 

mengajarkan materi kepada temannya.
6
 Tipe pembelajaran ini dapat 

menciptakan kelas menjadi aktif dan menyenangkan karena biasanya 

pembelajaran matematika menegangkan bagi siswa dalam belajar. Model 

                                                             
4
Ali Mahmudi, Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika, (Yogyakarta: Universitas 
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5
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Tim YAPPENDIS, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009, H. 173 
6
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pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons merupakan suatu model 

pembelajaran yang lebih menekankan kepada keaktifan siswa sejak awal 

melalui aktifitas-aktifitas yang membagun kerja kelompok dan dalam waktu 

singkat membuat mereka berfikir tentang materi pembelajaran, dan saling 

berbagi materi pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan 

komunikasi siswa terhadap materi pelajaran matematika. 

Derdasarkan uraian definisi tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons adalah 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang berupa pengajaran 

sesama siswa di dalam kelas yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

Kemampuan awal juga diperlukan pada model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Peer Lessons. Kemampuan awal di perlukan pada saat 

pembagian kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang 

heterogen. Hal ini bertujuan agar dalam proses pembelajaran Kooperatif Tipe 

Peer Lessons dapat saling ketergantungan baik itu kemampuan awal tinggi, 

sedang, maupun rendah sehingga proses pembelajaran bisa terselesaikan 

dengan baik sesuai yang diharapkan guru.  

Beberapa hal tersebut akan mengarah pada kesimpulan bahwa 

diperlukan sebuah model pembelajaran yang lebih memberdayakan siswa, 

memberi kebebasan siswa dalam mengemukakan pendapat,  pendekatan yang 

mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri 

agar siswa memiliki kemampuan untuk memahami dan menginformasikan 
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pengetahuan yang siswa miliki dengan orang lain. Model Kooperatif Tipe 

Peer Lessons dapat menjadi alternatif model yang digunakan sebagai solusi 

permasalahan yang dihadapi guru. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

akan melakukan penelitian eksperimen yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau Dari Kemampuan Awal 

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan”. 

B. Defenisi Istilah 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil 

dalam pengajara yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk 

memaksimalkan belajar meraka dan belajar anggota lainnya dalam 

kelompok tersebut. Slavin mengemukakan bahwa kooperatif merupakan  

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, dengan struktur 

kelompoknya yang bersifat heterogen. Selanjutnya dikatakan pula, 

keberhasilan belajar kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas 

anggota kelompok,baik secara individu maupun kelompok.
7
.   

 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons 
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Model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons (belajar sesama 

teman) adalah model yang menepatkan seluruh tanggung jawab 

pengajaran kepada siswa. Metode ini adalah metode pembelajaran yang 

mengajak siswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran.
8
  

3. Kemampuan Komunikasi Matematika 

Kemampuan komunikasi matematika merupakan kemampuan 

dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk memecahkan 

masalah, kemampuan siswa untuk mengkontruksi dan menjelaskan sajian 

fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata atau kalimat, tabel dan 

sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang 

gambar geometri.
9
 

4. Kemampuan Awal Matematis  

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal dapat 

menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. 

Kemampuan awal juga dipandang sebagai keterampilan yang relevan yang 

dimiliki pada saat akan mulai mengikuti suatu pembelajaran sehingga 

dapat dikatakan bahwa kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus 

dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.
10

 

 

C. Permasalahan  
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1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi, yaitu: 

a. Pembelajaran masih berpusat kepada guru. 

b. Kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. 

c. Model pembelajaran yang digunakan kurang kondusif dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

d. Rendahnya penguasaan materi yang dimiliki oleh siswa untuk 

menyelesaikan soal-soal. 

e. Tingkat keberhasilan atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

kemampuan awal. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka masalah dalam 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

a. Penerapan model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Kooperatif Tipe Peer Lesson. 

b. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

komunikasi matematis yang ditinjau dari kemampuan awal matematis 

siswa. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajarann Kooperatif Tipe Peer 

Lessons dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

langsung? 

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajarann Kooperatif Tipe Peer 

Lessons dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

langsung jika ditinjau dari kemampuan awal? 

c. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran Kooperatif Tipe 

Peer Lessons terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

ditinjau dari kemampuan awal? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Peer Lessons dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

langsung. 

b. Mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajarann Kooperatif Tipe Peer 

Lessons dengan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

langsung jika ditinjau dari kemampuan awal. 
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c. Untuk menyelidiki interaksi antara metode pembelajaran Kooperatif 

Tipe Peer Lessons terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

ditinjau dari kemampuan awal. 

2. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan secara teoritis 

memberikan bantuan dalam pembelajaran matematika. Terutama pada 

kemampuan komunikasi matematis siswa melalui model pembelajaran 

tipe Peer Lessons. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

2) Bagi guru, sebagai informasi dan juga sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis. 

3) Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan 

sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4) Bagi siswa, sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis dalam belajar matematika dan mampu 

memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran matematika. 


