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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan salah satu ilmu yang menggunakan angka dan

bilangan. Fenomena angka dan bilangan adalah salah satu dari sekian banyak

fenomena alam yang diungkap al-Qur’an. Salah satu ayat yang berbicara

mengenai fenomena ini adalah QS. Al-Fajr ayat 3:

َواۡلَوۡترِۙ  ۡفعِ  الشَّ وَّ 

Artinya: “Demi yang genap dan yang ganjil”(Q.S Al-Fajr (89) : 3).

Kata-kata “yang genap” dan “yang ganjil” bisa diartikan sebagai

bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan adalah suatu konsep

matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Dalam

matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun telah diperluas untuk

meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irrasional

dan bilangan kompleks. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran

yang diajarkan di sekolah yang memiliki peranan penting dalam

pengembangan kemampuan komunikasi bermatematika siswa. Hal ini sesuai

dengan tujuan dari pembelajaran matematika yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006, yaitu:

(a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat dalam pemecahan masalah; (b) Menggunakan penalaran pada pola dan
sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi,
menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (c)
Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi
yang diperoleh; (d) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel atau
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media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (e) Memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa
ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap
ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.1

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22

Tahun 2006 yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu tujuan matematika

pada sekolah menengah yang akan dicapai adalah kemampuan komunikasi

matematika siswa. Baroody menyatakan bahwa:

”Ada dua alasan penting mengapa komunikasi dalam matematik perlu
dikembangkan dikalangan siswa. Alasan yang pertama adalah bahwa
mathematice as language, artinya matematika tidak hanya sekedar alat bantu
berpikir, alat untuk menemukan pola, menyelesaikan masalah ataupun
mengambil kesimpulan tetapi juga sebagai alat berharga untuk
mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat dan cermat. Kedua
mathematics leatning as social activity: artinya sebagai aktivitas sosial dalam
pembelajaran matematika, juga sebagai wahana interaksi antar siswa dan juga
komunikasi antara guru dan siswa”.2

Standar komunikasi matematika menitikberatkan pada pentingnya dapat

berbicara, menulis, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-konsep

matematika. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi matematika sangat

penting dalam pembelajaran matematika.

Berkaitan dengan pentingnya komunikasi matematika tersebut, pada

pembelajaran matematika di MTs Hasanah Pekanbaru ditemukan masalah

yaitu rendahnya kemampuan komunikasi matematika siswa. Pada saat

pembelajaran matematika berlangsung guru telah menggunakan beberapa

strategi dan media. Misalnya ketika pembelajaran matematika mengenai

1Departemen Pendidikan Nasional, “Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah”, (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006), h. 140.

2Firdaus, “Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa Melalui
Pembelajaran dalam Kelompok Kecil Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan
Pendekatan Bebasis Masalah”, (Bandung: Tesis PPS UPI Bandung, 2005), h. 4.
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bangun ruang, guru telah menggunakan kerangka kubus dan balok yang

terbuat dari besi yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Selain itu, guru

telah menerapkan beberapa strategi dan metode pembelajaran, misalnya

metode tanya jawab, latihan bersama teman sebaya dan berdiskusi dengan

kelompok belajar. Guru telah berusaha memberikan pengajaran dengan

menggunakan strategi dan media pembelajaran, akan tetapi kemampuan

komunikasi matematika siswa masih kurang. Misalnya siswa masih bingung

ketika diminta guru untuk menentukan bidang diagonal balok ketika

diberikan gambar balok di papan tulis.

Dari hasil observasi dan wawancara3 penulis dengan Ibu Yusi guru

matematika di MTs Hasanah Pekanbaru, diperoleh data bahwa siswa MTs

Hasanah Pekanbaru sangat lemah dalam kemampuan komunikasi

matematikanya yang dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sebagian siswa tidak bisa mengungkapkan ide-ide matematika ke dalam

bentuk gambar, diagram atau grafik.

2. Ketika menyelesaikan soal matematika sebagian siswa tidak bisa membuat

model matematika untuk penyelesaiannya.

3. Ketika diberikan soal matematika sebagian siswa tidak bisa memberikan

penjelasan secara matematika dengan bahasa yang benar dan mudah

dipahami untuk menyelesaikannya.

4. Sebagian siswa tidak bisa mengemukakan pendapatnya kepada siswa-

siswa lain.

3Yusilawali, wawancara, 21 Maret 2013.
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Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka salah satu usaha guru ialah

harus berusaha mencari strategi pembelajaran yang sesuai untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa MTs Hasanah

Pekanbaru. Pembelajaran kooperatif dapat membantu para siswa

meningkatkan sikap positif dalam matematika. Pentingnya hubungan antar

teman sebaya di dalam ruang kelas tidaklah dapat dipandang remeh. Para

siswa menginginkan teman-teman dalam kelompoknya siap dan produktif di

dalam kelas. Dorongan teman untuk mencapai prestasi akademik yang baik

adalah salah satu faktor penting dari pembelajaran tersebut.

Mengingat pentingnya keberadaan teman sebaya dalam kelompok

belajar yang dapat mendorong teman yang lain untuk saling aktif dan

produktif di kelas, maka dipilih model pembelajaran kooperatif Tipe Student

Teams Achievement Divisions (STAD). Pembelajaran kooperatif tipe STAD

ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap

kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.4 Mereka mempunyai berbagai

keuntungan, yaitu berkomunikasi untuk belajar matematika dan belajar untuk

berkomunikasi secara matematik.5 Diharapkan dengan meningkatnya kerja

sama antar anggota kelompok, siswa saling membantu dalam proses

pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi

matematika siswa.

4Trianto, “Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik”, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2007), h. 52.

5Ali Mahmudi, “Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika”, (Yogyakarta: UNY,
2009), h. 4.
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Sehubungan dengan uraian yang telah disebutkan, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions terhadap

Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa MTs Hasanah Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi matematika merupakan suatu aktivitas baik fisik maupun

mental dalam mendengarkan, membaca, menulis, berbicara,

merefleksikan dan mendemonstrasikan serta menggunakan bahasa dan

simbol untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan matematika.

Menurut peneliti kemampuan komunikasi matematika siswa ialah

aktivitas siswa mendengarkan, membaca, menulis, berbicara,

merefleksikan dan mendemonstrasikan informasi-informasi matematika

yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika

2. Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari

model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-

kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa

secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran,

penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis dan penghargaan

kelompok.6 Dengan demikian, pembelajaran kooperatif tipe STAD

adalah suatu lingkungan belajar dimana siswa bekerja sama dalam suatu

kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang heterogen, terdiri dari

6Trianto, Loc. cit.
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laki–laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki

kemampuan tinggi, sedang dan rendah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan pada latar

belakang masalah, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Strategi pembelajaran yang telah digunakan guru kurang mampu

mempengaruhi kemampuan komunikasi matematika siswa.

b. Rendahnya kemampuan komunikasi matematika siswa MTs

Hasanah Pekanbaru.

c. Umumnya siswa memiliki jiwa sosial yang rendah dalam membagi

pengetahuan kepada orang lain.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan pada latar belakang,

penulis menemukan banyak masalah yang teridentifikasi. Dari masalah-

masalah yang teridentifikasi tersebut, masalah rendahnya kemampuan

komunikasi matematika siswa MTs Hasanah Pekanbaru perlu diteliti

karena kemampuan komunikasi matematika memiliki potensi yang besar

dalam ketercapaian hasil belajar yang tinggi. Selain itu, kemampuan

komunikasi matematika merupakan aspek yang penting untuk

tercapainya tujuan pembelajaran matematika sesuai dengan tujuan dari

pembelajaran matematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006.



7

Alasan pengambilan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini

dikarenakan siswa dapat aktif dan saling memberikan informasi kepada

temannya serta saling mencoba yang terbaik untuk kelompoknya masing-

masing sehingga diharapkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe

STAD ini kemampuan komunikasi matematika siswa di MTs Hasanah

Pekanbaru dapat meningkat. Untuk itu penulis membatasi masalah hanya

pada rendahnya kemampuan komunikasi matematika siswa MTs

Hasanah Pekanbaru dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD sebagai alternatif penyelesaian.

3. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada

penelitian ini yaitu, apakah terdapat pengaruh penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap kemampuan komunikasi

matematika siswa di MTs Hasanah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk

menelaah ada atau tidak pengaruh penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD terhadap kemampuan komunikasi matematika

siswa di MTs Hasanah Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoretis

Sebagai pengembangan model-model pembelajaran dan sebagai

pengembangan ilmu pengetahuan yang ada.

b. Manfaat praktis

1) Bagi sekolah dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka

memperbaiki mutu proses pembelajaran matematika sehingga

dapat meningkatkan hasil belajar matematika.

2) Bagi guru dapat memberikan informasi kepada kalangan

pendidik, model pembelajaran mana yang lebih baik diterapkan

dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan

kemampuan komunikasi matematika siswa.

3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan

dan memperluas wawasan peneliti serta dapat dijadikan

landasan berpijak dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini

dengan ruang lingkup yang lebih luas.

4) Bagi siswa dapat mengkombinasikan dan menambah informasi

baru ke dalam pengetahuan dasar yang dimiliki sehingga dapat

mengkomunikasikan suatu permasalahan matematika dengan

benar.


