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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu 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, disamping itu dalam mengembangkan komunikasi siswa juga

dapat memberikan respon yang tepat antar siswa dan media dalam proses

pembelajaran disekolah maupun diluar sekolah. Karena melalui komunikasi

matematis siswa dapat mengorganisasikan berpikir matematisnya baik secara

lisan maupun tulisan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang

standar kompetensi kelulusan dalam bidang matematika yang secara lengkap

disajikan sebagai berikut:1

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien,
dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dengan membuat generalisasi, menyusun bukti atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

1 Novi K, Keterkaitan Kemampuan Komunikasi Matematis dengan Pendekatan
Pendidikan Matematika, makalah seminar matematika FKIP tidak diterbitkan, Universitas PGRI
Palembang, 2012, hlm. 68.
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4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan.

5. 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.

Jadi, dari standar kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan oleh

menteri pendidikan dalam bidang matematika terdapat beberapa ketentuan

salah satunya yaitu komunikasi matematika. Siswa dituntut untuk bisa

mengkomunikasikan bahasa matematika kedalam berbagai model penyampaian

secara matematis untuk memperjelas maksud dari pelajaran matematika

tersebut. Sehingga pembelajaran matematika dapat dengan mudah dipahami

siswa dan standar kelulusan bagi siswa dalam bidang matematika dapat

terpenuhi.

Matematika merupakan bahasa, artinya matematika tidak hanya sekedar

alat bantu berpikir, alat untuk menemukan pola, tetapi matematika juga sebagai

wahana komunikasi antar siswa dan komunikasi antara guru dengan siswa.

NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) merekomendasikan lima

kompetensi dasar yang utama dari matematika, yaitu: (1) Kemampuan

pemecahan masalah (Problem Solving); (2) Kemampuan komunikasi

(Communication); (3) Kemampuan koneksi (Connection); (4) Kemampuan

penalaran (Reasoning); (5) Kemampuan representasi (Representation). 2

2 Hasanah. A, Mengembangkan Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematika
Siswa SMP melaui Pembelajaran Berbasis Masalah yang Menekankan pada Representasi
Matematik. Tesis Program Pasca Sarjana tidak diterbitkan UPI Bandung, 2004.
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Salah satu kompetensi kemampuan penting yang perlu dimiliki siswa

dalam matematika adalah kemampuan komunikasi matematika. Komunikasi

dalam matematika merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki

pelaku dan pengguna matematika. Menurut Peressini dan Basset yang dikutip

Sudrajat menyatakan bahwa tanpa komunikasi dalam matematika, kita akan

memiliki sedikit keterangan, data dan fakta tentang pemahaman siswa dalam

matematika proses dan aplikasi metematika.3

Kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika merupakan

suatu hal yang penting. Seringkali siswa tidak mampu memecahkan suatu

permasalahan matematika karena kesulitan dalam mengkomunikasikan idenya

atau mengungkapkan permasalahan tersebut ke dalam bahasa matematis.

Ketidakmampuan siswa mengkomunikasikan permasalahan matematika

membuat siswa kesulitan memecahkan suatu permasalahan meskipun ia sudah

menguasai konsep materi dengan baik, kerena permasalahan yang ia hadapi

menjadi biasa.

Dalam Al-Qur’an, komunikasi matematika dibahas dalam surat Az-

Zumar ayat 9.

قُْل ھَْل یَْستَِوى الَِّذْیَن یَْعلَُمْوَن َوالَِّذْیَن َالیَْعلَُمْوَنۗ اِنََّماایَتََذّكُراُولُوااْالَْلبَاِب۞

3 Sudrajat, Penerapan SQ3R pada Pembelajaran Tindak Lanjut untuk Peningkatan
kemampuan Kemampuan Komunikasi dalam Matematik Siswa SMU. Tesis FMIPA tidak
diterbitkan, UPI Bandung, 2001
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Artinya: ....Katakanlah,”Apakah sama orang-orang yang mengetahuui dengan

orang-orang yang tidak mengetahui ?”Sebenarnya hanya orang yang berakal

sehat yang dapat menerima pelajaran.” 4

Ayat ini menjelaskan bahwa hanya orang yang berakal sehat  dan tahu

tentang suatu permasalahan yang dapat menerima pelajaran dengan baik, dalam

hal ini permasalahan matematika merupakan salah satu pelajaran yang dapat

diahami seseorang apabila ia tau dan mengerti permasalahannya dan ia berakal

sehat sesuai dengan arti ayat diatas.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari seorang guru bidang

studi matematika SMP Negeri 3 Rumbio Jaya, ditemukan masalah yaitu

kemampuan komunikasi siswa masih rendah. Beberapa gejala-gejala penyebab

rendahnya kemampuan komunikasi metematika siswa tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Sebagian siswa kurang mampu menyelesaikan permasalahan

matematika karena kesulitan dalam mengomunikasikan ide dan

gagasannya.

2. Siswa hanya bisa menjawab soal matematika dalam hal perhitungan

saja, tetapi ketika dihadapkan dengan soal yang menuntut siswa untuk

membuat sebuah gambar, grafik atau yang lainnya maka siswa mulai

mengalami kesulitan.

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Alkarim dan Terjemahnya, PT. Karya Toha Putra,
Semarang, 2012, hlm 103
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3. Siswa kurang mampu menyelesaikan istilah bahasa simbolik dan

kurang mampu menyelesaikan soal matematika.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, ditemukan juga gejala-gejala

kurang tepatnya penggunaan pendekatan, model, ataupun metode

pembelajaran. Walaupun sebelumnya guru telah menggunakan metode yang

bervariasi, seperti metode ceramah (ekspositori), berkelompok, pemberian

tugas, dan latihan (drill). Akan tetapi, hal ini belum bisa memaksimalkan

kemampuan komunikasi dari siswa.

The Network Scientific Inquiry Resources and Connection pada tahun

2003 melalui pembahasannya mengungkapkan bahwa:5

Group Investigation is an organizational medium for encouraging and

guiding student’s involvement in learning. Students actively share in

influencing the nature of event in their classroom. By communicating freely

and cooperating in planning and carrying out their chosen topic of

investigation, they can achieve more than they would as individuals. The final

result of the group’s work reflects each member’s contribution, but it is

intellectually than work done individually by the same student.

Pendapat tersebut menjlaskan bahwa investigasi kelompok sebagai

model pembelajaran yang dapat mendorong dan membimbing keikutsertaan

atau keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Sebagaimana bahwa

keterlibatan siswa dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting

5 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Alfabeta, Bandung, 2012,  hlm. 150
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karena siswa merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa

melalui investigasi kelompok ini diwujudkan dalam aktivitas saling bertukar

pikiran melalui komunikasi dari kegiatan merencanakan sampai pelaksanaan

pemilihan topik-topik investigasi. Hal tersebut sejalan dengan kandungan surat

An-Nahl ayat 125 yang artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu

dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih

mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”6

Ayat tersebut menjelasakan bahwa manusia harus memberikan

pengejaran dengan baik dan apabila terjadi perdebatan, maka diselesaikan

dengan baik. Selain hal itu, ayat ini juga menjelaskan hanya Allah yang

mengetahui orang yanng diberi petunjuk yakni petunjuk dalam segala hal

dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Sejalan dengan teori Jean Piaget bahwa perkembangan kognitif

merupakan suatu proses genetik yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme

biologis perkembangan syaraf. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka

semakin komplekslah susunan sel syarafnya dan meningkat pula

kemampuannya. Teori yang dirumuskan oleh Piaget digunakan sebagai dasar

mengembangkan delapan teori kecerdasan manusia yaitu multiple intelligence

oleh Howard Garner.

6 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 383
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Teori mengenai kecerdasan majemuk dikemukakan oleh Garner melalui

bukunya berjudul Fames of Mind: the Theory of Multiple Intelligence pada

tahun 1983.7 Dalam teori Multiple Intelligence terdapat delapan jenis

kecerdasan yaitu:8

1. Verbal-Linguistic intelligence (kecerdasan verbal-linguistik)
2. Logical-mathematical intelligence (kecerdasan logika-matematik),
3. Spatial intelligence (kecerdasan spasial),
4. Bodily-kinesthetic intelligence (kecerdasan kinestetik-tubuh),
5. Musical intelligence (kecerdasan musik),
6. Interpersonal intelligence (kecerdasan interpersonal),
7. Intrapersonal intelligence (kecerdasan intrapersonal),
8. Naturals intelligence (kecerdasan naturalis).

Salah satu kecerdasan diatas yaitu kecerdasan logika matematika

menurut penulis dapat dikombinasikan dengan model pembelajaran investigasi

kelompok sebagai pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi matematika siswa. Hal tersebut didasari oleh adanya pernyataan

dari beberapa ahli yang mendukung hasil pengamatan peneliti. Komunikasi

matematis bisa ditumbuhkan dengan berbagai macam cara, di antaranya adalah

melalui diskusi kelompok dalam hal ini investigasi kelompok digunakan

sebagai model pembelajaran untuk diskusi kelompok. Guru yang membiasakan

siswa mampu mengkomunikasikan ide melalui bahasa lisan dan tulisan ini

dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa

sesuai standar komunikasi matematika yang ditetapkan.

7 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2009, hlm. 236

8 Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2007, hlm. 231
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Implementasinya, model pembelajaran Investigasi Kelompok dengan

Multiple Intelligence Logical-Mathematical dapat dilaksanakan secara

bersamaan sebagai perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan

kemampuan berpikir dan kemampuan komunikasi matematis. Intelligence

logical-matematical berisi kemampuan menggunakan angka dan melakukan

penalaran secara tepat.9

Dalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman: 3-4

)٤) َعلََّمھُ ْالبَیَاَن (٣َخلََق ْاإلْنَساَن (

Artinya: ”Dia menciptakan manusia (3) Mengajarnya pandai berbicara.”

Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna dari wujud

makhluk lainnya, tidak hanya diciptakan begitu saja, akan tetapi manusia juga

bisa berbicara dengan baik. Bahkan kepribadian seseorang juga bisa dilihat dari

bahasa yang diucapkannya. Oleh karena itu, bahasa juga bisa menjadi salah

satu cara yang membedakan manusia dengan binatang.

Adanya kemampuan komunikasi matematika yang dapat dikembangkan

melalui pembelajaran untuk melatih siswa secara aktif mengembangkan

potensi belajar dan berkomunikasi dengan siswa lain maupun dengan guru.

Pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk berkomunikasi

adalah Model Pembelajaran Investigasi Kelompok dengan Multiple Intelligence

Logical-Mathematcal.

9 Asrori S. Karni, Laskar Pelangi:The Phenomenon, Mizan Publika, 2008, hlm. 131
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Joice, Weil, dan Calhoun mendeskripsikan tiga kategori model

pembelajaran, yaitu rumpun model sosial (Social Family), model personal

(Personal Family), dan model sistem prilaku (Behavioral System Family).

Adapun yang termasuk dalam kelompok model sosial yaitu, Group

Investigation (Investigasi Kelompok), role playing (Bermain Peran),

jurispudential inquiry (Model Penelitian Yurispudensi).10

Berasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Investigasi

Kelompok dengan Multiple Intelligences Terhadap Kemampuan Komunikasi

Siswa SMP Negeri 3 Rumbio Jaya.”

B. Definisi Istilah

Kajian ini berkenaan dengan Model Pembelajaran Investigasi

Kelompok dengan Multiple Intelligences Terhadap Kemampuan Komunikasi

Siswa SMP Negeri 3 Rumbio Jaya. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan

adalah:

1. Model Pembelajaran Investigasi Kelompok adalah model pembelajaran

proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan kemudian orang

tersebut mengkomunikasikan hasil perolehannya.11

2. Multiple Intelegence Logical-Mathematical adalah kemampuan

menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang

tepat.12

10 Aunurrahman, Op.Cit, hlm. 148
11 Yatim Riyanto, Op.Cit, hlm. 237
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3. Kemampuan Komunikasi Matematika adalah kemampuan siswa dalam

menyatakan suatu situasi/soal cerita kedalam bahasa/simbol matematika

dalam bentuk grafik dan atau rumus aljabar, kemampuan siswa dalam

memberikan penjelasan atas jawaban secara logis dan benar serta

kemampuan siswa dalam menyusun kemudian mengkomunikasikan

suatu strategi penyelesaian masalah matematika.13

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang ditemukan pada latar belakang masalah

diatas, muncul beberapa masalah yang dapat diidenifikasi sebagai berikut:

a. Komunikasi matematika siswa masih rendah, hal ini ditunjukkan

dengan:

1) Kurangnya kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan

matematika karena kesulitan dalam mengkomunikasikan ide atau

gagasannya.

2) Siswa hanya bisa menjawab soal matematika dalam hal

perhitungan saja, tetapi ketika dihadapkan dengan soal yang

menuntut siswa untuk menggambar, siswa mengalami kesulitan.

3) Siswa kurang mampu mengartikan istilah bahasa simbolik

matematika.

12 Adi W. Gunawan, Loc. cit.
13 Ghany Akhmad Yusup R, Penggunaan Hands on Activitydalam Pembelajaran

Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa, Skripsi FPMIPA
UPI: tidak diterbitkan,2011.
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4) Siswa kurang mampu menyelesaikan soal matematika karena sulit

membahasakan soal matematika secara cermat dan tepat.

b. Model pembelajaran yang kurang tepat, hal ini ditunjukkan

dengan:

1) Model pembelajaran matematika yang digunakan di SMP Negeri

3 Rumbio Jaya kurang membuat siswa aktif masih berpusat pada

guru yang hanya menyampaikan materi dan menyelesaikan

contoh soal serta pemberian latihan kepada siswa.

2) Proses pembelajaran berlangsung secara monoton.

3) Model pembelajaran yang biasa diterapkan guru belum dapat

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa.

2. Batasan Masalah

Hal yang harus diperhatikan untuk menghindari meluasnya

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, penulis membatasi

permasalahan pada: ”Perbedaan kemampuan komunikasi matematika antara

siswa di kelas VIII SMP Negeri 3 Rumbio Jaya yang belajar menggunakan

model pembelajaran investigasi kelompok dengan Multiple Intelligence

Logical-Mathematical dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konvensional.” Pembatasan penelitian ini dikarenakan

banyaknya waktu yang dibutuhkan apabila seluruh Multiple Intelligences

diteliti. Jadi, peneliti hanya meneliti satu kecerdasan majemuk saja yakni

logika matematis.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat perbedaan

komunikasi matematika antara siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Rumbio Jaya

yang belajar menggunakan model pembelajaran Investigasi Kelompok

dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical dengan siswa yang

belajar menggunakan pembelajaran konvensional?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan

kemampuan komunikasi matematika antara siswa kelas VIII SMPN 3

Rumbio Jaya yang belajar menggunakan model pembelajaran Investigasi

Kelompok dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical dengan

siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional.

2. Manfaat penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat,

antara lain sebagai berikut:

a. Bagi sekolah sebagai masukan untuk meningkatkan hasil belajar

matematika siswa di sekolah.



13

b. Bagi guru, untuk menjadikan model pembelajaran investigasi

kelompok sebagai alternatif model pembelajaran matematika dikelas

karena dapat memperbaiki proses mengajar terhadap kemampuan

komunikasi matematika.

c. Bagi siswa, mempermudah dalam mempelajari matematika,

memperoleh pengalaman baru dengan pembelajaran yang berbeda

dari yang diterima, serta meningkatkan kemampuan komunikasi

dalam pembelajaran matematika.

d. Bagi praktisi lapangan (pelajar), menjadi bahan masukan atau pilihan

dalam mengajar.

e. Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang metode dan model

yang cocok digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga pada

saat menjadi guru peneliti dapat menerapkan dikelas.




