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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi adalah penyaluran informasi dari pemberi pesan ke

penerima pesan. Dalam dunia matematika juga terdapat kegiatan

penyaluaran informasi, yaitu infomasi dari guru ke peserta didik.

Komunikasi diperlukan untuk memahami ide-ide matematika secara benar.

Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu diajarkan disetiap

jenjang pendidikan untuk membekali siswa dengan mengembangkan

kemampuan menggunakan bahasa matematika dalam mengkomunikasikan

ide atau gagasan matematika untuk memperjelas suatu keadaan atau

masalah.

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk

menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk

memberikan informasi baik melalui lisan ataupun tulisan.1 Di dalam

berkomunikasi harus dipikirkan bagaimana caranya agar pesan yang

disampaikan seseorang itu dapat dipahami oleh orang lain. Dalam hal ini

Badudu  mengemukakan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan,

yaitu:2 Orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, situasi

1 Fadjar Shadiq, Pemecahan Masalah, Penalaran dan Komunikasi, (Yogyakarta:
Departemen  Pendidikan Nasional, 2004), h. 18

2 Rinawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2009),
h. 7
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pembicaraan apakah formal atau non-formal, dan masalah yang

dibicarakan.

Komunikasi matematika menjadi sangat penting dalam

menyelesaikan sebuah permasalahan matematika karena matematika erat

kaitannya dengan penggunaan simbol yang penting untuk

diinterprestasikan. Dalam laporan Cockroft menyatakan bahwa tentang

perlunya para siswa belajar metematika dengan alasan bahwa matematika

merupakan alat komunikasi yang sangat kuat, teliti, dan tidak

membingungkan.3 Wahyudin menjelaskan bahwa studi matematika

hendaknya meliputi kesempatan untuk berkomunikasi sehingga siswa

dapat mendiskusikan ide-ide matematik serta membuat dugaan dan

argumen yang meyakinkan.4 Kemampuan matematik diartikan sebagai

kemampuan merefleksikan suatu gambar kedalam ide-ide matematika,

menyatakan permasalahan matematika dengan menggunakan simbol-

simbol dan memberikan penjelasan dengan bahasa sendiri dengan

penulisannya secara matematik.5

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa kali observasi dengan

Guru matematika, Bapak Drs. H. Amri diperoleh informasi bahwa

kemampuan komunikasi matematika siswa  kelas VIII masih tergolong

rendah, terlihat dengan adanya gejala-gejala permasalahan sebagai berikut:

3 Fadjar Shadiq, Op.Cit., h. 19
4 Latifah, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Match Mine

Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa, Tersedia dalam: 101119-
LATIFAH-FITK.pdf (SECURED) – Adobe Reader. diakses tanggal 1 Maret 2013. h. 5

5 Ibid.
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1. Sebagian besar siswa yang tidak dapat menggambarkan persoalan

matematika kedalam bentuk graf/gambar yang relevan dengan materi

yang sedang dipelajari.

2. Sebagian besar siswa yang tidak dapat menyampaikan ide/konsep

matematikanya secara tertulis.

3. Sebagian besar siswa yang kesulitan menyatakan hasil dalam bentuk

tertulis.

4. Sebagian besar siswa yang tidak dapat mengungkapkan kembali

kesimpulan secara tertulis dengan bahasanya sendiri.

Guru telah mencoba melakukan berbagai usaha untuk mengatasi

permasalahan rendahnya komunikasi matematika siswa. Usaha yang telah

dilakukan guru diantaranya guru telah mengadakan tanya jawab dengan

siswa, mengajak siswa untuk berdiskusi, dan sebagainya. Namun usaha

guru tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini

disebabkan, pada saat proses pembelajaran berlangsung kegiatan proses

belajar mengajarnya masih didominasi oleh guru sehingga banyak siswa

yang diam dan hanya sebagian kecil siswa yang aktif mengikuti proses

pembelajaran.

Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi tersebut dan dikaitkan

dengan kondisi ideal yang mungkin dapat dicapai siswa dalam

pembelajaran, maka diperlukan upaya perbaikan untuk mendesain proses

pembelajaran yang dapat menambah kemampuan komunikasi matematika

siswa tersebut. Salah satu metode pembelajaran yang dapat mempengaruhi
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komunikasi matematika siswa adalah metode Bamboo Dancing karena

dalam kegiatan belajar mengajar dalam teknik ini memungkinkan siswa

untuk berbagi dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur.

Selain itu, siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotong

royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengelola informasi

dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi, khususnya komunikasi

secara matematika karena metode Bamboo Dancing dalam penelitian ini di

praktekkan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu metode

Bamboo Dancing sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemampuan

komunikasi matematika siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian

dengan menggunakan metode Bamboo Dancing sedangkan aspek yang

diukur adalah kemampuan komunikasi matematika siswa. Oleh karena itu,

peneliti mengambil judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif

dengan Metode Bamboo Dancing terhadap Komunikasi  Matematika

Siswa Kelas VIII MTs Al-Fajar Pekanbaru”

B. Defenisi Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap judul ini maka

peneliti menjelaskan istilah-istilah dalam judul tersebut, yaitu sebagai

berikut:

1. Model pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo Dancing

adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam
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kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran

yang telah dirumuskan.6 Pengelolaan kelasnya dilakukan dengan cara

siswa berjajar saling berhadapan dengan model yang mirip seperti dua

potong bambu yang digunakan dalam tari bambu Filipina yang juga

popular dibeberapa daerah di Indonesia.7

2. Komunikasi Matematika adalah kemampuan siswa dalam

merefleksikan gambar, tabel, grafik kedalam ide-ide matematika;

memberikan penjelasan ide, konsep atau situasi matematika dengan

bahasa sendiri dalam bentuk penulisan secara matematik dan

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika.8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Kemampuan komunikasi matematika siswa masih rendah.

b. Guru belum menerapkan strategi pembelajaran Bamboo Dancing.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki

peneliti, maka peneliti membatasi pada perbedaan komunikasi

matematika antara siswa yang menggunakan model pembelajaran

6 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Inovatif Berorientasi Standar Proses,
(Bandung: Kencana, 2005), h. 241

7 Anita lie, Cooperatif Learning, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
2008), h. 67

8 Latifah, Op. Cit., h. 5
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kooperatif dengan metode Bamboo Dancing untuk kelas eksperimen

dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional untuk

kelas kontrol dengan memfokuskan pada pokok bahasan fungsi kelas

VIII MTs Al-Fajar Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah ada

perbedaan komunikasi matematika antara siswa yang menggunakan

model pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo Dancing

dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional di kelas

VIII MTs Al-Fajar Pekanbaru?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau

tidaknya perbedaan komunikasi matematika antara siswa yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo

Dancing dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional di

kelas VIII MTs Al-Fajar Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi siswa, model pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo

Dancing dapat menambah kemampuan komunikasi matematika siswa

di kelas VIII MTs Al-Fajar Pekanbaru.

b. Bagi guru, model pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo

Dancing dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model
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pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di MTs Al-

Fajar Pekanbaru.

c. Bagi sekolah, model  pembelajaran kooperatif dengan metode Bamboo

Dancing yang dilakukan pada penelitian ini dapat dijadikan salah satu

bahan masukan dalam rangka menambah kemampuan komunikasi

matematika siswa MTs Al-Fajar Pekanbaru.

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan berpijak

dalam rangka menindak lanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup

yang lebih luas.


