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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang berlangsung

seumur hidup, yang menyebabkan perubahan tingkah laku dalam dirinya yang

menyangkut perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor),

maupun perubahan sikap atau nilai (afektif). Slameto mendefinisikan belajar

sebagai usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan1. Hal ini menunjukkan bahwa

dengan belajar seseorang akan mendapatkan pengetahuan baru dari hasil

pengalamannya ketika berinteraksi dengan lingkungannya selama proses

pembelajaran itu berlangsung.

Keberhasilan proses pendidikan di sekolah sebagai lembaga

pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: guru, siswa,

kurikulum, biaya, sarana dan prasarana serta faktor lingkungan. Dalam hal ini,

guru memiliki peran penting dalam pembelajaran. Sebagaimana yang

diungkapkan Wina Sanjaya “Dalam implementasi standar proses pendidikan,

guru merupakan komponen yang sangat penting, sebab keberhasilan

pelaksanaan proses pendidikan sangat bergantung pada guru sebagai ujung

1 Slameto.Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.Jakarta: Rineka Cipta. 2003. h.
2
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tombak”2. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, guru harus mampu memilih

dan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran

yang diinginkan. Guru sebagai pendidik merupakan pencipta kondisi belajar

siswa yang didesain secara sengaja, sistematis, dan berkesinambungan, begitu

juga peranan guru matematika. Guru matematika merupakan pendidik dan

pembimbing yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman

tentang pengertian matematika, membimbing siswa dalam memecahkan

masalah matematika, dan memberikan gambaran aplikasi ilmu matematika

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-kahfi ayat

65:






Artinya:

“Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-

hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan

yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba Allah yang telah

diberikan rahmat dan  ilmu untuk dapat mengajarkannya atau memberikan

ilmunya kepada orang lain. Sama halnya dengan seorang guru, hendaknya

guru menempatkan posisinya sebagai seorang pendidik, pengajar, dan

sekaligus sebagai pembimbing dalam kegiatan pengajaran dengan

2 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan.Bandung: Kencana. 2006. h. 3
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menggunakan sarana dan fasilitas pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

Proses pembelajaran matematika merupakan salah satu bagian dari

keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Banyak ahli yang mengartikan

pengertian matematika baik secara umum maupun secara khusus. Herman

Hudojo menyatakan bahwa “Matematika merupakan ide-ide abstrak yang

diberi simbol-simbol itu tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif,

sehingga belajar matematika itu merupakan kegiatan mental yang tinggi"3.

Mulyono Abdurahman mengemukakan bahwa:

“Matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap
masalah yang dihadapi manusia; suatu cara menggunakan informasi,
menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan
pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan
dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-
hubungan”4.

Dalam BSNP 2006 dinyatakan bahwa pembelajaran matematika

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

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

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam 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.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

3 Herman Hudojo. Strategi Belajar Mengajar. Malang: IKIP. 1990. h. 2
4 Mulyono Abdurrahman. Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar.Jakarta: Rineka

Cipta. 2003. h. 252
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5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu dan minat dalam mempelajari matematika, serta
sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah5.

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, yang

diharapkan dari tujuan pendidikan matematika antara lain pemahaman konsep,

penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, serta aplikasi dari matematika itu

sendiri. Menurut Sharma seperti yang dikutip oleh Noraini Idris, matematika

merupakan suatu bentuk bahasa yang melibatkan komunikasi antara konsep

dan simbol6. Agar komunikasi siswa berkembangan dengan baik, maka dalam

proses pembelajaran matematika guru perlu memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mengembangkan kemampuan siswa dengan mengkomunikasikan

ide-ide matematisnya.

Konsep pendidikan yang disajikan pemerintah masih belum sesuai

dengan kenyataan yang dihadapi saat ini. Dalam proses pembelajaran, siswa

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan komunikasi berpikirnya

dan Kemampuan komunikasinya dalam matematika. Proses belajar di dalam

kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi tanpa

dituntut untuk memahami informasi yang dihafalnya serta menyampaikan ide-

idenya atau informasi menurut bahasanya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu

Darlianis, salah seorang guru mata pelajaran Matematika MTs Tarbiyah

Islamiyah Batu Belah, kemampuan komunikasi matematika siswa masih

5 BSNP.Standar Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta. 2006. h. 2

6 Noraini Idris. Pedagogi dalam Pendidikan Matematika.Kuala Lumpur: Utusan
Publications & Distributors SDN BHD. 2005. h. 109
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tergolong rendah. Dalam menghadapi masalah ini guru MTs Tarbiyah

Islamiyah Batu Belah telah berusaha semaksimal mungkin untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa. Namun usaha

tersebut belum bisa mengatasi permasalahan lemahnya kemampuan

komunikasi matematika siswa, hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai

berikut: siswa kesulitan dalam membuat model matematika, siswa tidak dapat

mengungkapkan ide matematika dalam bentuk gambar, diagram, maupun

grafik, siswa mengalami kesulitan apabila diberi soal yang bersifat

pengembangan komunikasi matematika seperti menggambar grafik atau

diagram dan menyatakan ide-ide dalam bentuk simbol matematika, dan siswa

kesulitan dalam menjelaskan idea, situasi dan relasi matematika secara lisan

atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. Menurut catatan

pengamatan yang diperoleh peneliti terdapat sekitar 70% siswa yang

mengalami gejala-gejala tersebut.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut perlu diadakan perbaikan dalam

proses pembelajaran matematika di MTs Tarbiyah Islamiyah Batu Belah, hal

ini dapat dilakukan dengan penggunaan strategi dalam proses pembelajaran

yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematika siswa. Salah satu strateginya adalah strategi pembelajaran

kuantum. Pembelajaran kuantum mengaitkan antara pengalaman dan emosi

dalam proses belajar, Sehingga mampu membuat pelajaran menjadi bermakna

dan akan meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Hartono menjelaskan

bahwa, pembelajaran kuantum berupaya memadukan (mengintegrasikan),
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menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku

pembelajaran dengan lingkungan fisik dan mental sebagai konteks

pembelajaran7. Jadi pembelajaran kuantum adalah pembelajaran yang berpusat

pada siswa dengan memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat pada

lingkungan sekitar.

Pada hasil penelitian  Greonendal, pembelajaran kuantum mampu

meningkatkan hasil belajar siswa dibidang matematika8. Hasil belajar dalam

pembelajaran meliputi tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan

psikomotor.Ranah kognitif meliputi kemampuan komunikasi, pemahaman

konsep, dan pemecahan masalah. Seperti yang telah dijelaskan pada hasil

penelitian Greonendal, bahwa strategi pembelajaran kuantum dapat

meningkatkan hasil belajar, artinya secara tidak langsung pembelajaran

kuantum meningkatkan kemampuan komunikasi.

Strategi pembelajaran Quantum teaching memberikan kesempatan

kepada siswa untuk dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri,

mengkomunikasikan pemikirannya melalui presentasi dalam bentuk tulisan

maupun lisan. Presentasi dalam bentuk tulisan yang nantinya akan dicurahkan

dalam bentuk skema atau peta pikiran, sedangkan presentasi dalam bentuk

lisan yaitu siswa mengkomunikasikan hasil kerjanya ke depan kelas. Peta

pikiran merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat

7Hartono. dkk. PAIKEM Pembelajaran atif inovatif kreatif efektif dan
menyenangkan.Pekanbaru: Zanafa. 2008. h. 53

8 Made Wena.Strategi Penbelajaran Inovatif Kontemporer suatu Tinjauan Konseptual
Operasional. Jakarta: Bumi Aksara. 2011. h. 167
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banyak informasi9. Peta pikiran melibatkan kedua belah otak sehingga dapat

memudahkan kita dalam mengingat informasi. Melalui belajar memutar yang

memiliki pola menambah dan mengulang, siswa diminta untuk membuat peta

pikiran terlebih dahulu kemudian mengulangnya pada pertemuan selanjutnya.

Dengan adanya pengulangan, belajar akan lebih mudah dan menyenangkan

sehingga siswa lebih memahami pelajarannya sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa.

Berdasarakan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran

Quantum Teaching dengan Cara Membuat Peta Pikiran Terhadap

Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa MTs Tarbiyah Islamiyah

Batu Belah”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu

adanya penegasan istilah. Penelitian ini berkenaan dengan istilah:

1. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu10.

2. Quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala

nuansanya, menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang

memaksimalkan momen belajar11.

9 Bobbi Deporter dan Mike Hernaeki.Quantum Learning.Terjemahan Alwiyah
Abdarrahman. Bandung: Kaifa. 2010. h. 225

10 Wina Sanjaya. Op.Cit. h. 124
11 Bobbi Deporter, Mark Reardon, dan Sarah Singer Nourie. Quantum Teaching:

Orchestrating Student Succes. Terjemahan Ary Nilandri.Allyn and Bacon. Boston. 1999. h. 3
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3. Peta pikiran adalah suatu teknik grafis yang memungkinkan kita untuk

mengeksplorasi seluruh kemampuan otak kitauntuk keperluan berpikir dan

belajar12.

4. Belajar memutar adalah suatu teknik pembelajaran yang dimulai dengan

keadaan pikiran yang sukses dan percaya diri13. Dalam model

pembelajaran ini siswa menempuh informasi dalam pola yang sama setiap

hari. Siswa diminta untuk mempelajari pokok bahasan baru dan

mengulangnya pada pertemuan selanjutnya.

5. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peristiwa saling menyampaikan

informasi dari komunikator kepada komunikan dalam suatu komunitas.

Dalam matematika, berkomunikasi mencakup keterampilan kemampuan

untuk membaca, menulis, menelaah dan merespon suatu informasi.

Komunikasi matematika merupakan refleksi pemahaman matematika dan

merupakan bagian dari daya matematika14.

12 Sutanto Windura. BLI* (*Certified Buzan Licensed Instructor). BrainManagement
Sries for Learning Strategys-Mind Map Langkah Demi Langkah.Jakarta: PT. Alex Media
Komputindo. 2008. h. 16

13Bobbi Deporter, dkk. Op.Cit. h. 156
14 M. Syaban. Menumbuhkembangkan Daya Matematika Siswa. (http://educare.e-

fkipunla.net).
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti dapat

mengklasifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kurangnya kemampuan komunikasi matematika siswa. Hal ini terlihat

dari sulitnya siswa membuat model matematika, megungkapkan serta

menjelaskan ide matematika kedalam bahasa matematika yang baik.

b. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru belum mampu

menimbulkan ketertarikan siswa dalam belajar. Hal ini terlihat dari

kurangnya kemauan siswa maju mengerjakan soal di depan kelas

ketika diminta guru.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang dan

identifikasi masalah di atas, serta mengingat banyaknya cakupan

permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi permasalahan yakni

terfokus pada: “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Quantum

Teaching dengan cara membuat peta pikiran terhadap kemampuan

komunikasi Matematika siswa pada rentang waktu dua bulan penelitian di

MTs Tarbiyah Islamiyah Batu Belah.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:“ Apakah

terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika siswa antara

siswa yang menggunakan strategi pembelajaran Quantum Teaching
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dengan cara membuat peta pikiran dengan siswa yang menggunakan

pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII MTs Tarbiyah Islamiyah

Batu Belah ?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun penerapan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan strategi pembelajaran

Quantum Teaching dengan cara membuat peta pikiran dan belajar

memutar terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk menguji

keefektifan hasil temuan empiris  sebelumnya tentang peningkatan

kemampuan komunikasi matematika melalui Strategi Pembelajaran

Quantum Teaching dengan Cara Membuat Peta Pikiran.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan

gambaran bagi kepala sekolah tentang tingkat keberhasilan siswa.

Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi

kepada kepala sekolah didalam membuat kebijakan tertentu untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa pada sekolah yang

dipimpinnya.
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2) Bagi guru, Strategi Pembelajaran Quantum Teaching dengan Cara

Membuat Peta Pikiran dapat memperbaiki strategi mengajar,

sehingga diharapkan guru terinspirasi untuk selalu berusaha

menggunakan strategi–strategi lain dalam upaya meningkatkan

kemampuan komunikasi matematika siswa.

3) Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan

wawasan peneliti dan hasil penelitian ini akan dijadikan landasan

berpijak untuk meneliti ketahap selanjutnya.

4) Bagi siswa, Penerapan Strategi Pembelajaran Quantum Teaching

dengan Cara Membuat Peta Pikiran dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep dalam

menyelesaikan permasalahan matematika sehingga dapat

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa MTs

Tarbiyah Islamiyah Batu Belah.


