
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang 

pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Dua dimensi tersebut sudah terpenuhi di dalam kurikulum 

2013 dan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2013/2014. Beberapa faktor 

yang dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum 2013 salah satunya 

adalah penyempurnaan pola pikir yang meliputi pola pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, pembelajaran interaktif, pembelajaran yang aktif dan 

kritis, pembelajaran jejaring dan kelompok. 

Pemilihan model sangat dipengaruhi dari sifat dan materi yang akan 

diajarkan, dan dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

tersebut serta tingkat kemampuan peseta didik. Di samping itu pula, setiap 

model pembelajaran selalu mempunyai tahapan-tahapan (sintaks) oleh peserta 

didik dengan bimbingan guru. Terdapat berbagai macam model pembelajaran 

yang dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk menjadikan kegiatan 

pembelajaran di kelas berlangsung efektif dan optimal. Salah satunya yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. 
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Slavin (2015:3) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif  

adalah pembelajaran yang mengacu pada teknik kelas di mana siswa 

mengerjakan kegiatan belajar di kelompok kecil dan menerima penghargaan 

atau pengakuan berdasarkan kinerja kelompok mereka. Tujuannya untuk 

menanamkan jiwa sosial dan toleransi terhadap keanekagaraman karakter 

masing-masing siswa. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif ini 

dilandasi oleh teori belajar interaksi sosial dari Vygotsky seorang psikologi 

asal Rusia yang merupakan tokoh pendidikan mengemukakan bahwa belajar 

dilakukan dengan adanya interaksi terhadap lingkungan sosial ataupun fisik 

seseorang. Dengan adanya interaksi ini siswa dapat saling bertukar pikiran, 

saling menghargai dan berdiskusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan 

(Lestari dan Yudhanegara, 2015:43). 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang menarik untuk 

diterapkan dalam proses pembelajaran adalah model Diskursus Multi 

Representasi (DMR). Model pembelajaran yang berorientasi pada 

pembentukan , penggunaan dan pemanfaatan berbagai representasi dengan 

setting kelas dan kerja kelompok (Suyatno, 2009:69). Model ini juga dapat 

menarik perhatian siswa supaya lebih tertarik belajar matematika. Dengan 

adanya pengelompokan siswa secara heterogen, siswa juga dibantu pada 

dengan  adanya Lembar Kerja Siswa (LKS) dan media pembelajaran lain 

yang dapat membuat siswa mudah memahami materi. 
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Model pembelajaran DMR juga dapat diterapkan untuk melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran karena mengutamakan 

kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alat bantu media 

lain dapat dijadikan jembatan untuk menggali dan mencari informasi, selain 

itu juga siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman 

langsung dan menerapkan ide-idenya sehingga siswa tidak jenuh dan bosan 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran DMR juga melatih siswa 

mengungkapkan pendapat atau bertanya dengan siswa  yang lain dan dapat 

melatih mental mereka untuk belajar bersama dan berdampingan dengan 

orang lain. Pembelajaran DMR dapat menekan kepentingan pribadi dan 

mengutamakan kepentingan kelompok

Model pembelajaran DMR mampu memotivasi siswa untuk 

mendapatkan pengetahuan dan mengeksplorasi media lain pembelajaran 

sebagai informasi, sehingga siswa dapat memahami materi selanjutnya. 

Proses pembelajaran siswa lebih aktif dan terlibat langsung, faktor tersebut 

mempengaruhi suatu kemampuan dalam bernalar yaitu kemampuan 

eksplorasi.Kemampuan eksplorasi menurut Lestari dan Yudhanegara

(2015:86) adalah kemampuan untuk menggali kembali konsep atau teori yang 

telah dipelajari sebelumnya untuk dikembangkan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Kemampuan eksplorasi  tidak hanya berfokus pada apa yang 

dapat siswa temukan, namun sampai pada bagaimana cara mengeksplorasi 

ilmu pengetahuan. Istilah eksplorasi juga muncul secara eksplisit di dalam 

kurikulum 2004 pada kegiatan inti terdapat tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, 
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elaborasi dan konfirmasi. Dapat dikatakan bahwa pada tahap eksplorasi, 

siswa difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

mengembangkan sikap yang melalui pembelajaran berpusat pada siswa. 

Disimpulkan bahwa dalam kegiatan bereksplorasi bukan hasil akhirnya saja 

yang penting tetapi proses berpikir dan bernalarnya juga penting.

Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan 

penalaran siswa masih rendah. Hasil penelitian dari Sumarno (1987:11) yang 

mengemukanan bahwa baik secara keseluruhan maupun dikelompokkan 

menurut tahap kognitif siswa, skor kemampuan siswa dalam penalaran 

matematis masih rendah karena pembelajaran matematika di Indonesia 

dirasakan masih kurang memberikan kesempatan untuk bernalar. Salah satu 

penyebab  kemampuan eksplorasi tidak dapat berkembang dengan baik 

karena pasifnya siswa dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran juga berpengaruh. Demi tercapainya pola pikir yang 

diharapkan terutama kemampuan eksplorasinya, perlu adanya proses 

pembelajaran yang mendukung, salah satunya adalah pemilihan model 

pembelajaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran 

Diskursus Multi Representasi(DMR) Terhadap Kemampuan Eksplorasi 

Matematis Siswa SMP Negeri 4 Sumbang”.
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B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran Diskursus 

Multi Representasi (DMR) terhadap kemampuan eksplorasi matematis siswa

SMP Negeri 4 Sumbang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumuan masalah yang ada,maka tujuan  penelitian ini 

yaitu mengetahui pengaruh model pembelajaran Diskursus Multi 

Representasi (DMR) terhadap kemampuan eksplorasi matematis siswa SMP 

Negeri 4 Sumbang.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Bagi siswa

Pembelajaran yang dilakukan dengan model Diskursus Multi 

Representasi dapat memberi masukan bagi siswa dalam mengembangkan

kemampuan eksplorasi siswa.

2. Bagi Guru

a. Memberikan masukan kepada tenaga pengajar tentang model 

pembelajaran Diskursus Multi Representasi.

b. Memberikan alternatif variasi pembelajaran dalam upaya meningkatkan 

kemampuan eksplorasi siswa.
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3. Bagi sekolah

Sebagai masukan bagi sekolah khususnya dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika siswa.

4. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman, serta dapat belajar dari 

mitra peneliti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga 

diharapkan berdampak baik bagi peneliti sebagai calon guru matematika.
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