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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia pendidikan menuntut guru untuk efektif dalam 

berkomunikasi dengan siswa.Rendahnya komunikasi antara guru dengan 

siswa dapat menyebabkan siswa merasa bosan dan kurang tertarik mengikuti 

pelajaran sehingga hasil yang diharapkan dari komunikasi pembelajaran tidak 

sesuai harapan. Kemampuan komunikasi mempunyai peranan yang penting 

dalam kegiatan belajar, karena dengan komunikasi guru memahami 

kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan mengekspresikan 

pemahamannya. Sedangkan bagi peserta didik komunikasi sebagai suatu cara 

untuk menyampaikan pendapat maupun sesuatu hal baik secara lisan maupun 

tertulis. 

Komunikasi yang baik antara guru dan siswa sangat diperlukan agar 

proses pembelajaran bermakna dapat berlangsung efektif. Komunikasi  belajar 

mengajar dapat dilakukan dengan mengaktifkan siswa menggunakan teknik 

tanya jawab atau dialog yang interaktif dalam proses pembelajaran. Adanya 

komunikasi multi arah dengan secara langsung akan membuat pembelajaran 

lebih bermakna.Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, seseorang 

dapat menggunakan berbagai bahasa termasuk bahasa matematis. 

Menurut NCTM (2000) komunikasi merupakan bagian penting dari 

mata pelajaran matematika dan pendidikan matematika, karena sangat 

membantu siswa mengembangkan sebuah bahasa untuk mengekspresikan ide-
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ide matematis. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan umtuk melihat 

kemampuan komunikasi siswa pada pembelajaran matematika menurut 

NCTM (Susanto, 2013) yaitu sebagai berikut : (1) kemampuan 

mengekpresikan ide–ide matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual; 

(2)kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide–ide 

matematis secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk visual lainnya; (3) 

kemampuan dalam menggunakan istilah, notasi matematika dan struktur–

strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan dan model 

situasi. Dijelaskan oleh Depdiknas (Wardhani,2008), bahwa komunikasi 

merupakan kompetensi yang penting bagi siswa untuk melakukan penalaran 

dan mengkomunikasikan gagasan matematika. Kemampuan komunikasi 

matematis sangat penting digunakan ketika diskusi, dimana dalam diskusi 

tersebut siswa diharapkan mampu menjelaskan, menggambarkan mendengar, 

menanyakan dan mampu bekerja sama dalam kelompok sehingga siswa 

mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang matematika. Agar 

komunikasi matematika dapat berjalan dengan baik maka perlunya diciptakan 

pembelajaran yang kondusif agar dapat mengoptimalkan kemampuan siswa 

dalam komunikasi matematis. Dengan adanya diskusi dalam kelompok, 

percakapan yang mengungkapkan ide-ide matematika akan membantu siswa 

dalam mengasah pikirannya sehingga akan memahami matematika lebih baik. 

Proses komunikasi juga membantu siswa mengembangkan bahasanya sendiri 

untuk mengekspresikan ide-ide matematika, dan membantu siswa dalam 
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membangun pengertian dan  membuatnya dapat disampaikan kepada orang 

lain. Itulah sebabnya kemampuan komunikasi matematis sangat penting 

dimiliki oleh setiap siswa. Dengan demikian salah satu tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan siswa 

mengkomunikasikan objek matematika yang dipelajarinya, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bebas berkomunikasi dengan mengungkapkan 

pendapat atau mendengarkan pendapat temannya. Siswa dapat mengemukakan 

ide dengan mengkonunikasikan pengetahuan  matematika yang dimiliki baik 

secara lisan maupun tulisan dalam bentuk penjelasan aljabar, gambar, diagram 

atau model matematika lainnya.  

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran matematika di kelas VIIIE 

SMP Negeri 3 Sokaraja, diperoleh keterangan bahwa pembelajaran pada 

dasarnya sudah berpusat pada siswa. Tampak bahwa guru sudah menekankan 

pada awal kegiatan pembelajaran siswa diperintahkan untuk mencari 

informasi sendiri mengenai materi yang sedang dipelajari dengan cara 

mengerjakan latihan soal–soal yang ada pada buku paket yang digunakan. 

Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII E di 

SMP Negeri 3 Sokaraja, diperoleh keterangan bahwa kemampuan komunikasi 

matematika siswa masih tergolong sangat rendah. Menurut guru tersebut,  

rendahnya kemampuan komunikasi matematika siswa itu dapat dilihat dari : 

(1) masih rendahnya prestasi belajar matematika siswa pada umumnya. Hal ini 

ditandai dengan masih rendahnya persentae ketuntasan dalam setiap ulangan 

harian. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM; (2) 
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Ketika dihadapkan pada masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita 

siswa masih bingung bagaimana menyelesaikannya, mereka kesulitan untuk 

memahami soal tersebut dan belum mengerti maksud dari perintah dalam soal 

tersebut; (3)Kurangnya ketepatan siswa dalam penulisan simbol atau notasi 

matematika, hal ini tampak bahwa sebagian siswa masih bingung dalam 

membuat model matematika dalam mengerjakan soal pencampuran aljabar; 

(4) Masih rendahnya kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan gagasan–

gagasan matematika dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, sehingga hal ini 

menyebabkan siswa masih sering mengalami kesulitan untuk membaca grafik 

gradient. Dari informasi yang diperoleh , maka dapat diketahui bahwa tingkat 

kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VIII E di SMP Negeri 3 

Sokaraja masih rendah. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka diperlukan solusi 

untuk dapat meningkatkan komunikasi matematika.Salah satu pembelajaran 

yang dipandang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

adalah pembelajaran kooperatif. Disini peneliti menggunakan Cooperatif 

learning dengan strategi Question Student Have  yaitu strategi pembelajaran 

yang dilaksanakan dengan  berkelompok. Setiap anggota dalam kelompok 

diberikan potongan kertas yang nantinya akan digunakan untuk menuliskan 

pertanyaan dari siswa mengenai materi yang terkait. Mulai pembelajaran 

dengan guru menyampaikan materi yang sedang dipelajari terlebih dahulu. 

Kemudian siswa diberi LKS sebagai tugas kelompok, dimana dalam LKS 

tersebut ada satu perintah setiap siswa dalam kelompok harus mengajukan 
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beberapa pertanyaan dalam bentuk tulisan yang ditulis pada kertas yang sudah 

diberikan oleh guru.  Diharapkan dengan model ini siswa menjadi lebih aktif 

berkomunikasi secara lisan maupun non lisan dalam proses pembelajaran 

tersebut dan terjadinya komunikasi multi arah di dalam suatu pembelajaran. 

Cooperative Learning dengan strategi Question Student Have mendorong 

siswa untuk bekerjasama dan aktif berkomunikasi. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Melalui Cooperative Learning dengan 

Strategi Question Student Have Siswa kelas VIII E  SMP Negeri 3 Sokaraja”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah Cooperative Learning dengan strategi Question Student Have dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII E di SMP 

Negeri 3 Sokaraja? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VIII E di SMP Negeri 3 Sokaraja melalui  

Cooperatif Learning dengan strategi Question Student Have. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Siswa 

Melalui Cooperatif Learning  dengan strategi Question Student Have 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII 

E di SMP Negeri 3 Sokaraja. 
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2. Bagi Guru 

Memberikan suatu alternatif model pembelajaran dengan strategi, sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan dapat memberikan 

masukan tentang model pembelajaran kepada sekolah dalam rangka 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran 

matematika menggunakan Cooperatif Learning dengan strategi Question 

Student Have yang mampu meningkatkan komunikasi matematis siswa 

dan peneliti dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat selama belajar di 

Universita Muhammadiyah Purwokerto. 
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