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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Akhir-akhir ini, tuntutan akan kehidupan yang lebih demokratis tengah 

melanda  berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Di sisi yang lain, 

masyarakat yang demokratis tidak lahir begitu saja. Ia harus dilatihkan. Eforia 

“kebebasan” dan persamaan hak yang muncul dimana-mana harus dibarengi 

dengan respek dan menghargai perbedaan dengan orang lain agar dapat hidup 

dengan damai dan harmonis.  Kemampuan untuk hidup bersama (live together) 

dengan orang lain dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah 

misalnya melalui konstruksi yang dilakukan secara bersama dalam 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning).   

Untuk menggali informasi lebih lanjut, penelitian ini berusaha 

mengungkap upaya pembinaan nilai-nilai demokrasi mahasiswa melalui 

pembelajaran matematika, yakni melalui pendekatan diskursus matematik 

dalam seting investigasi kelompok. Sebagai langkah awal penelitian, pada 

bagian pendahuluan ini diuraikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta metode dan lokasi penelitian. 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk peserta didik 

agar menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik (good society) 

menurut Chamberlin (1992: 30) adalah masyarakat yang demokratis, dimana 

seluruh warga negara merasa berdaya dan merasa memiliki kemampuan 
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(competent), memiliki keyakinan diri dan mendapatkan kepercayaan diri 

(confident) dan bertanggung jawab (responsible) untuk berpartisipasi dalam ikut 

menentukan arah perubahan.  Ini menunjukkan bahwa pembentukan suatu 

masyarakat yang demokratis menjadi amat penting.  Jadi, tepatlah kiranya 

pemerintah mengamanatkannya dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.   

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan, pemerintah (the founding 

father) saat itu sudah menetapkan bahwa sistem pemerintahan yang dipilih 

adalah demokrasi, seperti yang termuat dalam UUD 1945.  Walaupun hingga 

saat ini Indonesia masih menganut sistem pemerintahan demokrasi, praktek 

demokrasi yang berlangsung masih belum sesuai dengan harapan. Praktek 

demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan masih dalam tataran prosedural, 

belum sampai pada tataran substansial. Peristiwa meninggalnya ketua DPRD 

Sumatrera Utara pada tahun 2008, atau terjadinya rusuh  pilkada yang sering 

terjadi di berbagai daerah merupakan salah satu indikasinya. 

Sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat, budaya, 

dan agama, bangsa Indonesia rentan dengan disharmoni kehidupan antar sesama 

anak bangsa. Ini terbukti dengan berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi di 

berbagai daerah yang mengatas namakan agama, suku, atau kelompok, seperti: 
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kerusuhan Sambas (1998), Ambon (1999, 2011), Poso (2001), Sampit (2001), 

Tanjung Priok (2010), Tarakan (2010), Cikeusik (2011).  

Maraknya berbagai peristiwa tersebut  mengindikasikan bahwa kita 

telah kehilangan karakter sebagai bangsa yang beradab.  Bangsa yang 

sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun sekonyong-konyong 

menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku 

dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Apabila hal-hal tersebut terus 

saja terjadi di negeri ini maka  dapat mengancam disintegrasi bangsa. Untuk 

mencegah hal tersebut, pemahaman terhadap multikultural menjadi sangat urgen 

dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia.  

Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini 

menurut Suryadi dan Budimansyah (2009: 318)  adalah akibat munculnya 

kebencian sosial budaya terselubung (socio-cultural animosity) yang muncul 

dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Selama lebih dari 

30 tahun, masyarakat Indonesia hidup dalam iklim demokrasi yang semu. 

Beberapa tokoh yang berbeda pendapat, apalagi dengan penguasa akan 

ditangkap atau dipenjarakan. Ini membuat masyarakat hidup dalam suasana 

tertekan. Akibatnya ketika era reformasi bergulir, masyarakat lepas kendali 

dalam mengekpresikan diri. Apabila muncul “perbedaan” diantara mereka, 

bukan saling menghargai yang muncul, melainkan dianggap musuh yang harus 

dihabisi.     

Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memiliki kultur 

atau nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai yang dimaksud menurut  Djahiri (2010) 
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diantaranya: equality of oprtunity, freedom, dan respect each other. Sementara 

itu, Zamroni (2001) menyatakan bahwa nilai-nilai yang dimaksud antara lain: 

toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan 

pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dan 

komunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri, saling 

menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan. 

Masyarakat yang demokratis tidak datang dengan sendirinya atau “taken 

for granted”, tetapi mesti dipelajari dan dipraktekkan secara “sustainable”.  Ia 

membutuhkan kesiapan dan usaha nyata dari berbagai komponen masyarakat 

mulai dari elit politik, para birokrat, dunia usaha, kaum intelektual hingga 

masyarakat luas. Oleh karena itu, menurut Budimansyah (2009:313) pembinaan 

pemahaman akan prinsip-prinsip serta cara hidup yang demokratis adalah salah 

satu tantangan mendasar bagi sistem pendidikan nasional dalam membentuk dan 

mengembangkan kehidupan negara dan masyarakat yang semakin demokratis.  

Pendidikan telah lama diyakini berkaitan erat dengan demokrasi. 

Pendidikan dipercaya dapat memajukan demokrasi. Friedman (1962: 86) 

menyatakan  “A stable and democratic society is impossible without a minimum 

degree of literacy and knowledge on the part of most citizens and without 

widespread acceptance of some common set of values.  Education can 

contribute to both”. Ini bermakna masyarakat demokratis dapat terjadi apabila 

masyarakatnya berpendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pada suatu 

masyarakat maka tingkat demokratisnya juga cenderung akan tinggi. Hal ini 

diperkuat oleh Chong (2009) dalam survey internasional  untuk melihat 
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hubungan antara pendidikan dan opini pro-democracy. Hasilnya menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan yang tinggi cenderung menghasilkan pandangan yang 

pro-democracy.   

Melalui  pendidikan seseorang dididik untuk berdisiplin, berpikir kritis, 

menghargai harkat dan martabat manusia, jujur, terbuka, toleran, taat pada 

hukum, apresiatif terhadap perbedaan pendapat, mampu mengambil keputusan 

terbaik untuk diri dan masyarakatnya. Jika institusi pendidikan berhasil 

menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya, maka suatu 

masyarakat bisa berharap kehidupan bangsanya di masa depan akan 

berkembang kearah yang demokratis.  Akan tetapi, jika institusi pendidikan 

gagal dalam menanamkan nilai-nilai demokratis, maka kehidupan masyarakat 

akan merosot kembali kearah masyarakat feodalistik, autokratis, dan otoriter 

(Bukhari, 2000:65). Hal ini terlihat dari fenomena yang muncul dikalangan 

pelajar dan mahasiswa akhir-akhir ini, yakni perkelahian diantara mereka yang 

terjadi di berbagai kota, seperti di Makasar (2010, 2011), Jakarta (2010, 2011), 

Kendari (2011), Pontianak (2010), Medan (2011). Kejadian ini sungguh 

memprihatinkan, mengingat para pelajar dan mahasiswa adalah generasi 

penerus harapan bangsa.   

Terjadinya berbagai konflik sosial serta perkelahian antar pelajar dan 

mahasiswa menunjukkan bahwa  sebagian masyarakat kita belum mampu untuk 

hidup bersama dengan damai, khususnya mampu menghargai perbedaan dengan 

orang lain. Ini mengindikasikan bahwa ada yang salah dengan institusi 

pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah diharapkan 
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mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter baik, namun yang terjadi 

adalah sebaliknya.  Suparno (2000:79) menyatakan bahwa pendidikan kita 

masih banyak menghasilkan manusia yang ikut-ikutan emosional dalam 

menghadapi persoalan masyarakat, mudah berkelahi dan berperang, menjarah 

orang lain, dan sulit menghargai gagasan yang berbeda.  Pendapat tersebut 

menegaskan bahwa pendidikan kita belum mampu menghasilkan peserta didik 

yang dapat berinteraksi sosial secara positif dengan orang lain.  Hal ini 

diperkuat oleh temuan beberapa peneliti. Guiller, Dundell dan Ross (2008: 187-

200) menemukan bahwa “one of the causes of anti-social behavior of students is 

the inability to positively interact socially with teachers, peers, and adults 

around them”. Hasil  ini sejalan dengan temuan Moote Jr . et al (1999: 427-465) 

bahwa “the aggressive behavior of children can be caused by not knowing how 

to interact to others”.   

Ketidakmampuan peserta didik untuk berinteraksi sosial secara positif 

dengan orang lain menurut temuan Farmer (2010: 364-392)  “is caused by lack 

of social interaction opportunities in childhood and the lack of a social 

interaction model”. Temuan ini nampaknya hampir sama dengan kondisi yang 

terjadi di Indonesia.  Gambaran pendidikan saat ini menurut Suhardjono (2000) 

adalah sebagai berikut: (1) proses pendidikan didominasi oleh penyampaian 

informasi bukan pemrosesan infomasi, (2) proses pendidikan masih berpusat 

pada kegiatan mendengarkan dan menghapalkan, bukan interpretasi dan makna 

terhadap apa yang dipelajari dan upaya membangun pengetahuan, (3) proses 

pendidikan masih didominasi oleh guru/dosen yang otoriter.  
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Pendapat tersebut, diperkuat oleh Zuriah (2008) dalam penelitiannya 

yang menemukan penyebab pembelajaran ilmu sosial yang berlangsung 

monolitik, kurang demokratis, membosankan dan tidak optimal, dikarenakan 

beberapa faktor. Salah satu diantaranya  adalah guru lebih mendominasi siswa 

(teacher centered) dengan kadar pembelajarannya rendah sehingga kebutuhan 

belajar siswa tidak terlayani. Guru cenderung memperlakukan siswa sebagai 

objek. Mereka hanya menerima apa yang diajarkan tanpa bisa mengkritisi.  

Temuan serupa juga pada pelajaran matematika. Data TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) tahun 2003 yang disampaikan 

dalam semlok pembelajaran matematika di P4TK (PPPG) Matematika 

Yogyakarta, 15-16 Maret 2007 bahwa penekanan pembelajaran matematika di 

Indonesia lebih banyak pada penguasaan ketrampilan dasar (basic skill), namun 

sedikit atau sama sekali tidak ada penekanan untuk penerapan matematika 

dalam konteks kehidupan sehari-hari, berkomunikasi secara matematis, dan 

benalar secara matematis. Hasil video Study yang dilaporkan dalam semlok 

tersebut antara lain menunjukkan bahwa: ceramah merupakan metode yang 

paling banyak digunakan selama mengajar; waktu yang digunakan siswa untuk 

problem solving 32 % dari seluruh waktu di kelas; guru lebih banyak berbicara 

dibandingkan siswa; hampir semua guru memberikan soal rutin dan kurang 

menantang.  Laporan ini mengindikasikan bahwa pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Tingkat partisipasi / aktivitas siswa dalam pembelajaran relatif 

rendah.  
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  Kondisi yang hampir sama juga terjadi di perguruan tinggi, khususnya 

FKIP Untan. Ketika dilakukan wawancara (2 Februari 2011) dengan beberapa 

mahasiswa angkatan 2009/2010 prodi pendidikan matematika FKIP Untan 

diperoleh informasi bahwa masih cukup banyak dosen dalam mengajar 

menggunakan metode ekspositori (ceramah dan tanya jawab).  Ini berarti bahwa 

mahasiswa mengikuti perkuliahan lebih banyak sebagai pendengar, dan sebagai 

tukang catat.  Dosen masih mendominasi perkuliahan (teacher center), dan 

interaksi yang terjadi cenderung seperti antara atasan dengan bawahan.  Dengan 

kondisi seperti itu, tidak mengherankan apabila patisipasi mahasiswa dalam 

kegiatan pembelajaran cenderung relative kecil. Selain itu, kemampuan 

berinteraksi satu sama lain secara positif juga kurang berkembang.  Kalau ada 

mahasiswa yang berpendapat “aneh” akan menjadi bahan cemoohan atau 

tertawaan dari yang lain. Kalau ada tugas diskusi kelompok lebih cenderung 

dikerjakan sendiri-sendiri (berbagi tugas), bukan didikusikan bersama-sama.   

Mencermati gejala-gejala yang muncul sebagaimana yang telah 

dipaparkan tersebut, perlu diupayakan suatu model pembelajaran yang memberi 

ruang kepada peserta didik agar mampu berinteraksi sosial secara positip.  

Kemampuan berinteraksi sosial secara positif dapat menggambarkan 

kemampuan berdemokrasi peserta didik. Seseorang yang dapat berinteraksi 

sosial dengan baik, maka ia mampu menunjukkan perilaku seperti : 

mendengarkan pembicaraan orang lain, menghargai dan menghormati pendapat 

orang lain  meskipun itu berbeda, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, 
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tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberi kesempatan kepada 

orang lain untuk berpartisipasi (tidak mendominasi), dan sebagainya.  

Untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi sosial secara positif 

diantaranya dapat dilakukan melalui pembelajaran yang didalamnya melibatkan 

percakapan (discourse) untuk meningkatkan pemahaman. Menurut Bornstein 

(2010) “civil discourse can be conceived as a respectful exchange of views, with 

active learning, no interruptions, no violent language, and especially, no 

attacks”.      

Selain karena proses pembelajaran yang belum memberi kesempatan 

peserta didik untuk berinteraksi sosial secara positif, belum berhasilnya 

pengembangan sikap demokratis di sekolah bisa jadi disebabkan oleh anggapan 

yang keliru terhadap pelajaran yang mengembannya.  Upaya pengembangan 

aspek-aspek nilai ini (baca: demokrasi) selama ini dipersepsi hanya merupakan 

kewajiban guru-guru bidang studi tertentu saja (Aunurrahman, 2010: 18). 

Selama ini ada asumsi bahwa urusan pembinaan nilai-nilai demokrasi adalah 

wilayah pendidikan IPS atau PKN saja. 

Temuan David Kerr (Budimansyah, D, 2010:52) memperkuat asumsi 

tersebut.  Melalui penelitian lintas negara ia menemukan bahwa di Indonesia 

dan beberapa negara kawasan Asia Tenggara hanya melakukan pembelajaran 

tentang demokrasi (education about democracy), belum melakukan 

pembelajaran hidup berdemokrasi untuk menyokong kehidupaan yang 

demokratis (education for democracy). Salah satu karakteristik pembelajaran 

yang demikian adalah bersifat exclusive, artinya program pembinaan nilai-nilai 
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moral warga negara hanya dibebankan kepada subjek pelajaran tertentu dalam 

hal ini Pendidikan Kewarganegaraan, sedang subjek pembelajaran lain bahkan 

program-program sekolah lainnya tidak turut memikul tanggung jawab ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung.  

Semua mata pelajaran seharusnya merupakan wahana pengembangan 

sikap-sikap demokratis bagi peserta didik, termasuk didalamnya adalah mata 

pelajaran matematika. Ball (2005) mengemukakan bahwa “mathematics has 

special role to play in preparing people with habits, skill, and dispositions 

central to learning to participate in a diverse and democratic society”. Ini 

bermakna bahwa melalui pembelajaran matematika, peserta didik  di siapkan 

untuk dapat berpartisipasi dalam sebuah masyarakat yang demokratis, seperti 

yang dikemukakan Malloy (2002: 21). Menurutnya bahwa pendidikan 

matematika yang diorientasikan untuk memajukan demokrasi dapat ”provide 

students with an avenue through which they can learn substansial mathematics 

and help students develop the tools to become productive and active citizens”.  

Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, ”students should see themselves in the 

curriculum and link mathematics to their everiday live; they should see that 

mathematics is connected to social needs of the community; and that 

mathematics can expand and deepen their own democratic possibilities” 

(Ladson-Billings,1994; Malloy & Malloy, 1998; Tate, 1994; Woodrow, 1997).  

Sikap-sikap demokratis dalam proses pembelajaran tidak akan 

berkembang apabila pembelajaran masih didominasi oleh pendidik 

(guru/dosen). Reformasi dalam pembelajaraan menghendaki pembelajaran lebih 
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berpusat kepada siswa dengan harapan siswa lebih aktif berpartisipasi/terlibat 

dalam proses pembelajaran.  Dokumen-dokumen kurikulum di manca Negara 

(seperti: Australian Education Council, 1991, NCTM  (2000) mendorong guru-

guru melaksanakan pembelajaran dalam seting kelompok kecil- dan kelompok 

besar, dengan maksud untuk mempercepat diskursus matematik yang produktif 

di dalam kelas.   

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sumarmo, U (2000) bahwa 

sesuai dengan rekomendasi UNESCO, pembelajaran matematika di semua 

jenjang pendidikan meliputi: (1) belajar mamahmi (learning to know), (2) 

belajar melaksanakan (learnig to do), (3) belajar menjadi diri sendiri (learning 

to be), (4) belajar hidup dalam kebersamaan yang damai dan harmonis (learning 

to live together in peace and harmony). Melalui proses learning to know, 

peserta didik memahami secara bermakna: fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, 

model, dan ide matematika, hubungan antar idea dan alas an yang 

mendasarinya, serta menggunakan idea untuk menjelaskan dan memprediksi 

proses matematika.  Melalui proses learning to do, peserta didik didorong 

melaksanakan proses matematika (doing math) secara aktif untuk memacu 

peningkatan perkembangan intelektualnya.  Melalui proses learning to be, 

mahasiswa menghargai atau mempunyai apresiasi terhadap nilai-nilai dan 

keindahan akan produk dan proses matematika yang ditunjukkan dengan sikap 

senang, bekerja keras, ulet, sabar, disiplin, jujur, serta mempunyai motif 

berprestasi yang tinggi, dan rasa percaya diri. Melalui proses learning to live 

together in peace and harmony, peserta didik bersosialisasi dan berkomunikasi 
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dalam matematika. Ini dilakukan melalui bekerja dan belajar bersama dalam 

kelompok kecil (cooperative leaning), menghargai pendapat orang lain, 

menerima pendapat yang berbeda, belajar mengemukakan pendapat dan atau 

bersedia sharing idea dengan orang lain dalam kegiatan matematika.  

Pendekatan pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dalam 

pembelajaran diidentifikasi oleh sejumlah peneliti sebagai salah satu strategi 

pembelajaran yang paling efektif meningkatkan  kinerja akademik siswa.  

Slavin (1980) melaporkan efek positif cooperative learning pada pencapaian 

belajar, self esteem, dan keterampilan sosial.  Hal yang senada juga 

dikemukakan oleh Arend (2008: 5) bahwa cooperative learning dikembangkan 

untuk mencapai tiga tujuan penting: prestasi akademik, toleransi dan 

penerimaan terhadap keanekaragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 

Pendapat yang lain tentang pembelajaran koperatif lebih menyoroti 

aspek afektif, seperti: keuntungan sosial termasuk self-esteem, lebih bersahabat, 

lebih terlibat dalam aktivitas kelas, dan meningkatkan sikap terhadap belajar 

(Lazarowitz, Baird, & Bolden, 1996; Lazarowitz, Hertz-Lazarowitz, & Baird, 

1994). Sementara itu, menurut Gilles (2002) bahwa cooperative learning tidak 

hanya dapat mempengaruhi toleransi dan penerimaan yang luas terhadap siswa-

siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga dapat mendukung terciptanya 

hubungan yang lebih baik diantara siswa-siswa dengan ras dan etnis yang 

bernaeka ragam.  

Salah satu bentuk pembelajaran kooperatif adalah investigasi kelompok. 

Model ini berangkat dari pandangan John Dewey dan Herbert Tellen (dalam 
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Joyce, Weil dan Calhoun, 2000: 16) yang memberikan pernyataan dengan tegas 

bahwa pendidikan yang demokratis seyogyanya mengajarkan proses demokrasi 

secara langsung. Model ini menawarkan agar dalam mengembangkan masalah, 

peserta didik diorganisasikan dengan cara melakukan penelitian bersama  

“cooperative inquiry” terhadap berbagai masalah sosial, moral maupun 

akademik. 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat tersebut, Sharan & Sharan (1992, 

ix) mengemukakan bahwa   

Group investigation is a co-operative learning strategy that integrates 
interaction and communication in the classroom with the process of 
acedemic inquiry. It enables the classroom to become a social system built 
on co-operation among students in small groups and co-ordination 
between groups in the classroom.  

 
Dalam investigasi kelompok, menuntut setiap peserta didik berperan 

sesuai dengan tugas masing-masing yang didistribusi atas kesepakatan bersama 

di dalam kelompok kerja masing-masing. Dalam kondisi ini setiap orang harus 

dapat menempatkan diri secara layak, menghargai anggota-anggota yang lain, 

mengembangkan rasa tanggung jawab, dan menghilangkan sikap egois.  

Efek dari investigasi kelompok adalah dengan melakukan diskusi, 

mereka mengelaborasinya, mengubah ide-ide satu sama lain, dan dengan 

demikian mengingat ide-ide menjadi lebih mudah (Cohen, 1984; Sharan & 

Sharan, 1992). Menurut Joyce and Weil (2000:16), model investigasi kelompok 

merupakan cara untuk mengembangkan kebersamaan (community) diantara para 

peserta didik.   Hasil penelitian Aunurrahman (2005) menyatakan bahwa model 
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investigasi kelompok yang dikembangkan mampu menumbuhkan rasa tanggung 

jawab, kehangatan hubungan dan penghargaan terhadap orang lain. 

Berkaitan dengan pembelajaran matematika, NCTM (2000:60) 

mengemukakan bahwa ada 5 (lima) standar  proses yang perlu dimiliki oleh 

peserta didik agar dapat berperan secara efektif pada abad ke-21. Salah satu 

standar adalah komunikasi matematika.  Dikemukakan bahwa komunikasi 

merupakan elemen esensial dari matematika dan pendidikan matematika karena  

ia adalah “way of sharing ideas and clarifying understanding. Through 

communication, ideas become objects of reflection, efinement, discussion, and 

amendment.  The communication process help build meaning and permanence 

for ideas and makes them public”. Untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika, NCTM (2000:271) menyarankan agar guru 

mengidentifikasi dan menggunakan berbagai tugas yang: berkaitan penting 

dengan ide-ide matematika, dapat diperoleh dengan berbagai metode solusi, 

menyediakan berbagai representasi multiple, memberikan kesempatan 

menginterpretasi, justify, dan konjektur.  Dalam melaksanakan tugas-tugas 

tersebut, setiap siswa diberi kesempatan untuk berkontribusi menjelaskan 

pemikiran matematika dan penalarannya terhadap masalah yang berkembang di 

dalam kelas. 

Sesuai dengan penekanan pada komunikasi matematika, penelitian 

pendidikan terbaru menekankan pentingnya membangun komunitas diskursus 

matematik (mathematical discourse community) dalam pembelajaran 

matematika. Menurut Clark (2005:2) bahwa “ discourse communities are those 
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in which students feel free to express their thinking, and take responsibility for 

listening, paraphrasing, questioning, and interpreting  one another’s ideas in 

whole-class and small-group discussion”.  Sejumlah guru dan peneliti telah 

menyarankan bagaimana   membentuk dan melaksanakan komunitas seperti itu 

(Chazan & Ball, 1999; Grouws & Cebulla, 2000; Kazemi, 1998; Silver & 

Smith, 1997).  Cobb, Boufi, McClain, dan Whitenack (1997) menyarankan 

bahwa melalui komunitas diskursus  “children actively construct their 

mathematical understandings as they participate in classroom social process”.   

Penelitian selama 30 tahun terakhir telah mendukung transformasi 

pembelajaran matematika dalam bentuk komunitas belajar dimana siswa terlibat 

dalam diskursus matematika dan pembelajaran kolaboratif ( Cobb, Wood, 

Yackel, & McNeal, 1992; Nathan & Knuth, 2003; NCTM, 2000).  Sayangnya, 

pembelajaran dengan karakteristik komunitas diskursus matematik masih belum 

menjadi ketentuan di Amerika (Ball,1991; Stigler & Hiebert, 1999), apalagi di 

Indonesia. Menurut laporan TIMMS 1999, survey internasional dalam 

pembelajaran matematika kelas 8 menyatakan bahwa rata-rata di Amerika 

Serikat, rasio perkataan guru dan siswa adalah 8:1, dan 71 % ucapan siswa 

kurang dari 5 kata (Hiebert et al, 2003).  Hal yang sama juga terjadi di 

Indonesia. Menurut laporan TIMMS tahun 2003 dipaorkan bahwa dalam 

pembelajaran matematika, ceramah merupakan metode yang paling banyak 

digunakan selama mengajar; guru lebih banyak berbicara dibandingkan siswa. 

 Dengan memperhatikan paparan yang telah dikemukakan tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: ” Pengembangan 
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model pembelajaran investigasi kelompok dengan pendekatan diskursus 

matematik bagi upaya penumbuhan sikap demokratis mahasiswa” pada 

mahasiswa prodi pendidikan matematika FKIP Untan.  

 
B. Rumusan Masalah     

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, permasalahannya adalah masih kurang berkembangnya nilai-nilai 

demokrasi di kalangan peserta didik baik siswa sekolah menengah maupun 

mahasiswa.  Permasalahan tersebut selanjutnya  dirumuskan secara umum: “ 

model pembelajaran investigasi kelompok dengan pendekatan diskursus 

matematik yang bagaimana yang dapat menumbuhkan sikap demokratis  

mahasiswa?”.  Secara khusus, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:     

 
1. Bagaimana kondisi pembelajaran matematika pada prodi pendidikan 

matematika FKIP Untan saat ini terkait dengan sikap demokratis 

mahasiswa? 

2.  Bagaimana model pengembangan pembelajaran investigasi kelompok 

dengan pendekatan diskursus matematik untuk penumbuhan sikap 

demokratis mahasiswa ? 

3. Bagaimana implementasi pengembangan model pembelajaran investigasi 

kelompok dengan pendekatan diskursus matematik untuk penumbuhan sikap 

demokratis mahasiswa? 

4. Bagaimanakah efektivitas pengembangan model pembelajaran investigasi 

kelompok dengan pendekataan diskursus matematik   ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk model 

pembelajaran investigasi kelompok dengan pendekatan diskursus matematik 

untuk menumbuhkan sikap demokratis mahasiswa prodi pendidikan matematika 

FKIP Untan .  Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Kondisi pembelajaran matematika saat ini terkait dengan sikap  demokratis 

mahasiswa pada prodi pendidikan matematika FKIP Untan   

2. Hasil rancangan model pengembangan pembelajaran investigasi kelompok 

dengan pendekatan diskursus matematik untuk menumbuhkan sikap 

demokratis mahasiswa 

3.  Hasil implementasi model pengembangan pembelajaran investigasi 

kelompok dengan pendekatan diskursus matematik untuk menumbuhkan 

sikap demokratis mahasiswa 

4. Efektivitas model pengembangan pembelajaran investigasi kelompok 

dengan pendekatan diskursus matematik    

 
D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan pembelajaran matematika yang berbasis nilai-nilai demokrasi, 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menghasilkan suatu strategi baru dalam 

pembelajaran matematika yang bernuansa demokratis. Matematika dalam 

pendidikan umum merupakan kajian yang masih jarang diteliti, karena itu 
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penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian pendidikan 

matematika dalam kaitan dengan nilai-nilai budaya 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat melahirkan strategi pengembangan nilai-

nilai demokrasi di lembaga pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara 

praktis di lapangan, baik oleh dosen, guru, perencana, maupun pengelola 

pendidikan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat.  Semakin demokratis peserta didik dalam hidup 

bermasyarakat, maka akan semakin aman dan teentram kehidupan 

masyarakat dan banagsa. Sebaliknya, apabila peserta didik bertindak tidak 

demokratis, akan semakin kacau kehidupan masyarakat. 

  
E. Metode  dan lokasi Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menghasilkan produk model 

yang didasari kondisi real yang ada, maka penelitian ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (R &D). Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui lembar observasi pembelajaran, angket, dan 

wawancara. Tahap-tahap penelitian dengan rancangan research and 

development dijelaskan lebih rinci pada Bab III pada penelitian ini.   

Penelitian ini dilakukan pada prodi pendidikan FKIP Untan Pontianak 

dengan alasan mahasiswa FKIP merupakan calon guru yang nantinya 

diharapkan dapat menularkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajannya kelak.  
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