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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada umumnya pendidikan berlangsung di sekolah sebagai sarana terjadinya 

interaksi antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa baik secara 

individu maupun secara kelompok. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dan 

bertugas menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa, sehingga dapat 

mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya 

melalui proses belajar-mengajar. Kenyataan di lapangan sering ditemukan ada siswa 

yang mengalami kesulitan terutama dalam belajar matematika, hal ini dapat dilihat 

dari hasil belajar matematika jika dibandingkan dengan pelajaran lain. Hal ini senada 

dengan yang dikemukakan Kanarsih (1997: 2) yaitu: 

Walaupun usaha perbaikan di segala segi yang menyangkut pendidikan matematika 
telah dilakukan terus-menerus, namun disana-sini terdapat hambatan-hambatan serta 
kekurangan atau kegagalan. Hal ini paling memprihatinkan yang dapat langsung 
dilihat adalah mutu pendidikan matematika yang belum mencapai hasil yang 
diharapkan. Nilai rata-rata matematika masih rendah dan masih jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai pelajaran lain. 
 

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa baik tidaknya mutu pendidikan 

dapat dilihat dari tinggi rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa dalam 

pembelajaran matematika. Selain dari uraian tersebut, rendahnya kualitas 

pembelajaran matematika pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

karena: lemahnya manajemen (pengelolaan) kelas/sekolah, kepemimpinan, 

pembiayaan dan dukungan masyarakat serta kemiskinan. Penyebab lain yang penting 
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adalah profesional guru yang kurang berkembang. Penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang tidak bervariasi. Seperti halnya di lokasi penelitian ini, guru-guru  

selalu melaksanakan pembelajaran konvensional sehingga kenyataannya hasil belajar 

siswa belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Sekalipun pembelajaran 

konvensional ini telah dilaksanakan sebaik mungkin namun proses pembelajaran 

cenderung terfokus pada guru, dimana guru telah menyediakan hal-hal pokok yang 

harus dipelajari untuk didiskusikan. Jadi siswa hanya mempelajari tentang apa yang 

disajikan oleh guru tanpa mengembangkannya lebih lanjut. Dengan keadaan ini, 

diprediksi bahwa para siswa akan lemah dalam memecahkan masalah dan tidak 

mempunyai kreativitas dalam menghadapi masalah sehari-hari yang cukup 

menantang. 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dimaksud maka guru harus berperan 

aktif dalam memperbaiki strategi dan pendekatan pembelajaran. Ada beberapa 

pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika, misalnya 

pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching learning), pendekatan 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), pendekatan pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning), pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, pendekatan ekspositori dan sebagainya. Dari beberapa 

pendekatan tersebut peneliti memilih pendekatatan pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan yang biasa dikenal dengan istilah PAIKEM dengan 

berdasarkan pertimbangan bahwa, peserta didik terlibat secara aktif dalam berbagai 

kegiatan (aktivitas) yang dapat mengembangkan kemampuannya, peserta didik dapat 
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mengkonstruksi pengetahuannya karena proses pembelajaran dilaksanakan dengan 

kesadaran sendiri. Dalam sisi lain guru hanya  sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

Keadaan ini dapat menciptakan suasana yang lebih menarik, lebih menyenangkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Kalau ditinjau dari karakteristik lokasi penelitian khususnya di SMA Negeri 1 

Gunungsitoli, dimana sebagian peserta didiknya berasal dari sekolah-sekolah di desa. 

Hal ini terjadi karena sistem penerimaan siswa baru masih berdasarkan nilai ujian 

nasional (UN). Sementara sekolah-sekolah yang berada di desa rata-rata memperoleh 

nilai ujian nasional yang tinggi. Kalau nilai ujian nasional itu tinggi sesuai dengan 

kemampuan pengetahuan siswanya, itu lebih baik. Tapi setelah belajar di sekolah 

ternyata siswa yang memperoleh nilai ujian nasional yang tinggi itu belum tentu bisa 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Bahkan dalam belajar matematika kebanyakan 

diantaranya mengalami kesulitan. Tentu keadaan ini menimbulkan suatu masalah 

baru terutama bagi guru-guru yang mengajar. Dari uraian ini peneliti berpendapat 

bahwa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan seperti itu guru harus mengubah 

pendekatan pembelajaran yang mengarah pada keaktifan, menumbuhkan semangat 

belajar para siswa dan mengajak mereka untuk mengalami sendiri proses 

pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran yang bersesuaian dengan keadaan 

seperti ini adalah pendekatatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM). Selain itu dijelaskan bahwa di lokasi penelitian ini 

pendekatatan PAIKEM belum pernah diterapkan sepenuhnya dalam proses 

pembelajaran. Karena keadaan ini maka hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
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matematika belum menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti. Hal ini 

dapat dikemukakan berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengajar mata pelajaran 

matematika selama beberapa tahun di lokasi penelitian. 

Dalam Kurikulum 2006 dijelaskan bahwa pembelajaran matematika pada 

Sekolah Menengah Atas (SMA) bertujuan agar siswa memiliki seperangkat 

kompetensi yang ditunjukkan pada hasil belajarnya dalam matematika (standar 

kompetensi) yaitu: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan 

tepat, dalam pemecahan 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 memecahkan 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; dan (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

Untuk memiliki seperangkat kompetensi tersebut maka hal mendasar yang  

diharapkan adalah para siswa harus mempunyai kemampuan memahami konsep-

konsep matematika yang diajarkan. Jika para siswa telah memahami konsep-konsep 
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matematika yang telah diajarkan, maka mereka akan memulai mengkomunikasikan 

konsep-konsep yang telah dipahami itu dalam bentuk simbol, tabel atau diagram.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian 

tentang pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan  

yang dituangkan dalam judul penelitian ilmiah yaitu : Peningkatan Pemahaman  

dan Komunikasi Matematis Siswa SMA Melalui Pendekatan Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). 

B. RUANG LINGKUP MASALAH 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain : guru, 

metode mengajar, pendekatan dalam pembelajaran, sarana dan prasarana, minat, 

motivasi dan sebagainya. Pendekatan dalam pembelajaran terdiri atas beberapa 

macam misalnya, pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching 

learning), pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), 

pendekatan pembelajaran kooperatif (cooperative learning), pendekatan 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, pendekatan 

ekspositori dan sebagainya. 

Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika menyangkut ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotorik. Dalam ranah kognitif, hasil belajar ini dapat 

ditentukan oleh pemahaman konsep, penalaran, komunikasi, koneksi dan pemecahan 

masalah yang hal ini merupakan sumbangan matematika pada pencapaian kecakapan 

hidup (life skill) yang sangat dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran dan secara 
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khusus dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelima kemampuan tersebut peneliti 

memilih pemahaman dan komunikasi matematis sebagai kajian dalam penelitian ini.  

Salah satu materi pelajaran matematika yang diajarkan di kelas XI IPA SMA 

adalah fungsi komposisi. Materi ini nampaknya sederhana dan tidak banyak 

menggunakan rumus dalam menyelesaikan permasalahannya, akan tetapi jika proses 

pembelajarannya asal-asalan saja maka pemahaman para siswa yang mempelajarinya 

tidak akan memuaskan. Pemahaman yang kurang dapat mengakibatkan komunikasi 

matematisnya akan berkurang. Jadi untuk materi fungsi komposisi ini dituntut adanya 

pemahaman, sehingga dengan adanya pemahaman dapat meningkatkan komunikasi 

matematis siswa. 

C. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH 

Mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan hasil belajar matematika 

seperti dikemukakan dalam ruang lingkup masalah, maka masalah perlu dibatasi pada 

peningkatan pemahaman dan komunikasi matematis melalui   pendekatan PAIKEM 

pada materi pembelajaran fungsi komposisi di kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Gunungsitoli tahun pelajaran 2008/2009. 

Berdasarkan uraian ruang lingkup dan pembatasan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini maka dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah pendekatan 

PAIKEM dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman dan 

komunikasi matematis siswa?”. 

Masalah ini dapat disajikan lebih rinci menjadi beberapa submasalah, yaitu:  
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1. Apakah kemampuan pemahaman matematis siswa yang mengalami pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik daripada kemampuan 

pemahaman matematis siswa yang mengalami pembelajaran konvensional?  

2. Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengalami pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik daripada kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang mengalami pembelajaran konvensional? 

3. Apakah peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang mengalami 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik daripada 

peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang mengalami pembelajaran 

konvensional?  

4.  Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengalami 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik daripada 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengalami pembelajaran 

konvensional?  

5. Bagaimana sikap siswa selama pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dalam pembelajaran matematika? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Satu hal yang harus diperhatikan dalam suatu kegiatan atau usaha adalah 

menyangkut apa yang disebut tujuan. Tujuan merupakan arah atau petunjuk bagi 

seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Demikian penelitian ini tentu 

mempunyai tujuan tersendiri sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikannya.  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman matematis siswa yang mengalami 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM dibandingkan dengan 

siswa yang mengalami pembelajaran konvensional.  

2. Mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengalami 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM dibandingkan dengan 

siswa yang mengalami pembelajaran konvensional. 

3. Mengetahui apakah peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

mengalami pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik 

daripada peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang mengalami 

pembelajaran konvensional.  

4. Mengetahui apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

mengalami pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik 

daripada peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengalami 

pembelajaran konvensional. 

5. Memperoleh gambaran menyeluruh tentang sikap siswa selama pembelajaran 

matematika dengan pendekatan PAIKEM. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Sesuatu yang dikerjakan, terlebih dahulu disadari apa manfaatnya. Mengapa? 

Karena dengan mengetahui manfaat dari suatu pekerjaan tertentu, maka pihak yang 

melaksanakannya akan berusaha secara aktif untuk melaksanakan pekerjaan tersebut 

agar dapat memperoleh hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga 
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halnya dengan penelitian ini, tentu mempunyai kegunaan, sebab kalau tidak ada 

kegunaannya, perlu apa penulis dengan bersusah payah mengadakan penelitian ini. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna : 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi kontribusi yang berharga bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau 

pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran kepada siswa. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan sekaligus mampu memberi kesadaran bahwa untuk meraih hasil belajar yang 

optimal diperlukan keaktifan, inovasi, kreativitas, keefektifan dan suasana yang 

menyenangkan dalam proses belajar-mengajar 

4. Bagi peneliti, sebagai acuan pada proses belajar-mengajar di sekolah di mana 

mengajar.  

F. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Pemahaman matematis adalah kemampuan menjelaskan suatu materi matematika 

dengan kata-kata yang berbeda dan dapat menginterpretasikan atau menarik 

kesimpulan dari  materi yang telah ditentukan. Pemahaman matematis ini berupa 

tingkat atau level pengetahuan siswa tentang konsep, prinsip, algoritma, dan 

kemahiran siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap soal atau masalah yang 

disajikan. 
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2. Komunikasi matematis adalah proses menyampaikan pesan yang sifatnya matematis 

dari seseorang kepada orang lain baik secara langsung (lisan) ataupun tidak langsung 

(melalui media).   

3. Pendekatan adalah jalan yang ditempuh oleh guru dan peseta didik dalam mencapai 

standar kompetensi untuk suatu satuan pengajaran tertentu. 

4. Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. 

5. Aktif diartikan sebagai interaksi peserta didik maupun guru dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini diharapkan peserta didik dapat aktif bertanya, memberi 

tanggapan dan mengungkapkan ide atau gagasannya. 

6. Inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaharuan 

(kreasi baru). 

7. Kreatif artinya memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. 

Agar peserta didik dapat mempunyai sifat yang kreatif dalam pembelajaran maka 

diharapkan guru dapat memberikan variasi dalam kegiatan belajar-mengajar dan 

membuat alat bantu mengajar, serta menyesuaikan teknik-teknik mengajar tertentu 

terhadap tingkat kemampuan peserta didik dan tujuan belajarnya. Peserta didik akan 

kreatif apabila diberi kesempatan merancang/membuat sesuatu dan menuliskannya. 

8. Efektif diartikan sebagai ketercapaian suatu tujuan (standar kompetensi) dan 

merupakan pijakan utama suatu rancangan pembelajaran. 

9. Menyenangkan diartikan sebagai suatu suasana belajar-mengajar yang “hidup”, 

semarak, terkondisi untuk terus berlanjut, ekspresif, dan mendorong pemusatan 

perhatian peserta didik dalam belajar.  



11 

 

 

G. HIPOTESIS PENELITIAN 

Untuk mengarahkan keseluruhan proses penelitian maka terlebih dahulu harus 

dirumuskan hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban, tanggapan dari suatu masalah 

yang masih bersifat sementara dan masih diuji kebenarannya melalui penelitian. Jadi 

hipotesis itu dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan penelitian guna memperoleh 

fakta. 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemahaman matematis siswa yang mengalami pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik daripada kemampuan pemahaman 

matematis siswa yang mengalami pembelajaran konvensional.  

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengalami pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik daripada kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang mengalami pembelajaran konvensional. 

3. Peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang mengalami 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik daripada 

peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang mengalami pembelajaran 

konvensional.  

4. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengalami pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan PAIKEM lebih baik daripada peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengalami pembelajaran 

konvensional.  
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