
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat ini

tidak dapat dipungkiri  berdampak pada perubahan di seluruh aspek kehidupan,

khususnya terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data

dalam UNESCO (2011) melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-64

dari 120 berdasarkan penilaian Education Development Index (EDI) atau Indeks

Pembangunan Pendidikan. Total nilai EDI ini diperoleh dari rangkuman perolehan

empat kategori penilaian, yaitu: (1) angka partisipasi pendidikan, (2) angka melek

huruf pada usia 15 tahun, (3) angka partisipasi menurut kesetaraan gender, (4)

angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar. Pada EDI dikatakan tinggi

jika menjapai 0,95–1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori

rendah berada pada angka di bawah 0,80. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh

kualitas pendidikan yang ada di Negara itu. Upaya mencerdaskan bangsa sesuai

dengan Tujuan Nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa adalah melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam kehidupan suatu bangsa, karena

melalui pendidikan akan terlahir generasi-generasi yang berkualitas yang mampu
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membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Pengertian pendidikan menurut

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, adalah

sebagai berikut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa pendidikan itu perlu direncanakan dan

diusahakan secara sadar agar para generasi bangsa dapat mengembangkan potensi

yang dimilikinya. Salah satu mata pelajaran yang dapat mendukung hal tersebut

adalah matematika. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan kualiatas

pembelajaran matematika yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk

membantu proses pembangunan dalam bidang pendidikan.

Matematika bukan hanya sekedar alat bagi ilmu lain, tetapi lebih dari itu

matematika adalah bahasa. Sejalan dengan itu Suriasumantri (2007:190)

mengatakan bahwa matematika merupakan bahasa yang melambangkan

serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang

matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna

diberikan padanya, tanpa itu matematika hanya merupakan kumpulan rumus-

rumus yang mati. Hal senada juga disampaikan oleh Alisah (2007: 23) bahwa

matematika adalah sebuah bahasa. Hal ini berarti matematika merupakan sebuah

cara mengungkapkan atau menerangkan dengan cara tertentu. Dalam hal ini yang

dipakai oleh bahasa matematika ialah dengan menggunakan simbol-simbol.
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Matematika merupakan bahasa, artinya matematika tidak hanya sekedar alat bantu

untuk berfikir, alat untuk menemukan pola, tetapi matematika juga sebagai

wahana komunikasi antar siswa dan komunikasi antara guru dengan siswa.

Dalam matematika, berkomunikasi mencakup ketrampilan serta kemampuan

untuk membaca, menulis, menelaah dan merespon suatu informasi.

Dalam komunikasi matematika, siswa dilibatkan secara aktif untuk berbagi ide

dengan siswa lain dalam mengerjakan soal-soal matematika. Sebagaimana

dikatakan Syaban (2008) bahwa komunikasi matematika merupakan refleksi

pemahaman matematik dan merupakan bagian dari daya matematik. Siswa-siswa

mempelajari matematika seakan-akan mereka berbicara dan menulis tentang apa

yang mereka sedang kerjakan. Mereka dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan

matematika, ketika mereka diminta untuk memikirkan ide-ide mereka, atau

berbicara dan mendengarkan siswa lain, dalam berbagi ide, strategi dan solusi.

Jadi dalam pembelajaran matematika, ketika sebuah konsep informasi matematika

diberikan oleh seorang guru kepada siswa, ataupun siswa secara aktif

mengerjakan matematika, memikirkan ide-ide, berbicara atau mendengarkan

siswa lain dalam berbagi ide, maka saat itu sedang terjadi transformasi informasi

matematika dari komunikator kepada komunikan, atau sedang terjadi komunikasi

matematika.

Tujuan pembelajaran yang menekankan pada komunikasi matematika siswa

adalah diperolehnya kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan matematika

sesuai dengan relevansi dan manfaat matematika baik di sekolah maupun di luar

sekolah. Dalam pembelajaran, selain diajarkan konsep matematika, juga
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keterampilan dalam memecahkan masalah dari berbagai bidang yang relevan, baik

dengan bidang matematika itu sendiri maupun dengan bidang di luar matematika,

serta keterampilan dalam menyajikan hasil-hasil yang diperoleh setelah proses

pembelajaran.

Namun kasus yang sering ditemukan adalah siswa menganggap matematika

adalah mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Seperti yang diungkapkan oleh

Turmudi, (2008:1) yang mengemukakan bahwa bertahun-tahun telah diupayakan

agar matematika dapat dikuasai siswa dengan baik oleh ahli pendidikan dan ahli

pendidikan matematika. Namun, hasilnya masih menunjukkan bahwa tidak

banyak siswa yang menyukai matematika dari setiap kelasnya. Banyaknya siswa

yang tidak menyukai matematika diduga disebabkan oleh kesulitan memahami

matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman (2009 : 3) yang

mengemukakan bahwa dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah,

matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para siswa.

Pada umumnya, tujuan dilakukan pembelajaran matematika disekolah adalah agar

siswa dapat mengerti dan menjawab soal yang diberikan, tetapi yang kerap kali

terjadi siswa tidak pernah atau jarang sekali dimintai penjelasan asal mula mereka

mendapatkan jawaban tersebut. Akibatnya siswa jarang sekali berkomunikasi

dalam matematika. Hal ini juga dipertegas oleh guru mata pelajaran yang

bersangkutan bahwa pada kenyataannya siswa sulit untuk mengkomunikasikan

kembali materi yang didapat. Kemampuan komunikasi siswa sulit untuk dilihat

baik lisan maupun tulisan karena siswa identik hanya melihat dan mengikuti

temannya yang dianggap baik di dalam kelas. Selain itu, sedikit sekali bahkan
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jarang siswa yang bertanya maupun menjawab apa yang diinformasikan oleh

guru. Apabila siswa terlibat aktif dalam proses belajar, mereka akan lebih mampu

membangun gagasan, ide, dan konsep matematika. Sehingga siswa akan memiliki

konsep atas topik matematika tersebut. Selain itu, mereka juga dapat

mengembangkan kemampuannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya

kemampuan komunikasi matematis untuk dapat dikuasai oleh siswa. Kemampuan

tersebut akan terbentuk dengan adanya interaksi yang aktif antara guru dengan

murit, dan murit dengan murit. Terciptanya interaksi yang aktif tersebut tidak

lepas dari peran motor penggerak utama dalam proses belajar mengajar dan proses

transfer komunikasi yang terletak pada guru.

Menurut Purwanto (2006: 104) faktor guru dan cara mengajarnya merupakan

faktor yang penting. Bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi  rendahnya

pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu mengajarkan

pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya, turut menentukan bagaimana hasil

belajar yang dapat dicapai anak sangat mempengaruhi hasil akhir proses

pembelajaran terutama kemampuan komunikasi matematis siswa. Sementara itu,

beberapa guru tidak memperhatikan aspek kelengkapan pembelajaran

sehingganya dapat membuat sisiwanya merasa jenuh dalam belajar. Aspek-aspek

tersebut meliputi, kesiapan materi, kesiapan komunikasi, kesiapan metode, dan

kesiapan kecakapan personal.

Menurut Yunista (2012 : 23 ) kemampuan guru dalam menguasai materi yang

akan diajarkan meliputi kemampuan guru untuk memilih, menata, serta
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mengemas materi pelajaran ke dalam cangkupan yang sesuai dengan kurikulum

dan daya tangkap siswa.  Penguasaan ini merupakan dasar kemampuan dalam

melakukan proses pembelajaran. Guru yang menguasai materi pelajaran dan

pandai dalam menyampaikannya, akan sangat membantu siswa dalam belajar dan

menguasai materi tersebut.  Sebaliknya, apabila guru kurang mampu

menyampaikannya, proses pemblajaran yang berlangsung akan terkesan monoton

dan tidak menarik, sehingga para siswa lebih memilih untuk asik dengan dirinya

masing-masing.

Selain penguasaan ketrampilan guru saat porses pembelajaran berlangsung,

penting juga pemberian penguatan yang akan memberikan respon  terhadap suatu

perilaku yang bisa meningkatkan  kemungkinan berulangnya perilaku tersebut.

Dengan demikian, keterampilan memberikan penguatan kepada peserta didik akan

tampak ketika guru memberikan respon terhadap perilaku positif siswa hal ini

bertujuan untuk meningkatkan perhatian dan motivasi belajar peserta didik ke

arah yang lebih baik. Guru juga harus memiliki keterampilan bertanya yang baik,

karena kemampuan ini akan mempengaruhi interaksi yang terjadi antara guru dan

siswa, terutama mengasah kemampuan komunikasi siswa saat menjawab

pertanyaan yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran.  Untuk

membangun komunikasi dua arah, yakni komunikasi yang terjadi antara guru

dengan siswa, guru harus melakukan tanya jawab hampir diseluruh kegiatan

belajar mengajar.  Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran dapat

berlangsung secara timbal balik dan menarik.  Selain itu, dengan kegiatan tanya

jawab, guru dapat memantau sejauh mana pengetahuan dan keterampilan siswa

terkait dengan materi yang sedang dibahas.
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Dari uraian di atas , dapat dilihat bahwa kewajiban guru yang utama terhadap

siswanya adalah berusaha untuk menjadikan suasana pembelajaran yang

menyenangkan bagi siswa. Guru sebaiknya menghindari sikap yang bisa

membuat suasana pembelajaran menjadi tidak nyaman bagi siswa.  Selain

menyenangkan, guru juga berkewajiban untuk merencanakan proses belajar yang

bermakna bagi siswa sehingga segala sesuatu yang diperoleh siswa dapat

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

dalam pembelajarn matematika dibutuhkanlah metode pembelajaran yang mampu

membawa kehidupan nyata di dalamnya. Metode pembelajaran tersebut adalah

metode kontekstual. The Washington State Consodium for Contextual Teaching

and Learning (2001 : 3) merumuskan definisi pembelajaran kontekstual sebagai

pembelajaran dimana siswa menerapkan dan mengalami apa yang diajarkan

dengan mengacu pada masalah-masalah real yang berasosiasi dengan peranan dan

tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, siswa, dan

selaku pekerja.

Pembelajaran kontekstual juga memiliki tujuh komponen yang dapat membuat

siswa lebih mudah memahami konsep yang diberikan yakni : kontrukstivisme,

bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian

sebenarnya.  Dengan pengertian pembelajaran kontekstual dan tujuh

komponennya maka pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa. Sehingga pada kesempatan kali ini

metode yang peneliti tawarkan untuk dapat diterapkan  dalam pembelajaran

adalah dengan menggukanan metode hypno-neuro linguistic programming
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sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

siswa..

Hypno-neuro linguistic programming atau hypno-NLP adalah penggunaan metode

hypnosis dan neuro linguistic programming dalam pembelajaran. Karena salah

satu metode untuk dapat merubah tingkat respon anak dari tidak suka menjadi

suka, dari mengerikan menjadi menyenangkan, dari respon negatif menjadi respon

positif, dari malas menjadi semangat adalah dengan menggunakan hypnosis dan

dipadukan dengan penerapan metode hypno-NLP selama proses belajar mengajar

berlangsung. Hypnosis menurut Hakim (2010 : 3) adalah sebuah kondiri relaks,

fokus, dan konsentrasi. Ciri khas dari kondisi ini adalah seluruh sensor-sensor

panca indra jauh lebih aktif. Itulah mengapa dalam kondisi hypnosis seringkali

terjadi fenomena diluar nalar manusia. Sedangkan NLP menurut Yuliawan (2010

: 6) adalah perlakuan pemrograman neuro (saraf), menggunakan keahlian linguitic

(berbahasa). Sehingga secara tidak langsung metode ini akan menjadi salah satu

cara percepatan siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi

matematisnya.

Dari latar belakang inilah, penulis akhirnya melakukan penelitian dengan judul

pengaruh penggunaan metode Hypno-NLP terhadap kemampuan komunikasi

matematis siswa, dengan menjadikan SMP IT Baitul Muslim Way Jepara sebagai

tempat penelitian. Alasan peneliti memilih SMP IT Baitul Muslim Way Jepara

sebagai tempat penelitian karena sekolah ini telah memenuhi kriteria sebagai

sekolah yang telah menerapkan pola komunikasi yang cukup baik dalam proses

pembelajaran.
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B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah:

“Apakah pembelajaran dengan menggunakan metode hypno-neuro linguistic

programming berpenguh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa?”,

Pertanyaan yang dapat dijabarkan dari rumusan masalah di atas adalah :

“Adakah pengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan metode hypno-neuro linguistic

programming daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapat

pembelajaran konvensional ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

penggunaan metode hypno-neuro linguistic programming terhadap kemampuan

komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran dibandingkan dengan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapat pembelajaran

konvensional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai

salah satu metode yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika yaitu
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dengan menggunakan metode hypno-neuro linguistic programming yang terkait

dengan kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti, dapat menjadi saran bagi pengembangan diri, menambah

pengalaman, dan pengetahuan peneliti terkait dengan pengaruh penggunaan

metode hypno- neuro linguistic programming terhadap kemampuan

komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran kontekstual.  Serta, sebagai

refrerensi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa.

2) Bagi guru penelitian ini dapat menjadi masukan tentang penggunaan metode

hypno-neuro linguistic programming dan aplikasinya dalam pembelajaran

matematika sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran matematika.

3) Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam

upaya pembinaan guru agar mampu memberikan variasi pembelajaran

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan matematika.

4) Bagi siswa, meningkatkan kemampuan matematisnya, menumbuhkan

kecintaan terhadap pelajaran matematika dan menumbuhkan semangat serta

kerja sama dalam belajar matematika

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah :

1. Pengaruh merupakan suatu daya atau tindakan yang dapat membentuk atau

mengubah sesuatu yang lain. Pembelajaran dengan metode hypno-neuro

linguistic programming dikatakan berpengaruh jika kemampuan komunikasi

matematis siswa yang belajar melalui pembelajaran dengan menggunakan
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metode hypno-neuro linguistic programming mengalami perubahan yang baik

dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar

melalui pembelajaran konvensional.

2. Hypno-Neuro Linguistic Programming (NLP) merupakan metode

pembelajaran yang diawali dengan memberikan simulasi positif dan relaksasi

kepada siswa. Proses ini akan membawa siswa pada pembelajaran yang efektif

dan menyenangkan. Tahapan dari metode ini menurut Wong dan Hakim (2010)

adalah :

1) Pre Induction : yakni proses mempersiapkan siswa suatu situasi dan

kondisi yang kondusif antara guru, peserta dan lingkungan, untuk

mengetahui tingkat kesiapan siswa dalam belajar.

2) Induction : yakni proses membawa siswa berada dalam kondisi hipnosis

dengan memberikan sugesti positif dan motivasi.

3) Deepening : yakni proses membawa siswa berada dalam kondisi hipnosis

yang lebih dalam lagi dengan memberikan sugesti positif, relaksasi dan

imajinasi.

4) Depth level test adalah proses untuk menguji tingkat kedalaman hypnosis.

Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah saran dan perintah guru dapat

diterima oleh siswanya

5) Suggestion atau Programming : yakni proses transfer informasi berupa :

(1) penyampaian materi, (2) pengerjaan tugas, (3) diskusi, (4) tanya jawab,

dan isa juga berisi pertintah positif untuk dilaksanakan okeh siswa

6) Termination adalah tahap untuk mengakhiri proses hypnosis dalam

pembelajaran
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7) Post Hypnotis : proses penutup kegiatan belajar mengajar dengan kembali

memberikan sugesti positif

3. Komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa

dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau

saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan

pesan. Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari

siswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu

masalah. Pihak yang terlibat  dalam peristiwa komunikasi di dalam kelas

adalah guru dan siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara lisan maupun

tertulis

Untuk melihat kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran

matematika dapat dilihat dari indikator-indikator kemampuan komunikasi

matematisnya.  Indikator komunikasi matematis yang akan diukur pada

penelitian menurut Depdiknas (2004:6) yang sesuai dengan jenjang pendidikan

setingkat SMP adalah :

1) Membuat model dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda

konkret, grafik, dan metode-metode aljabar.

2) Menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika.

3) Mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan

definisi matematika.

4) Menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk

menginterpretasi dan mengevaluasi suatu ide matematika.

5) Mendiskusikan ide-ide, membuat konjektur/prediksi, menyusun argumen,

merumuskan definisi dan generalisasi.
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6) Mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis termasuk aturan -

aturannya dalam mengembangkan ide matematika.

Indikator komunikasi matematis yang akan diukur pada penelitian ini adalah

kemampuan komunikasi tertulis yang meliputi kemampuan menggambar

(drawing), ekspresi matematika (mathematical expression), dan menulis

(written texts) dengan indikator kemampuan komunikasi tertulis yang

dikembangkan sebagai berikut:

1) Kemampuan menyatakan, mengekspresikan, dan melukiskan ide-ide

matematika ke dalam bentuk gambar atau model matematika lain.

2) kemampuan menyatakan situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke

dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika.

3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika

dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide.

4) Kemampuan menyusun argumen secara tertulis dalam menyelesaikan

suatu masalah matematis.


