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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi memegang satu peranan penting dalam menciptakan proses 

pembelajaran yang baik dan benar. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang 

hendak dicapai dalam suatu proses pembelajaran tidak akan terpenuhi tanpa 

komunikasi yang baik dan benar. Terbukti dengan diterapkannya pembelajaran 

dengan pendekatan ilmiah dalam Kurikulum 2013 (K13) yang kini berlaku di 

Indonesia. Diharapkan dengan melalui pendekatan ilmiah ini, peserta didik mampu 

membangun sendiri konsep dasar mereka terhadap cabang ilmu pengetahuan yang 

dipelajari, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendekatan Ilmiah, menekankan pembelajaran harus melalui paling tidak 

lima tahap dasar yang penting yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan. Dengan demikian, peserta didik dituntut dan dibiasakan 

untuk selalu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang terdapat dalam 

pendekatan ilmiah jika menghadapi suatu permasalahan, salah satunya adalah 

kemampuan komunikasi. 

Dalam matematika sendiri, komunikasi dianggap sebagai salah satu 

kemampuan yang mendasar dalam memecahkan suatu permasalahan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini, dalam National Council Teacher of 

Mathematics (1999) disebut juga dengan daya matematis. Daya matematis itu 

antara lain: 1) Kemampuan pemecahan masalah 2) Kemampuan berargumen 3) 

Kemampuan berkomunikasi 4) Kemampuan membuat koneksi 5) Kemampuan 

menerapkan. Dari hal-hal tersebut diatas, sudah dapat dipastikan betapa pentingnya 

kemampuan komunikasi yang baik digunakan dalam proses pembelajaran, 

khususnya dalam pembelajaran matematika. Karena tanpa komunikasi yang baik, 

akan berdampak pada rendahnya daya matematis mereka. 

Peneliti memperhatikan, bahwa peserta didik di tingkat sekolah dasar 

kurang menguasai konsep-konsep dasar matematika, seperti pengurangan, 

perkalian dan pembagian. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri peneliti, 

dimana letak kekurangan dalam pembelajaran matematika yang mereka lewati? 
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Apakah peserta didik ini sudah berkomunikasi matematika dengan baik di kelas? 

Apakah matematika sudah dikomunikasikan dengan baik di kelas? Pertanyaan-

pertanyaan ini yang kemudian membawa peneliti pada keinginan untuk 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar yang nantinya akan berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Setelah 

mengumpulkan referensi dan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa fakta 

yang mendukung permasalahan yang dirasakan peneliti. 

Nurfitaaksari (2009), dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa 

kemampuan menyampaikan ide-ide matematika melalui lisan pada mahasiswa S1 

Universitas Muhammadiyah Malang tergolong masih rendah sedangkan melalui 

tulisan tergolong sedang. Karlimah (2010), Eka dan Reni (2013) menemukan 

bahwa kemampuan komunikasi matematis pada mahasiswa calon pendidik 

matematika belum mencapai tahap baik, sehingga masih perlu diterapkan beberapa 

model pembelajaran dan strategi khusus untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tersebut. Padahal, seorang pendidik di bidang matematika 

harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi secara umum dan komunikasi matematika baik secara lisan maupun 

tulisan, seperti yang diungkapkan Sintha (2012) dalam Seminar Nasional 

Pendidikan Matematika. Mendukung hal tersebut, dalam tulisannya, Umar (2012) 

menyampaikan bahwa komunikasi memainkan peranan sentral dalam 

“Professional Teaching Standart” NCTM, karena menurutnya “mengajar adalah 

mengkomunikasikan” 

Fakta dalam penelitian-penelitian di atas nampaknya berdampak pula pada 

kemampuan komunikasi peserta didik. Zavy (2012), menganalisis kemampuan 

komunikasi matematika siswa SMA kelas regular dan menemukan hasil yang 

kurang baik pada kemampuan komunikasi mereka, baik secara lisan maupun 

tulisan. Dona (2013), menemukan pula lemahnya kemampuan komunikasi dan 

kurang terstrukturnya pemahaman siswa SMP pada konsep-konsep matematika. 

Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa 

penelitian yang banyak dilakukan adalah peningkatan kemampuan komunikasi 

mahasiswa PGSD dengan menerapkan metode khusus, sedangkan dalam 
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pemecahan masalah matematika masih jarang diadakan. Sehingga peneliti 

menganggap pentingnya diadakan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan 

sejauh mana kemampuan komunikasi matematis dalam pemecahan masalah 

matematika pada mahasiswa PGSD. 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti ingin mendeskripsikan 

seberapa baik kemampuan komunikasi matematis calon guru SD, khususnya 

mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Malang, 

dengan mengambil judul “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam 

pemecahan masalah Matematika pada Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Muhammadiyah Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana kemampuan komunikasi tulisan dalam pemecahan masalah 

matematika pada mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

b. Bagaimana kemampuan komunikasi lisan dalam pemecahan masalah 

matematika pada mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

c. Kesulitan apa yang dialami mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Muhammadiyah Malang saat berkomunikasi matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada subjek penelitian ini adalah mahasiswa 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang sedang atau telah menempuh matakuliah 

matematika. Materi yang diujikan dibatasi pada materi-materi matematika dan 

pembelajaran matematika yang telah dipelajari oleh subjek penelitian. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

a. Kemampuan komunikasi lisan dalam pemecahan masalah matematika pada 

mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah 

Malang.   
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b. Kemampuan komunikasi tulisan dalam pemecahan masalah matematika pada 

mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

c. Kesulitan yang dialami mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk: 

a. Lembaga Pendidikan, sebagai bahan informasi bahwa kemampuan komunikasi 

matematika baik lisan maupun tulisan berperan penting dalam proses 

pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat berlatih untuk menyampaikan ide-

ide matematis dengan baik dan benar. 

b. Peneliti, sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut terkait kemampuan 

komunikasi matematis pada mahasiswa. Sehingga dapat terus berupaya 

meningkatkan kualitas calon guru. 

1.6 Definisi Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah: 

a. Komunikasi matematika adalah kemampuan untuk menyampaikan, 

mengekspresikan, menjabarkan ide-ide dasar matematika baik lewat lisan 

maupun lewat tulisan (simbol) dengan baik dan benar. 

b. Permasalahan matematika adalah semua permasalahan yang berkaitan dengan 

konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran matematika, yang harus diselesaikan 

atau dipecahkan dengan mengkombinasikan aturan dan konsep yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

c. Pemecahan masalah matematika adalah proses menemukan solusi dari suatu 

permasalahan matematika yang dapat dibuktikan kebenarannya dan diukur 

kemampuannya. 


