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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan berupa ilmu 

pasti yang mendasari segala bidang ilmu pengetahuan sehingga matematika 

sangat penting untuk dipelajari. Hal serupa disampaikan oleh Masykur (dalam 

Priowibowo, 2011) bahwa  “Negara yang mengabaikan Matematika sebagai 

prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan segala bidang (terutama sains dan 

teknologi) dibanding dengan negara lainnya yang memberikan tempat bagi 

Matematika sebagai subjek yang sangat penting”. Ini berarti bahwa permasalahan 

dalam pelajaran matematika tidak dapat dia baikan begitu saja karena mengingat 

peran matematika yang sangat penting. 

Berbagai macam upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas siswa 

dalam pelajaran matematika. Di sekolah dasar hal ini terbukti dengan pemberian 

porsi terbesar pada mata pelajaran matematika, yaitu 10 jam per minggunya 

(Royani, 2008). Huduyo (dalam Royani, 2008) menyatakan bahwa matematika 

berkenaan dengan ide-ide, struktur dan hubungan yang diatur secara logis dengan 

konsep-konsep abstrak yang bersifat hirarkis, dan menggunakan simbol-simbol. 

Untuk menyelesaikan permasalahan matematika diperlukan penguasaan dan 

pengembangan berbagai kemampuan dan keterampilan berhitung. Tapi pada 

kenyataannya banyak siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika 

terutama dalam menyelesaikan soal cerita (Haryanto 2007). Menurut Hasman 

(http://tekno-pen.co.cc/), salah satu materi Matematika yang penting dipelajari 

siswa SD dan perlu ditingkatkan mutu pembelajarannya adalah materi yang 

disajikan dalam bentuk cerita (soal cerita). Sutawidjaja (dalam Hasman, 2009) 

menyatakan bahwa soal cerita merupakan soal terapan yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata dan pada umumnya soal cerita 

dapat digunakan sebagai cikal bakal untuk melatih siswa dalam menyelesaikan 

masalah  

http://tekno-pen.co.cc/
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Lebih lanjut, Adi Romanita (2008) menjelaskan justru soal cerita itu 

sendiri selalu sulit untuk dipahami dan diselesaikan oleh siswa. Menurut Piaget 

(dalam Hasman, 2009), bagi siswa sekolah dasar tahap berpikirnya masih berada 

pada periode operasional konkret penyelesaian soal cerita sesuai dengan langkah-

langkah yang telah ditentukan masih tergolong sulit, misalnya pada penelitian 

yang dilakukan oleh La Misu pada SD Negeri 32 Kendari Kecamatan Poasia 

kabupaten Kendari yang mengungkapkan bahwa masih banyak siswa SD yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika khususnya soal 

berbentuk cerita. 

Dari hasil diskusi peneliti dengan guru mata pelajaran matematika kelas V 

SDN Tegalgondo Malang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2011, 

ditemukan pernyataan yang serupa dengan pernyataan di atas bahwa siswa sering 

merasa kesulitan dalam mengerjakan soal yang dikemas dalam bentuk cerita. Hal 

ini disebabkan siswa kesulitan untuk menerjemahkan kalimat dalam soal cerita 

tersebut ke bentuk notasi matematika. Kesulitan ini juga dilatarbelakangi oleh 

kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep. Adapun penyebab dari 

kurangnya pemahaman konsep ini adalah karena siswa lebih cenderung berfikir 

praktis dengan mempelajari matematika hanya dari jawaban dari contoh soal, lalu 

menghafalkannya tanpa memahami konsep-konsepnya yang seharusnya dipelajari 

dan dipahami (Adi Romanita, 2008).  

Menurut Royani (2008), untuk membentuk suatu konsep, siswa 

diharapkan dapat memberikan pemahamannya dalam bentuk simbol. Simbol 

dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam menyelesaikan 

masalah-masalah kehidupan yang terkait dengan penggunaan matematika dan hal 

ini berkenaan dengan penggunaan matematika sebagai bahasa. Bahasa merupakan 

alat komunikasi. Komunikasi adalah pengungkapan pikiran, gagasan, ide, 

pendapat, persetujuan, keinginan, penyampaian informasi tentang suatu peristiwa, 

dan lain-lain (Junaedi, 2008). Pengungkapan pikiran atau gagasan matematika 

akan mudah disampaikan dengan bahasa matematika. 

Berbicara mengenai komunikasi matematika, National Council of Teacher 

Mathematics (2000) menetapkan bahwa terdapat lima keterampilan proses yang perlu 
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dimiliki siswa melalui pembelajaran matematika yang tercakup dalam standar proses, 

yaitu: (1) pemecahan masalah (problem solving); (2) Penalaran dan pembuktian 

(reasoning and proof); (3) Komunikasi (communication); (4) Koneksi (connection); 

dan (5) Representasi (representation). Menurut Yuniawatika (2011), keterampilan-

keterampilan tersebut termasuk pada berpikir matematika tingkat tinggi (high order 

mathematical thinking) yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran 

matematika. Setiap aspek dalam berpikir matematik tingkat tinggi mempunyai ruang 

lingkup yang sangat luas dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Agar 

tidak terlalu luas, dalam penelitian ini yang akan diukur hanya aspek komunikasi 

karena aspek ini dianggap sangat penting dan mempengaruhi aspek lainnya. 

Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan siswa dalam  

menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling 

hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, tempat terjadi pengalihan pesan 

kemudian pesan yang dialihkan ini berisi tentang materi matematika yang 

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

masalah dan pengalihan pesannya dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis 

(Herdian, http://herdy07.wordpress.com). Dalam hal ini Ansari (dalam Andriani, 

2008) menjelaskan bahwa komunikasi lisan diungkap melalui intensitas 

keterlibatan siswa dalam kelompok kecil selama berlangsungnya proses 

pembelajaran, sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi matematika tulisan 

(writing) adalah kemampuan dan keterampilan siswa menggunakan kosakata 

(vocabulary), notasi dan struktur matematika untuk menyatakan hubungan dan 

gagasan serta memahaminya dalam memecahkan masalah termasuk dalam soal 

cerita. 

Kemampuan berkomunikasi dalam matematika merupakan kemampuan 

yang dapat menyertakan dan memuat berbagai kesempatan untuk berkomunikasi. 

Secara umum, matematika dalam ruang lingkup komunikasi mencakup 

keterampilan/kemampuan menulis (writing), membaca (reading), diskusi dan 

penilaian (discussing and assessing), dan wacana (discourse). Peressini dan 

Bassett (dalam Rbaryans, http://rbaryans.wordpress.com/) berpendapat bahwa 

tanpa komunikasi dalam matematika kita akan memiliki sedikit keterangan, data, 

http://herdy07.wordpress.com/
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dan fakta tentang pemahaman siswa dalam melakukan proses dan aplikasi 

matematika. Ini berarti, komunikasi dalam matematika menolong guru memahami 

kemampuan siswa dalam menginterpretasi dan mengekspresikan pemahamannya 

tentang konsep dan proses matematika yang mereka pelajari. 

1.2  Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam penyelesaian soal cerita matematika itu sangat berkaitan erat dengan 

komunikasi matematika. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat judul “ 

Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Kelas V Tegalgondo Malang” dan 

dari judul tersebut maka kajian penelitian difokuskan pada: 

1) Bagaimana kemampuan komunikasi matematika siswa? 

2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan komunikasi 

matematika? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan dari peneliatian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan tentang kemampuan komunikasi matematika siswa. 

2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi 

matematika siswa. 

1.4  Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk memperoleh pengertian yang 

sama tentang istilah dalam penelitian ini dan tidak menimbulkan interpretasi yang 

berbeda dari pembaca. Istilah-istilah yang perlu diberi penegasan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Komunikasi 

Pada dasarnya, komunikasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu 

komunikasi verbal (komunikasi dengan kata-kata) dan nonverbal (komunikasi 

dengan menggunakan bahasa tubuh). Komunikasi verbal kemudian berkembang 

menjadi dua jenis, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi 

lisan merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

saling bertatap muka secara langsung (tanpa perantara alat) maupun tidak 
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langsung (melalui perantara alat) sedangkan komunikasi tertulis merupakan 

komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan tulisan. 

1.4.2 Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan merupakan tenaga untuk melakukan suatu perbuatan. 

Sedangkan kemampuan komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke 

penerima pesan untuk memberitahu, pendapat, atau perilaku baik langsung secara 

lisan, maupun tak langsung melalui media. Di dalam berkomunikasi tersebut 

harus dipikirkan bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan seseorang itu 

dapat dipahami oleh orang lain. Untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, orang dapat menyampaikan dengan berbagai bahasa termasuk 

bahasa matematis. 

1.4.3 Komunikasi Matematika 

Komunikasi matematika adalah kemampuan menyatakan dan menafsirkan 

gagasan matematika secara lisan, tertulis, tabel atau grafik. Komunikasi 

Matematika merupakan kemampuan mengkomunikasikan gagasan (hasil 

pemikiran) dengan simbol-simbol (lambang) untuk menjelaskan keadaan atau 

masalah. Pada penilaiaan komunikasi matematika, aspek yang dinilai adalah 

kemampuan siswa menyatakan dan menafsirkan gagasan matematika secara lisan, 

tertulis, atau demonstrasi. Kemampuan komunikasi matematika tersebut dilihat 

dari kemampuan siswa memahami konsep, langkah-langkah pengerjaan yaitu 

dengan menyertakan apa yang diketahui, ditanyakan, dan jawaban, penggunaan 

simbol-simbol serta operasi hitung dalam matematika, dan hasil kerja siswa. 

1.5  Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan komunikasi 

matematika siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Agar lebih fokus dan terarah, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1) Penelitian dilakukan dengan memberikan soal cerita pada siswa. 

2) Untuk melihat bagaimana kemampuan komunikasi matematika siswa, data 

diperoleh dari hasil kerja siswa dalam menyelesaikan soal cerita. 

http://digilib.petra.ac.id/
http://digilib.petra.ac.id/
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3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi matematika, 

data diperoleh malalui hasil wawancara terhadap siswa. 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada guru tentang 

kemampuan komunikasi matematika siswa agar siswa dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dalam pelajaran matematika dan guru juga dapat memilih 

metode yang cocok untuk digunakan.. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika siswa sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika. 

1.6.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan 

evaluasi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

1.6.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari sumber data yang dibutuhkan dalam 

pembahasan tugas akhir sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan matematika. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan berguna 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya guna menyempurnakan hasil penelitian ini.  

 


