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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada semua 

jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Mata pelajaran ini terkesan “tidak mengasyikkan” dan menjadi 

momok bagi siswa. Pembelajaran matematika merupakan kegiatan 

edukatif yang membutuhkan interaksi antara mahasiswasiswa dengan 

lingkungan belajarnya, baik antara dosen dengan mahasiswa, antar sesama 

mahasiswa dan antara mahasiswa dengan materi pembelajaran (Lely, 

2017). 

Komunikasi merupakan salah satu standar dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini komunikasi tidak sekedar komunikasi lisan 

tetapi juga komunikasi secara tertulis. Komunikasi matematis adalah 

kemampuan mahasiswa untuk menyatakan ide-ide matematika baik secara 

lisan maupun tulisan (Dwi, 2014). 

Forrest (2008) menyatakan bahwa, guru matematika memiliki 

keyakinan yang berbeda tentang komunikasi lisan, hal ini mempengaruhi 

apa yang didengar dan dikatakan ketika mereka berbicara dengan 

siswanya. Guru sebagai fasilitator dituntut dapat mengkomunikasikan 

gagasannya dengan baik kepada peserta didik karena kemampuan 

komunikasi guru memiliki peranan penting dalam mendukung 

keberhasilan pembelajaran.  
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Sebagai calon tenaga pendidik, mahasiswa pendidikan hendaknya 

dapat menyampaikan materi yang menjadi bidang studinya agar mudah 

dipahami. Berdasarkan pengalaman peneliti selama menjadi mahasiswa, 

ada dosen/guru yang pintar secara akademis namun sulit untuk menangkap 

penjelasan yang diberikan oleh dosen tersebut. Sebaliknya ada dosen/guru 

yang biasa saja secara akademis tetapi begitu disenangi oleh mahasiswa 

karena informasi yang disampaikan mudah dipahami. Komunikasi sangat 

penting untuk dikembangkan karena kemampuan komunikasi akan 

mempengaruhi pemahaman peserta didik yang diajarnya. Dengan 

kemampuan komunikasi yang baik, seorang guru dapat menyampaikan ide 

atau gagasan agar dapat diterima dengan sempurna oleh peserta didiknya. 

Menurut Karlimah, (2010) pentingnya pengembangan komunikasi 

matematis juga tersirat ketika mahasiswa melakukan proses memecahkan 

masalah matematis, misalnya ketika menggunakan konsep matematika dan 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah. Dalam proses tersebut, pada 

dasarnya mereka melakukan kegiatan komunikasi antara lain 

mentransformasikan informasi matematika, mengembangkan dan 

mengkomunikasikan ide matematika, berbicara dan menulis tentang apa 

yang sedang dikerjakan, memikirkan dan mengklarifikasi ide-ide 

matematika mereka, berbicara dan mendengarkan penjelasan teman lain, 

serta berbagi ide, strategi dan solusi. 

Dalam perkuliahan, salah satu masalah yang diajarkan kepada 

mahasiswa calon guru matematika adalah kalkulus diferensial. Kalkulus 

diferensial merupakan salah satu cabang kalkulus yang mempelajari 
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bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya 

(Sukoco, 2015). Untuk menguasai mata kuliah ini dibutuhkan penguasaan 

materi limit, turunan dan deret tak hingga. Kalkulus diferensial berkaitaan 

dengan mata kuliah kalkulus integral, kalkulus peubah banyak, persamaan 

diferensial, metode numerik dan analisis variabel kompleks. Belajar 

kalkulus diferensial menuntut pemahaman konsep matematika, ketelitian 

dan konsentrasi yang tinggi karena mata kuliah ini memegang salah satu 

peranan penting dalam matematika karena memiliki banyak keterkaitan 

dengan mata kuliah yang lain. Berdasarkan observasi dan wawancara 

dengan dosen mata kuliah kalkulus diferensial dibutuhkan kemampuan 

matematis dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa dan dosen pengampu mata 

kuliah tersebut  juga diperoleh keterangan sebagian besar mahasiswa 

mempunyai minat yang cukup besar untuk belajar matematika.  

Menurut dosen dan mahasiswa, kurangnya kemampuan komunikasi 

matematika mahasiswa itu dapat dilihat dari : 1) mahasiswa masih kurang 

memahami konsep matematika, hal ini tampak bahwa sebagian besar 

mahasiswa masih kesulitan dalam mengaplikasikan konsep limit dalam 

pemecahan masalah 2) mahasiswa masih kesulitan dalam menuliskan dan 

menyebutkan simbol atau notasi matematika 3) adanya rasa enggan dan 

sikap ragu-ragu siswa untuk sesekali mengungkapkan atau 

mengkomunikasikan gagasan-gagasan matematika mereka 4) tidak sedikit 

dari mereka yang kesulitan dalam berkomunikasi karena terkendala 

bahasa. Karena bahasa yang digunakan sehari-hari berbeda dengan bahasa 
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matematika. Dari informasi tersebut, diketahui bahwa tingkat kemampuan 

komunikasi matematis dari kelas tersebut masih relatif rendah. 

Dalam pembelajaran sosial laki-laki dan perempuan sering kali 

ditempatkan di wilayah yang berbeda meskipun sudah ada kesetaraan 

gender. Laki-laki dicitrakan bersifat maskulin sedangkan perempuan 

berpenampilan feminim. Karena laki-laki dianggap lebih kuat dalam hal 

pekerjaan fisik dari pada perempuan. Hasil pra penelitian (Dewi: 2009) 

penyampaian informasi tentang rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah antara mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa 

perempuan cenderung berbeda. Mahasiswa perempuan dalam 

menyampaikan informasi lebih detail dan akurat dari pada mahasiswa laki-

laki. 

Setiap mahasiswa calon guru tentu memiliki kemampuan 

komunikasi matematika yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. 

Ambarwati, dkk (2014 :987) mengemukakan bahwa peserta didik terdiri 

atas dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Dari perbedaan jenis 

kelamin tersebut, ada kemungkinan bahwa ada perbedaan kemampuan 

komunikasi dalam menyelesaikan masalah. Umumnya perempuan lebih 

baik dalam hal mengingat, sedangkan laki-laki lebih baik dalam hal 

berpikir logis. Laki-laki mempunyai daya abstraksi yang lebih kuat dari 

perempuan. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan berlaku 

sebaliknya  pada kemampuan komunikasi matematisnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berpedoman pada latar belakang yang telah dijelaskan maka 

rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi tulis mahasiswa laki-laki dalam 

menyelesaikan masalah kalkulus diferensial ? 

2. Bagaimana kemampuan komunikasi lisan mahasiswa laki-laki dalam 

menyelesaikan masalah kalkulus diferensial ? 

3. Bagaimana kemampuan komunikasi tulis mahasiswa perempuan dalam 

menyelesaikan masalah kalkulus diferensial ? 

4. Bagaimana kemampuan komunikasi lisan mahasiswa perempuan 

dalam menyelesaikan masalah kalkulus diferensial ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mendeskripsikan kemampuan komunikasi tulis mahasiswa laki-laki 

dalam menyelesaikan masalah kalkulus diferensial. 

2. Mendeskripsikan kemampuan komunikasi lisan mahasiswa laki-laki 

dalam menyelesaikan masalah kalkulus diferensial. 

3. Mendeskripsikan kemampuan komunikasi tulis mahasiswa perempuan 

dalam menyelesaikan masalah kalkulus diferensial. 

4. Mendeskripsikan kemampuan komunikasi lisan mahasiswa perempuan 

dalam menyelesaikan masalah kalkulus diferensial. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan

khususnya mengenai kemampuan komunikasi mahasiswa berdasarkan

gender dalam menyelesaikan masalah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saranan

alternatif  yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat

kemampuan komunikasi mahasiswa dalam menyelesaikan dilihat dari

segi gender, sehingga dapat membantu pihak terkait dalam upaya

meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa. Dan penelitian ini

juga diharapkan dapat membantu peneliti sejenis dalam memberikan

informasi untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya.

1.5 Pembatasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada : 

a. Penelitian akan dilakukan pada mahasiswa semester 2 yang sedang

menempuh mata kuliah kalkulus diferensial yaitu kelas Matematika II

A Tahun Ajaran 2017/2018.

b. Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kemampuan komunikasi

matematis mahasiswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan

dengan kalkulus diferensial pada materi turunan parsial.


