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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Matematika adalah suatu cabang ilmu pengetahuan berdasar dari  

perkembangan IPTEK serta sistem informasi dan komunikasi. Komunikasi salah 

satu upaya manusia sebagai makhluk sosial mengutarakan ke penerima pesan baik 

secara lisan maupun tulisan. Dalam berkomunikasi sebaiknya perlu 

dipikirkankembali cara untuk mengutarakan kepada orang lain. Untuk dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi, seseorang mampu 

menggunakanberbagai bahasa salah satunya yaitu bahasa matematika (Romadhon, 

2016).  

Menurut Suparni (2016) salah satu masalah dalam pembelajaran matematika 

saat ini adalah pentingnya mengembangkan komunikasi matematis siswa, 

bagaimana cara siswa mengemukakan komunikasi yang dimiliki. Kemampuan 

mengemukakan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan adalah bagian 

penting dari standar kemampuan komunikasi matematis yang harus dimiliki 

siswa. Kendati banyak mengacu pada komunikasi secara lisan beberapa 

pemahaman juga tertuju pada kebutuhan siswa untuk berkomunikasi secara 

tertulis. Pada saat siswa diminta untuk menyampaikan ide secara lisan kita bisa 

mendengarkan secara efektif. Sedangkan jika secara tertulis guru dan siswa dapat 

melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan lebih besar.  

 Sependapat dengan Suparni, menurut Suhaedi (2012) masalah yang 

dihadapi dalam pembelajaran matematika adalahkomunikasi matematis karena 

komunikasi memegang peran sangat penting, dengan berkomunikasi siswa dapat 
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bertukar ide, baik diantara sesama siswa maupun dengan guru dan lingkungannya, 

maka interaksi antar siswa, guru dan lingkungannya menjadi baik dan aktivitas 

belajar siswa akan terjadi dengan sendirinya dengan adanya komunikasi yang 

baik. Dengan demikian perlu diketahui lebih dalam mengenai kemampuan 

komunikasi matematis lisan maupun tulisan pada siswa.  

 Melihat permasalahan tersebut, Putri (2011) menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika di sekolah pada jenjang dasar hingga XII memiliki 

standar pembelajaran yang berfungsi untuk mencetak siswa yang memiliki 

kemampuan berfikir, kemampuan komunikasi matematis, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dasar yang memiliki manfaat. Standar tersebut meliputi standar 

isi dan standar proses. Standar isi adalah standar uang memuat konsep materi 

yang harus dipelajari oleh siswa. Sedangkan standar proses proses adalah 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk mencapai standar isi. 

Standar proses meliputi: pemecahan masalah (problem solving), penalaran 

(reasoning), komunikasi (communication), penelusuran pola atau hubungan 

(connections), dan representasi (representatiation).Salah satu dari standar proses 

pembelajaran adalah komunikasi (communication). Komunikasi maksudnya disini 

adalah tidak sekedar komunikasi secara lisan atau verbal tetapi juga komunikasi 

secara tertulis. Komunikasi matematis adalah kemampuan siswa untuk 

menyatakan ide-ide matematika baik secara lisan maupun tertulis.  

 Sehubungan dengan permasalahan dan standar pembelajaran matematika 

maka dibutuhkannya pemilihan model pembelajaran yang tepat dimana model 

tersebut dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 

berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran dengan demikian terjadi komunikasi 
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antara siswa dan siswa maupun siswa dan guru serta siswa dapat belajar dengan 

mandiri. Jika pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat akan berpengaruh 

pada kemandirian belajar siswa yang rendah sehingga komunikasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran kurang baik (Trisaputri, 2017).  

 Model pembelajaran yang tepat dengan permasalahan tersebut adalah 

model pembelajaran Reciprocal Teaching dengan model tersebut dapat membuat 

siswa berperan aktif sehingga dalam proses pembelajaran akan terjadinya interaksi 

dan menimbulan komunikasi baik siswa dengan siswa maupun dengan siswa 

dengan guru. Dengan menerapkan model Reciprocal Teaching memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Terdapat perbedaan tingkat 

kemampuan komunikasi siswa sebelum dan setelah dilakukannya pembelajaran 

Reciprocal Teaching juga memberikan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis terbesar (Rifa, 2015) 

Latar belakang atau alasan yang kuat untuk penelitian analisis komunikasi 

matematis siswa SMP Muhammadiyah 8 Batu dengan model Reciprocal 

Teaching. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

dalam pembelajaran matematika dengan model Reciprocal Teaching? 

b. Bagaimana tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis 

dalam pembelajaran matematika dengan model  Reciprocal Teaching? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendiskripsikan: 

a. Mendeskripsikan tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

lisan dalam pembelajaran matematika melalui model Reciprocal Teaching. 

b. Mendeskripsikan tingkat kemampuan komunikasi siswa secara tertulis dalam 

pembelajaran matematika melalui model Reciprocal Teaching. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

a. Bagi siswa 

Mengatasi kesulitan-kesulitan siswa yang berkaitan dengan belajar 

matematika dengan Reciprocal Teaching. 

b. Bagi guru 

Sebagai kerangka acuan untuk memilih model pembelajaran mana yang baik 

dalam proses pembelajaran matematika agar tujuan pengajaran mendapatkan 

hasil yang memuaskan. 

c. Bagi Lembaga  

Dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh kepala sekolah untuk 

menerapkan model Reciprocal Teaching untuk meningkatkan mutu 

pendidikan bidang studi matematika. 

1.5. Pembatasan Masalah 

 Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran penelitian, maka peneliti 

membatasi masalah agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. 
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Adapun batasan-batasan masalah dalam peneliti ini adalah: 

a. Subjek penelitian adalah 24 siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 8 Batu

b. Materi yang digunakan adalah materi bangun ruang sisi datar dengan sub

materi yaitu menentukan unsur-unsur pada balok dan menghitung luas

permukaan serta volume balok menggunakan rumus.

c. Kemampuan komunikasi matematis secara lisan diukur melalui lembar

observasi dan komunikasi tertulis diukur melalui soal tes.

1.6. Definisi Operasional 

a. Komunukasi Matematika adalah kemampuan mengemukakan atau

mengekspresikan ide-ide matematika secara tersusun kepada temannya, guru

dan lingkungannya dengan komunikasi secara lisan maupun tulisan

b. Model pembelajaran Reciprocal Teaching adalah kegiatan siswa berperan

sebagai guru dan mengajarkan materi kepada teman. Dan guru berperan

sebagai fasilitator.




