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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Matematika merupakan pelajaran wajib bagi siswa di setiap jenjang 

pendidikan. Salah satu poin yang tercantum dalam tujuan pembelajaran matematika 

dalam Kurikulum 2013 adalah siswa dituntut untuk mampu mengomunikasikan 

masalah ke dalam simbol, tabel, diagram atau media lain baik secara lisan maupun 

tulisan. Salah satu karakteristik matematika adalah matematika sebagai bahasa, 

yang memiliki simbol yang efisien dan besifat analisis kuantitatif yang dapat 

membantu menghasilkan model matematika yang diperlukan dalam pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai cabang ilmu pengetahuan 

(Hendriana & Suemarmo, 2014).  

Karakteristik matematika sebagai bahasa tentunya menuntut siswa untuk 

memiliki kemampuan berbahasa yang baik, terutama penggunaan bahasa 

matematika dalam proses pembelajaran maupun dalam memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari (Gathercole et al., 2016; Nathan et al., 2014; Vukovic 

& Lesaux, 2013; Wang, Fuchs, & Fuchs, 2016). Hal ini dapat diwujudkan dengan 

memberi kesempatan kepada siswa dalam menggembangkan kemampuan 

berbahasa dan kemampuan komunikasinya. Pernyataan tersebut sejalan dengan 

pernyataan bahwa siswa harus diberikan kesempatan untuk selalu mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematisnya sehingga siswa akan terbiasa dalam 

menyampaikan ide dan gagasan yang dimilikinya baik secara lisan maupun tulisan, 
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serta memberikan tanggapan atas ide dan gagasan yang disampaikan oleh orang lain 

(Arifin, Trapsilasiwi, & Fatahillah, 2016; Kabael, 2012; Pugalee, 2001). 

Kemampuan komunikasi matematis sangat diperlukan untuk menunjang 

keberhasilkan proses pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi 

matematis merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan 

matematisnya secara lisan maupun tulisan, serta memahami dan menerima ide dan 

gagasan orang lain secara cermat, kritis, analitis, dan evaluatif untuk mempertajam 

pamahamannya dalam pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada kenyataannya masih tergolong rendah, beberapa hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa siswa masih belum mampu memenuhi indikator-

indikator kemampuan komunikasi matematis, seperti menyajikan ide matematika 

ke dalam bentuk tebel, diagram, dan grafik; menyajikan permasalahan matematika 

dalam kehidupan nyata ke dalam bentuk simbol matematika; menyelesaikan 

permasalahan matematika dalam kehidupan dengan menggunakan rumus dan 

konsep matematika (Rahmawati, Annajmi, & Hardiono, n.d.; Tiffany, Surya, 

Panjaitan, & Syahputra, 2017; Tiun, Hudiono, & Hartoyo, n.d.). Berdasarkan 

paparan di atas, kemampuan komunikasi matematis siswa masih perlu dikaji dan 

dianalisis untuk kemudian ditingkatkan. 

Arifin (2016) dari hasil penelitiannya berpendapat bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa harus selalu ditingkatkan. Arifin mengemukakan 

bahwa guru diharapkan dapat melatih siswa untuk aktif dalam menyampaikan apa 

yang dipahami dan tidak difahami dalam pembelajaran matematika, sehingga 

kemampuan komunikasi matematis siswa semakin terasah. Guru juga diharapkan 

memberikan latihan soal matematika yang berbasis pemecahan masalah yang 
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memerlukan kemampuan komunikasi metematis di dalamnya. Hasil penelitian 

Arifin juga mengungkapkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa dapat 

dilihat dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang disajikan dalam 

bentuk soal cerita matematika. 

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemampuan komunikasi 

matematis siswa adalah dengan menggunakan permasalahan matematika dalam 

bentuk soal cerita (Arifin et al., 2016; Prayitno, Suwarsono, & Siswono, 2013; Tiun 

et al., n.d.). Hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian soal cerita siswa dituntut 

untuk mampu mamahami teks soal dan mengubah bahasa soal ke dalam bahasa 

matematika, membuat model matematika, hingga membuat kesimpulan. Siswa 

harus dibekali dengan kemampuan komunikasi matematis yang memadahi agar 

dapat memenuhi indikator tersebut. Kemampuan siswa dalam memenuhi indikator 

yang diperlukan dalam menyelasaikan permasalahan matematika akan berdampak 

pada tinggi atau rendahnya hasil belajar siswa pada saat pembelajaran matematika.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa adalah dengan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ikhsan (2016) yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi siswa berpengaruh 

positif terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

(Ihsan & Wahyuddin, 2016). Hasil pengamatan yang dilakukan pada bulan 

September hingga Oktober 2017, diperoleh bahwa kemampuan siswa dalam 

mengomunikasikan ide dan gagasannya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan 

masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang dialami siswa saat menyelesaikan 
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permasalahan matematika yang diberikan dalam bentuk soal matematika masih 

bervariasi.  

Hasil wawancara dengan salah satu guru matematika, diperoleh fakta bahwa 

siswa masih kurang mampu menyelesaikan soal-soal matematika terutama soal 

matematika yang berbasis penyelesaian masalah dalam bentuk soal cerita. Guru 

tersebut juga menyatakan bahwa siswa masih kurang mampu memahami makna 

dari soal cerita dan mengubahnya dalam bahasa atau simbol matematika untuk 

kemudian menentukan metode penyelesaiannya. Siswa lebih dapat menyelesaikan 

soal langsung yang hanya memerlukan rumus atau konsep matematika dalam 

penyelesaiannya, tanpa perlu memahami dan menginterpretasikan isi soal. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih diperlukan analisis tingkat kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan pembelajaran matematika. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini 

mengambil judul “Analisis Kemampuan Komunikasi matematis Siswa dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Matematika dalam Bentuk Soal Cerita”. Hal ini 

dikarenakan, dengan mengetahui tingat kemampuan komunikasi matematis siswa 

diharapkan guru mampu mengembangkan model dan metode pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan memberi 

pembiasaan-pembiasaan kepada siswa untuk mengomunikasikan ide dan gagasan 

yang dimiliki siswa. Diharapkan dengan meningkatnya kemampuan komunikasi 

matematis siswa maka hasil belajar siswa dapat meningkat, sehingga tujuan 

pembelajaran matematika dapat tercapai. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika perlu dikaji dan dianalisis. Analisis kemampuan 

komunikasi matematis dapat digunakan sebagai pedoman bagi seorang guru untuk 

menentukan model atau strategi pembelajaran yang tepat, guna untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemampuan komunikasi 

matematis terdiri dari dua aspek, yaitu kemampuan komunikasi matematis tulis dan 

kemampuan komunikasi matematis lisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

dapat dituliskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengomunikasikan penyelesaian 

masalah matematika dalam betuk soal cerita secara tertulis? 

2. Bagaimana kemampuan siswa dalam mengomunikasikan penyelesaian 

masalah matematika dalam betuk soal cerita secara lisan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Pengetahuan guru tentang tingkat kemampuan komunikasi matematis yang 

dimiliki siswa sangatlah penting. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Peningkatan kemampuan 

komunikasi matamatis siswa diharapkan dapat menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran matematika sehingga tujuan pembelajaran matamatika yang dalam 

Kurikulum 2013 dapat tercapai dengan baik. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. mendeskripsikan kemampuan siswa dalam mengomunikasikan secara tertulis 

penyelesaian permasalahan matematika dalam bentuk soal cerita; dan 
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2. mendeskripsikan kemampuan siswa dalam mengomunikasikan secara lisan 

penyelesaian permasalahan matematika dalam bentuk soal cerita. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Deskripsi tentang kemampuan siswa dalam mengomunikasikan cara 

penyelesaian masalah matematis dalam menyelesaikan soal cerita secara lisan 

maupun tulisan diharapkan mampu memberi manfaat bagi siswa, guru, maupun 

sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konsep teoritis 

tentang pentingnya kemampuan komunikasi matematis siswa dalam penyelesaian 

masalah matematis yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Hal ini dikarenakan 

dalam pembelajaran matematika, komunikasi matematis berperan sebagai alat 

untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan, simbol, notasi, tabel, maupun grafik 

baik secara lisan maupun tulisan.  

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penelitian ini 

dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika dalam bentuk 

soal cerita. Melalui pengetahuan tentang deskripsi kemampuan komunikasi 

matematis siswa, diharapkan guru mampu merancang dan menerapakan model 

pembelajaran yang dapat mambantu meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Peningkatan komunikasi matematis, diharapkan akan 

memberikan siswa kamampuan yang lebih baik dalam memahami soal cerita, 

menuliskannya dalam bentuk matematika, serta menentukan metode 

penyelesaiannya. Pengetahuan siswa mengetahui tingkat kemampuan komunikasi 

matematis diharapkan akan mampu memberikan motivasi serta minat siswa dalam 

pembelajaran matematika dan siswa lebih mampu memahami hubungan 
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pembelajaran matematika dengan kehidupan nyata, sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Sebuah penelitian akan lebih terarah jika terdapat fokus permasalahan yang 

dibahas. Penelitian ini dibatasi pada siswa-siswi MAN 1 Kota Malang di kelas X 

MIPA 3 pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV). 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan soal cerita pada 

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel sebagai instrumen penelitiannya. 

Kemampuan komunikasi matematis yang diukur di sini yaitu kemampuan 

komunikasi matematis tulis dan lisan.  

Kemampuan komunikasi matematis tulis, diukur melalui hasil tes tulis yang 

diberikan kepada siswa yang berisi soal cerita pada materi Sistem Persamaan Linear 

Tiga Variabel yang disesuaikan dengan indikator kemampuan komunikasi 

matematis tulis siswa. Kemampuan komunikasi matematis lisan siswa, diukur 

melalui wawancara semi terstruktur tentang proses siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita yang telah diberikan sebelumnya. Hasil tes tulis kemudian diberika skor 

kemampuan komunikasi matematis tulis, selanjutnya siswa akan dikategorikan 

menjadi tiga kategori kemampuan komunikasi matematis, yaitu kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. Deskirpsi kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan 

dilakukan dengan mengambil 6 siswa sebagai sampel penelitian. 

 

1.6. Definisi Operasional 

Penjelasan tentang istilah-istilah dan variabel yang digunakan dalam 

penelitihan ini diperlukan untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang 
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definisi istilah yang digunakan dan juga memudahkan dalam menjelaskan apa yang 

sedang dibicarakan dalam penelitian. 

1. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam

mengomunikasikan penyelesaian masalah matematika secara tulisan maupun

lisan. Indikator kemampuan komunikasi matematis yang digunakan adalah

siswa mampu menjelaskan maksud dari suatu masalah, membuat model

matematika, menentukan strategi dan langkah penyelesaian, menyajikan

infomasi dalam sebuah tabel, menyusun pernyataan yang relevan dengan suatu

masalah, serta menyampaikan pendapat dan mengevaluasi pendapat orang lain.

2. Soal cerita matematika adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang

berhubungan dengan matematika yang disajikan dalam bentuk cerita pendek.

Soal cerita berupa kalimat verbal sehari-hari yang makna ungkapannya dapat

dinyatakan dalam simbol matematika. Kemampuan siswa dalam

menyelesaikan soal cerita matematika merupakan kemampuan mengubah soal

cerita ke dalam simbol dan model matematika, menentukan metode dan

langkah penyelesaian, hingga menentukan hasil penyelesaian.

3. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang teknik pelaksanaan

dan pedoman wawancaranya merupakan kombinasi dari wawancara terstuktur

dan wawancara tidak terstuktur. Wawancara semi terstuktur bertujuan untuk

menggali inforormasi dari responden dengan lebih terbuka. Jawaban dari

wawancara semi terstruktur lebih bebas dan mengarah pada pendapat

responden tentang suatu permasalahan serta penyampaian ide-ide baru dari

responden (Sugiono, 2010).


