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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika adalah induk dari ilmu pengetahuan, menjadi suatu keharusan 

bagi semua orang yang ingin menuntut ilmu untuk mempelajari matematika. 

Salah satu aspek yang paling penting dalam mempelajari matematika adalah 

komunikasi. Menurut Clark (2005), kemampuan komunikasi yang efektif 

merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa untuk semua mata 

pelajaran. 

Komunikasi dalam matematika merupakan aspek yang penting dari 

pembelajaran matematika, dan ini mencakup berbagi dan menjelaskan ide baik 

secara lisan maupun tulisan (NCTM, 2000). Menurut Sumarmo (2010), kegiatan 

komunikasi matematis adalah sebagai berikut: (1) menyatakan suatu situasi, 

gambar, diagram, atau benda nyata melalui bahasa, simbol, ide, atau model 

matematik; (2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan 

ataupun tulisan; (3) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 

(4) membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis; dan (5)

mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dengan bahasa 

sendiri. 

Bistari (2010) menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses berbagi 

makna melalui verbal dan non verbal. Komunikasi verbal terjadi saat melakukan 

presentasi dan kegiatan belajar kelompok, sedangkan komunikasi non verbal 
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dilakukan melalui kegiatan menulis. Komunikasi yang diharapkan terjadi pada 

pembelajaran matematika tentunya adalah komunikasi matematis. 

Salah satu bentuk komunikasi matematis yang paling penting adalah 

dengan menggunakan tulisan. Pugalee (2004) mengemukakan bahwa meskipun 

kedua bentuk komunikasi itu penting, menulis mungkin lebih efektif digunakan 

karena memungkinkan untuk proses berpikir yang mendukung kerangka kerja 

metakognitif. 

Berkomunikasi dengan menulis dapat mengembangkan pemahaman 

matematika siswa dengan efisien. Berkomunikasi adalah proses yang membantu 

siswa untuk memahami, untuk menggali makna, dan untuk mengembangkan ide 

yang kompleks (Chapin, O'Connor, & Anderson, 2003). Menulis menjadi hal yang 

penting dalam proses pembelajaran metematika, karena dengan menulis siswa bisa 

menuangkan ide mereka ke dalam bentuk tulisan. 

Menulis matematis memegang peranan penting dalam pembelajaran 

matematika, tetapi menulis matematis memiliki perbedaan dengan menulis pada 

mata pelajaran lain. Sari (2015) menyebutkan bahwa indikator menulis matematis 

terbagi menjadi tiga aspek yaitu mathematical expressions, meliputi membentuk 

model matematika/ kalimat matematika; written text, meliputi penulisan langkah 

atau alur menyelesaikan masalah matematika; dan menuliskan simbol 

matematika. 

Andriyani (2013) menyebutkan bahwa indikator menulis matematis 

terbagi menjadi tiga aspek kualitatif yaitu ekspresi matematika (mathematics 

expressions), menggambar (drawing), dan teks tertulis (written tex). Indikator dari 

aspek ekspresi matematika adalah menuliskan kalimat deklaratif dan menuliskan 

rumus maupun persamaan matematika. Indikator dari aspek menggambar adalah 
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memberikan ilustrasi gambar dalam mengerjakan soal secara lengkap, benar, dan 

proporsional. Indikator teks tertulis adalah menuliskan langkah/alur dengan baik, 

memberikan keterangan untuk setiap langkah, dan menggunakan tata bahasa, kosa 

kata, dan simbol matematika dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan ketika melaksanakan Magang 3 pada tanggal 19 

September – 15 Oktober 2016 di kelas 7C SMP Raden Fatah Batu, peniliti 

menemukan masalah yang dialami oleh siswa ketika pembelajaran berlangsung, 

yaitu kemampuan menulis matematis yang masih kurang. Hal ini dibuktikan 

ketika pembelajaran berlangsung, siswa terlihat sudah memahami ketika 

dilakukan tanya jawab pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa bisa menjawab 

setiap pertanyaan yang peneliti berikan, dengan baik, tetapi ketika peneliti 

memberikan pertanyaan secara tertulis, masih banyak siswa yang masih 

mengalami kesalahan dalam pengerjaannya. Kesalahan yang dilakukan siswa 

seperti kesalahan penulisan simbol, penulisan rumus yang kurang tepat, tidak 

menyertakan gambar pada setiap pengerjaan, tidak adanya kesimpulan pada setiap 

pengerjaan, serta pengerjaan soal yang kurang terstruktur yang membuat siswa 

mendapatkan hasil akhir yang salah pada perkerjaanya. Setelah ditinjau, 

penyebabnya adalah kurangnya pemahaman siswa untuk mengungkapkan gagasan 

mereka secara tertulis. Latar belakang yang telah dijelaskan memberikan suatu 

masalah penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Menulis Matematis Siswa 

Kelas VII SMP Raden Fatah Batu Tahun Ajaran 2016-2017". 
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1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang yang telah disampaikan di atas menjelaskan bahwa menulis 

matematis merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Oleh karena 

itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

a) Bagaimana penulisan ekspresi matematika siswa kelas VII SMP Raden Fatah  

tahun ajaran 2016-2017? 

b) Bagaimana langkah-langkah mengerjakan soal siswa kelas VII SMP Raden 

Fatah  tahun ajaran 2016-2017? 

c) Bagaimana penulisan kesimpulan siswa kelas VII SMP Raden Fatah  tahun 

ajaran 2016-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk mendeskripsikan penulisan ekspresi matematika siswa kelas VII SMP 

Raden Fatah  tahun ajaran 2016-2017. 

b) Untuk mendeskripsikan langkah-langkah mengerjakan soal siswa kelas VII 

SMP Raden Fatah  tahun ajaran 2016-2017. 

c) Untuk mendeskripsikan penulisan kesimpulan siswa kelas VII SMP Raden 

Fatah  tahun ajaran 2016-2017. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembahasan yang telah dikemukakan pada latar belakang memuat 

permasalahan yang terlalu luas, maka dibuat pembatasan masalah sebagai berikut: 

a) Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII-A SMP Raden Fatah  tahun 

ajaran 2016-2017 pada semseter genap. Enam siswa dipilih sebagai sampel 
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penelitian untuk mewakili kelompok siswa berkemampuan rendah, sedang, 

dan tinggi. 

b) Penelitian ini berfokus pada kemampuan menulis siswa dengan tiga aspek 

kualitatif yaitu ekspresi matematika, langkah-langkah mengerjakan soal, dan 

penulisan kesimpulan, pada hasil tes tulis siswa dengan materi segitiga. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan guru dalam perbaikan proses 

pembelajaran guna meningkatkan kemampuan menulis matematis siswa. 

b) Bagi siswa, sebagai bahan evaluasi menulis matematis agar mampu 

mengkomunikasikan gagasan melalui tulisan matematis yang runtut, lengkap, 

dan logis. 

c) Bagi peneliti, sebagai pengembangan pengetahuan dan wawasan tentang 

menulis matematis. 

1.6 Penjelasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dan latar 

belakang dalam penelitian ini, maka peneliti menegaskan beberapa istilah di 

bawah ini: 

a) Kemampuan menulis matematis, yakni kesanggupan, kekuatan, kekuasaan, 

atau kebolehan untuk melakukan aktivitas menuangkan gagasan yang 

berkaitan dengan metamatika dari seseorang ke dalam bentuk tulisan 

b) Ekspresi matematika, yakni kemampuan memodelkan permasalahan 

matematis secara benar. 
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c) Langkah pengerjaan, yakni kemampuan menyelesaikan masalah matematika 

dengan perhitungan yang benar, sistematis, dan lengkap disertai gambar, 

grafik, diagram atau tabel jika diperlukan. 

d) Penulisan kesimpulan, yakni kemampuan menjelaskan jawaban dari masalah 

matematika dengan jelas serta mudah dimengerti oleh pembaca. 




