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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang dapat membantu kita 

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan pola pikir logis, 

sistematis dan rasional yang dibina dari usia dini  (Hasratuddin, 2010). Salah 

satu aspek yang dapat menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran 

ialah komunikasi, baik secara verbal (lisan) maupun tulis. Jika kemampuan 

komunikasi matematis yang dimiliki siswa baik maka siswa dapat 

memahami dan menyampaikan ide-idenya secara lisan maupun tulis dengan 

baik. Sehingga sangatlah penting  bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis yang dimilikinya karena dengan 

terjalinnya komunikasi yang baik dapat membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

Menurut Elida (2012) menyatakan kemampuan komunikasi matematis 

adalah kemampuan siswa menghubungkan benda nyata dan gambar ke dalam 

bentuk matematika, dan menjelaskannya secara lisan dan tulis. Greenes dan 

Schulman (dalam Ramellan dkk, 2012) menyatakan bahwa komunikasi 

matematika merupakan: (1) Kekuatan yang utama bagi siswa dalam 

memahami konsep dan strategi matematika; (2) Langkah awal siswa untuk 

dapat berhasil dalam menyelesaikan permasalahan dan penyelidikan 

matematika; (3) Sarana dalam mengemukakan pendapatnya serta sarana 

memperoleh informasi bagi siswa.   
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Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya komunikasi 

matematis siswa, yaitu guru yang menggunakan model pembelajaran yang 

kurang bervariasi sehingga siswa  merasa bosan dan kurang aktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Sehingga diperlukannya pemilihan metode atau 

model yang sesuai agar pembelajaran tidak membosankan.  

Arsyad (2011) menyatakan bahwa terdapat dua unsur dalam suatu 

proses pembelajaran yaitu model dan media pembelajaran. Jika model 

pembelajaran yang digunakan tidak menarik, maka proses belajar mengajar 

akan membosankan sehingga semangat belajar siswa berkurang. Maka dari 

itu pemilihan model pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan 

komunikasi matematis lisan dan tulis siswa.  

Kemampuan komunikasi matematis dapat ditingkatkan dengan, 

menciptakan kegiatan belajar yang aktif. Salah satu alternatif yang dapat 

digunakan, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Artikulasi. 

Pembelajaran artikulasi menuntut siswa aktif karena prosesnya seperti pesan 

berantai, maksudnya materi yang disampaikan oleh guru dilanjutkan oleh 

salah satu siswa dengan menjelaskannya kepada pasangan kelompoknya 

begitupun sebaliknya. Model ini membiasakan siswa untuk menjadi 

“penerima pesan” dan juga sebagai “penyampai pesan” (Pese dkk, 2013).   

Menurut Ngalimun (2012) sintaks artikulasi yaitu pemaparan 

kompetensi, pemberian materi, pembentukan kelompok, siswa melakukan 

penyampaian materi kepada pasangannya kemudian bergantian, hasil 

diskusi, simpulan. Model pembelajaran ini memiliki ciri seperti pesan 
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berantai dimana materi yang sudah diberikan guru dilanjutkan oleh salah 

satu siswa menyampaikan materi tersebut kepada siswa lainnya. Model 

artikulasi ini membantu siswa berkomunikasi dengan siswa lainnya maupun 

dengan guru secara baik. Setelah model artikulasi diterapkan diharap 

kemampuan komunikasi matematis siswa dapat meningkat.  

Hasil penelitian Shimada (2006) menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru lebih dominan sehingga siswa sangat pasif karena siswa 

yang cenderung kurang aktif mengakibatkan pembelajaran masih bersifat 

satu arah dalam kemampuan komunikasi matematis.. 

Memolo (2016) menyatakan bahwa kebiasaan siswa yang diam dan tidak 

bertanya jika menjumpai materi yang belum jelas serta malu memberikan jawaban  

belum jelas, takut menjawab pertanyaan dari guru, dan enggan mengemukakan 

pendapatnya menyebabkan komunikasi verbal (lisan) siswa rendah. Begitu juga 

pada keterampilan komunikasi nonverbal (tulis) siswa masih rendah, hal ini dilihat 

dari kebiasaan siswa menjawab soal essay tanpa menuliskan caranya, sebarang 

menuliskan simbol dan notasi, serta keruntututan langkah demi langkah diabaikan. 

Sehingga diperlukannya pembelajaran yang menarik, agar siswa aktif dalam 

proses pembelajaran. Sehingga dari pemamaparan di atas peneliti mencoba 

menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dengan setting 

pembelajaran artikulasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat digunakan rumusan 

masalah bagaimana kemampuan komunikasi matematis lisan dan tulis siswa 

dengan setting  pembelajaran artikulasi di dalam kelas? 
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1.3 Tujuan Penelitan 

Mendeskripsikan  kemampuan komunikasi  matematis siswa, baik secara 

lisan maupun tulis  dengan setting pembelajaran artikulasi yang dilaksanakan 

dalam kelas. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi cakupan yang akan diteliti: 

1. Penelitian dilakukan  di SMP Muhammadiyah 2 Malang pada siswa 

kelas VIIIA Tahun ajaran 2018/2019. 

2. Ruang lingkup materi yang diajarkan, yaitu materi bangun ruang sisi 

datar. 

3. Komunikasi yang diteliti yaitu komunikasi matematis lisan dan tulis 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang dapat dijadikan acuan oleh guru mata pelajaran 

matematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa, baik komunikai lisan maupun tulis dengan setting pembelajaran 

artikulasi. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis lisan dan tulisnya, 

serta memberikan motivasi kepada guru dalam menerapkan model yang 
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seauai dan menarik sehingga proses belajar mengajar terlaksana dengan 

baik.  
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