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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Matematika adalah salah satu bidang ilmu yang memiliki peranan penting 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan 

ketika siswa melaksanakan proses pembelajaran matematika di sekolah, siswa 

dituntun untuk berpikir logis, analitis, sistematis kritis dan kreatif (Hasanah & 

Kartono, 2016). Sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah pada 

kehidupan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan untuk 

menciptakan suatu hal yang baru (Purwosusilo, 2014). Berdasarkan uraian 

tersebut maka pembelajaran matematika di sekolah harus berjalan secara 

maksimal agar dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Berikut merupakan tujuan pembelajaran matematika SMP yang 

dikemukakan dalam Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 yaitu: adalah 1) siswa 

memperlihatkan sikap logis, kritis, kreatif, teliti, serta siswa dalam 

menyelesaikan masalah tidak mudah menyerah; 2) siswa mempunyai rasa ingin 

tahu, percaya diri, semangat belajar yang tinggi, dan mempunyai minat pada 

pembelajaran matematika; 3) siswa mampu berinteraksi dalam kelompok serta 

aktif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari; dan 4) mempunyai kemampuan 

mengkomunikasikan ide matematika dengan jelas. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa matematika adalah proses komunikasi siswa dan guru atau guru dan 

siswa sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan untuk berkomunikasi 

yang meliputi kegiatan menulis, menyimak, menelaah, menginterpresentasikan, 

dan mengevaluasi simbol, istilah, ide, serta infomasi matematika yang diamati 

selama proses pembelajaran (Ramadani, 2012). 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan komunikasi matematis antara 

guru dan siswa, karena selama proses pembelajaran memuat kegiatan seperti 

menulis, menyimak, menelaah, menginterpresentasikan, serta mengevaluasi 

pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika kemampuan 

komunikasi matematis siswa dan guru harus berjalan secara maksimal. Sehingga 

siswa memiliki kesempatan dalam mengembangkan keterampilan pemahaman 

konsep serta memecahkan masalah matematika secara mandiri, siswa juga 

mampu menginterprestasikan informasi, menyampaikan pemikirannya secara 

lisan maupun tertulis, dan menyimak penjelasan dari siswa lain serta memiliki 

kemampuan berpikir kritis mengenai ide-ide matematika. Sedangkan, dalam 

kenyataannya proses pembelajaran siswa kurang aktif sehingga siswa tidak 

dapat menyampaikan pemikirannya secara lisan maupun tulis dan siswa juga 

tidak dapat belajar secara mandiri. 

Seperti hasil dari observasi yang dilakukan di SMP Sunan Kalijogo, 

siswa kelas VIII B terlalu pasif dan kurang aktif selama pembelajaran 

berlangsung. Siswa juga cendurung kurang menyimak selama pembelajaran dan 

siswa kurang mampu dalam mengintepresentasikan informasi serta siswa kurang 

mampu dalam menyampaikan pemikirannya. Hal tersebut dimungkinkan 
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ketidak tepatan dalam penggunaan model pembelajaran sehingga siswa 

cenderung pasif. Sehingga dibutuhkan solusi untuk melibatkan siswa selama 

pembelajaran agar komunikasi matematis siswa dapat berjalan selama kegiatan 

pembelajaran. 

Adapun kemampuan komunikasi matematis dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu kemampuan guru untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan serta komunikatif. Sehingga siswa terlibat secara aktif 

selama kegiatan pembelajaran belangsung dan guru dapat menggunakan media 

serta sumber belajar yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Hal tersebut 

agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rancangan dan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Hakikatnya, kemampuan komunikasi matematika dapat dikembangkan 

melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang 

mampu mendorong siswa berperan aktif selama proses pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang dirancang 

secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Model yang dapat mengantarkan siswa untuk dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi yaitu model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) yang merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang menggabungkan suatu bacaan secara keseluruan kemudian 

disusun menjadi bagian yang penting (Shoimin, 2014). Pada dasarnya, model 

pembelajaran CIRC berfokus pada kerjasama yang dirancang untuk 

keterampilan membaca dan menulis dalam menyelesaikan permasalahan 
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matematika (Wijayanti dkk, 2014). Sehingga siswa dapat berdiskusi secara 

berkelompok dan mampu mengutarakan ide atau pemahamnnya, sedangkan 

guru sebagai fasilitator selama proses pembelajaran serta menyampaikan materi 

secara singkat untuk dipahami siswa. Pembelajaran CIRC menekankan siswa 

untuk belajar mandiri agar siswa mampu memahami konsep dan menyelesaikan 

masalah secara mandiri serta siswa dapat menginterpresentasikan informasi, dan 

menyampaikan pemikirannya sehingga siswa mampu berpikir kritis mengenai 

pembelajaran matematika. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Durukan E 

(2011) mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran CIRC pada kelompok eksperimen lebih efektif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa, sedangkan dalam tingkatan mengingat 

materi, siswa mampu mengingat materi dengan cukup lama dibandingkan 

dengan pembelajaran yang berpusat kepada guru. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa SMP dapat dikembangkan dengan penggunaan 

model pembelajaran CIRC pada pembelajaran matematika. Hal tersebut 

dikarenakan kemampuan komunikasi matematis siswa dititik beratkan terhadap 

kemampuan pemahaman konsep serta ide dalam menyelesaikan masalah dan 

mampu membangun komunikasi matematis baik secara tulis atau lisan. 

Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan model pembelajaran CIRC akan 

merangsang kemampuan komunikasi siswa pada kegiatan pembelajaran maupun 

menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah adalah “Bagaimana kemampuan komunikasi matematis tulis 

siswa Kelas VIII B Sunan Kalijogo dengan diterapkannya model pembelajaran 

CIRC?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

siswa Kelas VIII B SMP Sunan Kalijogo dengan menggunakan model CIRC. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian dapat lebih terarah, sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

peneliti hanya fokus terhadap kemampuan komunikasi matematis tulis siswa 

dan dilakukan dikelas VIII B dengan model CIRC. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Berikut adalah manfaat dari penelitian: Secara teoritis 

diharapkan dapat memberikan manfaat dan acuan bagi guru mata pelajaran 

matematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi tulis matematis siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran CIRC. 

Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat dan mamberikan 

kesempatan untuk siswa agar lebih dapat mengembangkan kemampuan 
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komunikasi tulis di dalam proses pembelajaran serta dapat bermanfaat bagi guru 

sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Sehingga guru mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan 

dan dapat membangun komunikasi secara maksimal selama kegiatan 

pembelajaran serta siswa dapat dengan mudah mengingat materi.  

1.6 Definisi Operasional 

a. Kemampuan komunikasi matematis tulis adalah kemampuan dalam 

menyampaikan pemikiran mengenai matematika secara tulis. 

b. Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) adalah 

salah satu model kooperatif yang dapat melatih siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. 

 

 


