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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari 

(Muhsetyo dkk, 2012:1.26). Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki 

peran penting dalam kehidupan manusia dan perkembangan IPTEK, kemajuan 

dan perkembangan tersebut berkaitan dengan cara dan kemampuan berpikir  

(Annajmi, 2016). 

Adapun tujuan dalam mempelajari matematika yang telah ditetapkan 

Depdiknas 2006 dalam  Annajmi (2016:01) yaitu : (1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep 

atau alogaritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam memecahkan 

masalah; (2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) Mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
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Salah satu tujuan Depdiknas 2006 disebutkan bahwa pembelajaran 

matematika bertujuan untuk mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Tujuan 

Depdiknas ini sejalan dengan tujuan yang dirumuskan NCTM 2000 dalam 

Hodiyanto (2017:10) salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut NCTM 

adalah belajar untuk berkomunikasi. Terkait dengan komunikasi matematika, 

NCTM dalam Hodiyanto (2017) membuat standar kemampuan yang seharusnya 

dicapai siswa yaitu : (1) Menyusun dan memadukan pemikiran matematika 

melalui komunikasi, (2) Mengkomunikasikan pemikiran matematika secara logis 

dan sistematis kepada sesama siswa, guru maupun orang lain, (3) menganalisis 

dan mengevaluasi pemikiran dan strategi matematik oranglain, (4) Menggunakan 

bahasa matematika untuk mengekspresikan ide matematis dengan tepat.  

Pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar 

kompetensi dasar oleh siswa. Ruang lingkup pembelajaran matematika yang 

disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa yaitu aljabar, 

pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri, serta kalkulus. 

Ruang lingkup untuk pembelajaran matematika SD/MI sebagai berikut : (1) 

bilangan; (2) geometri dan pengukuran; (3) pengolahan data. Nasaruddin 

(2013:68) 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan wali kelas V 

SDN Sumbersari 1 Malang pada bulan September 2019 sebagian siswa memiliki 

kemampuan komunikasi yang masih rendah dalam pelajaran matematika. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa hal yang  sesuai dengan indikator kemampuan 

komunikasi matematika, yaitu (1) dalam indikator menggambar (drawing) sekitar 
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35% siswa yang kesulitan dalam menyatakan sebuah permasalahan ke dalam 

gambar; (2) pada kriteria (mathematical expression) sekitar 40 % siswa tidak 

paham bahwa simbol-simbol matematika merupakan nilai yang belum diketahui 

sehingga tidak dapat menyatakan permasalahan kedalam simbol-simbol 

matematika; (3) dan yang terakhir pada kriteria (written text) kurang lebih 30% 

siswa yang sulit dalam menjawab soal menggunakan bahasanya sendiri. 

Penelitian ini perlu diteliti karena beberapa siswa masih kesulitan dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. Peneliti akan meneliti komununikasi 

matematika siswa pada materi kecepatan, jarak dan waktu. Materi ini dipilih oleh 

peneliti karena materi ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan yang 

tidak jarang siswa masih menganggapnya sebuah materi yang terpisah. Selain itu 

pemilihan materi ini disesuaikan oleh waktu penelitian sehingga peneliti secara 

langsung bisa mengamati serta menganalisis siswa pada saat siswa mempelajari 

materi jarak, waktu dan kecepatan. Komunikasi matematika itu sendiri merupakan 

sarana bagi siswa dalam menalarkan sebuah permasalahan. Hal ini merupakan hal 

yang sangat penting bagi siswa, karena komunikasi matematika merupakan 

pondasi bagi pemahaman pengetahuan dan nalar siswa. Komunikasi matematika 

merupakan sarana bagi siswa untuk memperoleh informasi, komunikasi 

matematika tersebut dilihat melalui kemampuan menyampaikan ide – ide 

matematika secara tulis. Kemampuan komunikasi matematika secara tulis seperti 

menyampaikan ide ide matematika melalui gambar/grafik, tabel ataupun dengan 

bahasa mereka sendri.  

 

 



4 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi matematika siswa materi jarak, waktu 

dan kecepatan pada kelas V di SDN Sumbersari 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika siswa materi 

jarak, waktu dan kecepatan pada kelas V di SDN Sumbersari 1 Malang 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

kepada sekolah agar dapat mengetahui apa saja yang harus di tingkatkan oleh 

sekolah atau kelas dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

siswa terutama materi jarak, waktu dan kecepatan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa : memberikan pengetahuan siswa tentang kemampuan 

komunikasi matematika materi jarak, waktu dan kecepatan sehingga siswa 

dapat meningkatkan dan  menerapkan hal tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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b. Bagi Guru : memberikan referensi kepada guru dalam kemampuan 

komunikasi matematika siswa materi jarak, waktu dan kecepatan  dalam 

pembelajaran matematika.  

c. Bagi Sekolah : penelitian ini diharapakan dapat dijadikan informasi serta 

panduan tentang kemampuan komunikasi matematika siswa materi jarak, 

waktu dan kecepatan dalam pembelajaran matematika. 

 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dipaparkan 

di atas maka diperlukan adanya batasan penelitian, oleh sebab itu penelitian ini 

hanya dibatasi pada masalah berikut. 

1. Pembelajaran matematika di kelas V SDN Sumbersari 1 Malang 

2. Subjek penelitian adalah siswa kelas V yang berjumlah 27 siswa di SDN 

Sumbersari 1 Malang. 

3. Materi jarak, waktu dan kecepatan. 

4. Kemampuan komunikasi matematika siswa yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dibatasi pada indikator komunikasi matematika menurut 

Kadir (2008:343), yaitu memberikan jawaban soal dengan menggambar  

(drawing), membuat ekspresi matematika (mathematical expression), 

menuliskan jawaban dengan bahasa sendiri (written text). 

5. Kemampuan komunikasi secara tertulis 
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F. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran Matematika. 

Dalam pembelajaran matematika siswa harus menemukan 

pengetahuannya sendiri, hal tersebut bertujuan agar siswa mampu 

membentuk, menanamkan dan mengembangkan kemampuan mereka 

sendiri, sehingga mereka dapat mengkontruksi pengetahuan yang mereka 

dapat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. 

2. Komunikasi Matematika Siswa 

Komunikasi matematika siswa adalah proses penyampaian pesan dari 

sumber ke penerima informasi tentang materi matematika. Misalnya 

berupa konsep, rumus dan strategi dalam menyelesaikan sebuah masalah. 

Indikator – indikator dalam komunikasi matematika siswa antara lain yaitu 

kemampuan siswa dalam menyampaikan ide – ide secara sistematis, 

kemapuan untuk memahami ide – ide tersebut dan kemampuan dalam 

menghubungkan hubungan – hubungan dalam menyajikan sebuah ide 

matematis. 

3. Materi Jarak, Kecepatan dan Waktu. 

Jarak, Kecepatan dan Waktu merupakan 3 hal yang berhubungan. Untuk 

menemukan jarak dapat ditemukan melalui waktu dikali kecepatan atau 

sebaliknya kecepatan dikali waktu. Sedangkan untuk menemukan waktu, 

dapat ditemukan melalui jarak dibagi kecepatan dan kecepatan dapat 

ditemukan melalui jarak dibagi waktu. 


