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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.   Latar Belakang Penelitian 
 

Belajar  merupakan  kegiatan  fundamental dalam kehidupan  

manusia. Belajar bukanlah sekedar kewajiban semata, tetapi menjadi 

kebutuhan setiap manusia untuk bertahan ditengah-tengah zaman yang 

semakin berkembang pesat saat ini. Menurut Susanto (2013)  belajar  

merupakan  suatu  aktivitas yang dilakukan dengan sengaja agar 

diperoleh suatu konsep, pengetahuan, pemahaman,  kecakapan  atau  

keterampilan  baru.  Dengan  kata  lain  dapat terjadi perubahan yang 

relatif baik pada seorang pembelajar. Iskandar (2012) juga menegaskan 

bahwa perubahan akibat belajar adalah perbaikan atau perubahan kearah 

yang positif. Misalnya dari yang buruk kepada yang baik, dari yang 

tidak mengerti menjadi mengerti,  dan  dari yang tidak terampil 

menjadi terampil. Perubahan tersebut meliputi 3 aspek, yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotor. Aktivitas belajar dapat terjadi kapan saja dan 

dimana saja, termasuk di sekolah, sebagai lembaga formal yang 

menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar. 

Salah   satu   mata   pelajaran   yang   diajarkan   pada   semua   

jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga 

perguruan tinggi adalah matematika. Matematika merupakan mata 

pelajaran yang sangat berperan dalam pengembangan pengetahuan, 

kecerdasan intelektual dan pengembangan karakter siswa (Jaeng, 2016). 

Nilai-nilai karakter tersebut meliputi percaya diri, pantang 

menyerah/bekerja keras, disiplin, kreatif, mandiri dan  tanggung jawab.  

Namun  yang  menjadi permasalahan  adalah pandangan negatif siswa 

terhadap matematika. Tak sedikit siswa yang masih beranggapan bahwa 

matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan karena hanya berkutat 

dengan simbol, angka-angka, dan rumus saja. 
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Matematika  memiliki  karakteristik  dan  bahasa  sendiri  yang  identik 

dengan  lambang,  gambar,  istilah dan  simbol. Bahasa matematika tersebut 

perlu  dipahami  oleh  siswa  agar  konsep  yang  telah  dipahaminya  dapat 

dikomunikasikan dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam matematika. 

Kemampuan siswa dalam mengemukakan ide-ide matematis kepada orang 

lain   secara   lisan   maupun   tulisan   dinamakan   kemampuan   komunikasi 

matematis (Lestari dan Yudhanegara, 2018). Komunikasi secara lisan dapat 

berupa diskusi, bertanya hingga penjelasan konsep dan strategi penyelesaian 

suatu masalah. Sedangkan komunikasi matematis secara tulisan, ide 

matematika dapat diungkapkan melalui simbol-simbol ilmiah seperti gambar, 

diagram, grafik persamaan matematika, ataupun notasi matematika lainnya 

(Hodiyanto, 2017). 

Kemampuan komunikasi matematis sangatlah diperlukan dalam 

pembelajaran  matematika,  seperti  dikemukakan  oleh  Asikin  (Hendriana, 

2017),  ada  beberapa  peran  komunikasi  dalam  pembelajaran  matematika, 

yaitu membantu mempertajam cara berpikir siswa serta sebagai alat untuk 

mengukur kemampuan pemahaman dan merefleksi pemahaman matematika 

siswa. Pentingnya kemampuan komunikasi matematis juga diungkapkan oleh 

Hendriana  (2017)  bahwa  komunikasi  matematis  merupakan  suatu 

kemampuan dasar  matematis yang esensial dan perlu dimiliki oleh  setiap 

siswa sekolah menengah (Hendriana, 2017). Selain itu, Baroody (Hendriana, 

2017) memperkuat bahwa komunikasi matematis digunakan dalam beragam 

konten matematika juga sebagai modal dalam menyelesaikan dan 

mengkonstruksi  matematik  serta  sebagai  sarana  bertukar  pendapat  dan 

pikirian antar siswa. 

Namun pada kenyataannya hasil penelitian munawaroh (2018) 

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

maupun tertulis saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan pengalaman 

yang diperoleh peneliti saat mengajar di SMPN 10 Kota Sukabumi, masalah 

yang dialami oleh mayoritas siswa yaitu  ide matematika yang masih sulit 

dikomunikasikan secara lisan maupun tertulis. Hal serupa diungkapkan oleh 

salah satu guru mata pelajaran matematika SMPN 9 Kota Sukabumi bahwa 

salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah ide matematis siswa 

belum tersampaikan dengan baik ketika dihadapkan pada suatu permasalahan 
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matematika,  khususnya  pada  soal yang  berhubungan  dengan  gambar  dan 

penggunaan simbol/model matematika. Untuk melihat kemampuan 

komunikasi matematis siswa, maka peneliti memberikan tes tertulis kepada 

beberapa siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Soal yang diberikan dan 

hasil pengerjaan siswa disajikan dalam gambar dibawah ini. 
 
 
 

Volume sebuah balok adalah 385 cm3. Jika ukuran 

panjang,   lebar   dan   tinggi  berturut-turut   adalah 

11cm,  5cm,  dan  (3  +  x)  cm,  tentukanlah  tinggi 

balok kemudian gambarkan balok beserta ukuran- 

ukurannya! 
 

 

Gambar 1.1 Soal Uji Coba 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tidak benar dalam 

Menyajikan ide 

matematis 
 

 
 
 
 

Gambar 1.2 Contoh Hasil Pengerjaan Siswa 
 
 

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dikatakan bahwa siswa sudah memiliki 

ide matematika tetapi belum mampu mengkomunikasikan strategi dan  ide 

matematikanya secara tertulis dengan baik, meskipun jawaban akhir  yang 

diperoleh siswa tersebut benar. Siswa mengira-ngira nilai x sehingga terlihat 

siswa belum mampu menyajikan simbol atau model matematika dengan baik. 

Lebih jauh lagi siswa tidak menuliskan kesimpulan akhir yang didapat dari 

hasil jawabannya. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis tertulis 

siswa pada materi  geometri juga diperkuat  dengan  hasil  Ulangan  Harian 

(UH) siswa pada materi bangun ruang sisi datar.
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Tabel 1.1 

Nilai Ulangan Harian Geometri 
 

KKM 
 

Nilai 
jumlah 

siswa 

 

Keterangan 

 

75 
40 - 74 20 Tidak Tuntas 

75 - 91 10 Tuntas 

Jumlah 30  

Dokumentasi: Guru Mata Pelajaran Matematika SMPN 9 Sukabumi 
 

Berdasarkan data tersebut dari 30 siswa diperoleh persentase 66.67% 

siswa yang belum mencapai ketuntasan dalam ulangan mata pelajaran 

matematika.  Data  nilai  Ulangan  Harian  selengkapnya  dapat  dilihat  di 

lampiran B. 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi 

matematis siswa, baik faktor dari luar diri siswa maupun faktor dari dalam 

diri siswa yang belum diketahui. Disinilah  Peran  guru  sangat dibutuhkan 

dalam rangka pengembangan kemampuan komunikasi matematis siswa melalui  

proses  pembelajaran  dari  pemilihan  metode  dan  strategi pembelajaran yang 

tepat, pemberian motivasi kepada siswa hingga pemberian evaluasi untuk 

mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan   soal  

uraian  eksploratif,   transfer,   elaboratif  dan  aplikatif (Ariani, 2018). 

Geometri adalah cabang ilmu matematika yang erat kaitannya dengan 
 

gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor dan transformasi. Menurut 

Shoen, Bean, dan Zieberth (Hendriana, 2017), kemampuan memberikan dugaan 

terhadap gambar-gambar geometri juga termasuk kemampuan komunikasi 

matematis. Menurut Sholihah dan Afriansyah (2017:3) menyatakan bahwa 

“Tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh   rasa   percaya   

diri   mengenai   kemampuan   matematikanya, menjadi pemecah masalah yang 

baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara 

matematik”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, setidaknya kemampuan komunikasi 

matematis perlu dimiliki siswa untuk menyelesaikan soal geometri, dalam hal
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ini  bangun  ruang  sisi  datar.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penelitian 

tentang sejauh mana kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal pada materi geometri bangun ruang sisi datar kubus dan 

balok. 

 
 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pembelajaran pada materi geometri kubus dan balok 
 

di kelas VIII-B SMP Negeri 9 Kota Sukabumi? 
 

2. Bagaimana     kemampuan     komunikasi    matematis    siswa    dalam 

menyelesaikan soal materi geometri? 

3. Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  kemampuan  komunikasi 
 

matematis siswa? 
 

 
 

C.  Batasan  Masalah 
 

Pembatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
 

1. Penelitian  ini hanya  pada  materi  geometri:  bangun  ruang  sisi datar 

meliputi kubus dan balok. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas VIII-B SMP Negeri 9 
 

Kota Sukabumi. 
 

3. Penelitian  ini untuk  mengetahui  kemampuan  komunikasi  matematis 

secara tertulis. 

 
 

D.  Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan    proses   pembelajaran    matematika   pada    materi 

geometri di kelas VIII-B SMPN 9 Kota Sukabumi 

2. Mendeskripsikan   kemampuan   komunikasi  matematis  siswa  dalam 

menyelesaikan soal geometri kubus dan balok.
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3. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

 

E.  Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini 

diharapkan mampunyai manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

a.  Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang berguna terhadap 

perkembangan  ilmu  pendidikan  terutama  pada  pembelajaran 

matematika   mengenai   kajian   kemampuan   komunikasi   matematis 

siswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi insprirasi bagi peneliti 

lain dalam melakukan penelitian yang serupa dengan kajian yang lebih 

mendalam. 

b. Manfaat Praktis 
 

a.   Bagi Guru 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi guru dalam meningkatkan 

kualitas  proses  pembelajaran  matamatika  guna  memberikan 

kesempatan  kepada  siswa  untuk  menumbuhkan  kemampuan 

komunikasi matematisnya secara verbal/lisan, serta menjadi referensi 

dalam memberikan tes evaluasi dalam rangka mengukur dan 

meningkatkan   kemampuan   komunikasi   matematis   siswa   secara 

tertulis. 

b.   Bagi Siswa 
 

Siswa dapat termotivasi dan percaya diri dalam mengemukakan 

ide/gagasan  matematis  yang  telah  dipelajarinya,  serta penelitian  ini 

diharapkan dapat membawa siswa untuk lebih memahami manfaat dan 

implementasi pelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

c.   Bagi Peneliti 
 

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan 

pengalaman peneliti sebagai calon guru matematika mengenai 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 


