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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial manusia senantiasa

ingin berhubungan dengan manusia. Ia ingin mengetahui lingkungan

sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa

ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi.

Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi

dengan orang lain niscaya akan terosilasi dari masyarakatnya. Begitu juga

dalam dunia pendidikan apabila peserta didik tidak selalu berkomunikasi

dengan sesama peserta didik atau antara pendidik dengan perserta didik

niscaya pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.

Sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial, manusia dalam

kehidupannya membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Kecenderungan

manusia untuk berhubungan melahirkan komunikasi dua arah melalui bahasa

yang mengandung tindakan dan perbuatan. Banyak pakar menilai bahwa

komunikasi adalah kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam

hidup bermasyarakat. Profesor Wilbur Schramm (Cangara,2006:1)

menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang

tidak dapat dipisahkan satu ama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak

mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat manusia tidak

mungkin dapat mengembangkan  komunikasi.
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Untuk mengkomunikasikan matematika ada beberapa aspek yang

harus diperhatikan yaitu aspek merepresentasi, merkonstruksi, kerjasama.

Dalam pembelajaran matematika siswa perlu mendengarkan dengan cermat,

aktif, dan menuliskan kembali  pernyataan atau komentar penting yang

diungkapkan oleh teman ataupun guru.

Kemampuan matematika siswa rendah karena sebagian besar siswa

kurang antusias menerimanya. Siswa lebih bersifat pasif, enggan, takut atau

malu mengemukakan pendapatnya. Tidak jarang siswa merasa kurang mampu

dalam mempelajari matematika sebab matematika dianggap sulit, menakutkan,

bahkan sebagian dari mereka ada yang membencinya sehingga matematika

dianggap sebagai momok oleh mereka. Hal ini menyebabkan siswa menjadi

takut atau fobia terhadap matematika.

Ketakutan yang muncul dari dalam diri siswa tidak hanya di sebabkan

oleh siswa itu sendiri. Tetapi juga di dukung oleh ketidak mampuan guru

menciptakan situasi yang membawa siswa tertarik pada matematika. Hal ini

sesuai yang disampaikan oleh Heman Handoyo (Rosyanda, 2002:3) bahwa

didalam kelas guru tidak mampu menciptakan situasi yang memungkinkan

terjadinya komunikasi timbal balik dalam pelajaran matematika bahkan sering

terjadi secara tidak sadar guru menciptakan situasi yang menghambat

terjadinya komunikasi itu.

Dalam dunia pendidikan juga tidak terlepas dari peran komunikasi.

Komunikasi antar siswa perlu dikembangkan. Siswa perlu dilatih untuk

merepresentasi suatu masalah beserta pemecahannya. Komunikasi yang terjadi
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berupa interaksi antar siswa  ataupun dengan gerunya. Interaksi tersebut bisa

diamati pada pembahasan soal, siswa dapat berkomunikasi dengan guru atau

dengan teman yang lain bagaimana cara pemecahan soal yang dihadapi.

Interaksi antar siswa dan guru sangat mempengaruhi hasil belajar

siswa khususnya pelajaran matematika. Apabila interaksi antara siswa dan

guru baik maka pencapaian hasil belajar yang baik. Namun apabila interaksi

antara siswa dan guru kurang maka akan menyebabkan hasil belajar siswa

rendah. Dengan terjadinya interaksi antara siswa dan guru berarti telah terjadi

komunikasi. Jadi, dalam dunia pendidikan kita tidak terlepas dari peran

komunikasi karena komunikasi merupakan hal yang mendasar dan sangat

penting yang tidak bisa ditinggalkan.

Dari beberapa model pembelajaran, peneliti memilih satu model

pembelajaran yang menarik dan dapat memicu komunikasi siswa yaitu adalah

pendekatan Realistic Mathematic Educations (RME). Awal mula

dikembangkannya RME adalah di Belanda oleh Hans Freudental (1950-1996)

dan pengaruhnya menyebar ke negara lain.Indonesia merupakan salah satu

negara yang menjadi sasaran penerapan RME.

RME sebagai salah satu pendekatan baru dalam pembelajaran

matematika, memang memberikan banyak harapan kepada dunia pendidikan

matematika. RME mengajak siswa untuk dapat menyukai matematika dengan

memperhatikan kepada siswa cara mempelajarai matematika, melalui

pengalaman langsung ke alam sekitar yang menunjukan siswa menjalani

sendiri proses mirip dengan penciptaan matematika melalui kegiatan
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matematisasi kontekstual, yaitu kegiatan pola pikir siswa dikembangkan dari

hal-hal yang bersifat konkrit menuju hal-hal abstrak. Pelaksanakan aktifitas

pembelajaran tersebut untuk lebih dipahami siswa tentang apa yang dijelaskan

maka seorang guru harus dapat memberikan gambaran yang jelas melalui

pelajaran-pelajaran yang melibatkan seluruh panca indera siswa terutama

indera penglihatan, pendengaran dan perabaan.

Pembelajaran matematika dengan model realistik pada dasarnya adalah

pemanfaatan realita dan lingkungan yang dipahami siswa untuk memperlancar

proses pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan

matematika yang lebih baik dari pada masa lalu. Realita yang dimaksud

adalah hal-hal yang nyata atau konkrit yang dapat diamati dan dipahami siswa

dengan membayangkan, sedangkan lingkungan adalah tempat siswa berada

(Soedjadi, 2003:180).

Untuk meningkatkan kemampuan siswa mengkomunikasikan

matematika ada beberapa asapek yang harus diperhatikan yaitu aspek

mendengar, membaca, menulis, merepresentasi, dan diskusi. Dengan

pengertian matematika siswa perlu mendengarkan dengan cermat, aktif, dan

menuliskan kembali pernyataan atau komentar penting yang diungkapkan oleh

teman ataupun guru. Selain itu siswa perlu membaca dan mempelajari materi

baik yang belum disampaikan maupun yang sudah disampaikan oleh guru

untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan matematis.
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Kegiatan belajar mengajar tidak selalu berjalan lancar. Adakalanya

guru mengalami kesulitan untuk membuat siswa mampu memahami konsep

atau materi yang disampaikan, sehingga hasil belajar matematika rendah.

Dari hasil pengamatan pengajaran matematika di SMP

Muhammadiyah 5 Surakarta ditemukan kesenjangan-kesenjangan antara lain

sebagai berikaut:

Pertama, kemampuan siswa untuk mempresentasi (menerjemahkan)

suatu ide atau suatu masalah matematika dalam bentuk baru. Faktor penyebab

permasalahan tersebut yaitu siswa kurang aktif berfikir dalam mengatasi suatu

permasalahan. Solusi untuk membantu mengatasi kesenjangan tersebut

difokuskan dalam hal: (1) memeberikan soal latihan saat pelajaran, (2)

membahas soal dengan langkah yang benar, dan, (3) menegaskan siswa untuk

mempresentasikan hasil jawabannya.

Kedua, siswa kurang mampu menuliskan apa yang diketahui, ditanya,

dan menentukan rumus yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Faktor

penyebab permasalahan tersebut yaitu siswa ramai sendiri saat kegiatan

pengajaran berlangsung sehingga kurang mendengarkan komentar ataupun

penjelasan penting dari guru. Solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut

difokuskan dalam hal: (1) melihat siswa terlibat aktif untuk mendengarkan

informasi, (2) menugaskan siswa menuliskan kembali informasi, dan (3)

menugaskan siswa membaca dan mempelajari kembali informasi yang telah

ditulis sebagai pengulangan.
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Ketiga, kemampuan siswa untuk menngkonstruksikan pengetahuan

matematis kurang. Faktor penyebab permaslahan tersebut yaitu siswa kurang

suka membaca buku matematika, kurang latihan, tidak berani mengungkapkan

ide, dan cenderung diam apabila ditanya. Solusi yang dapat dilakukan untuk

membantu mengatasi masalah tersebut difokuskan dalam hal: (1) menugaskan

siswa membuat rangkuman, (2) memberi soal latihan, (3) menumbuhkan sikap

percaya diri pada siswa.

Keempat, kemampuan siswa mengkonstrukasikan matematika kurang.

Faktor penyebab dari permaslahan tersebut karena siswa kurang mampu

dalam: (1) memahami masalah, (2) merumuskan pemecahan masalah, (3)

melaksanakan pemecahan masalah, dan (4) menyimpulkan hasil pemecahan

masalah. Untuk membantu siswa dalam mengatasi permasalahn ini, siswa

dilibatkan secara aktif misalnya dengan mengadakan diskusi kelompok.

Mengingat dalam pengajaran itu melibatkan aktifitas mendengar,

menulis, membaca, merepresentasi, dan diskusi untuk mengkomunikasikan

suatu masalah khususnya matematika maka diskusi kelompok perlu

dikembangkan. dengan menerapkan diskusi kelompok diharapkan aspek-aspek

komunikasi bisa dikembangkan sehingga bisa meningkatkan hasil belajar

siswa.

Permasalahan yang diuraikan diatasa merupakan desain dan strategi

pembelajaran di kelas yang penting dan perlu segera diatasi. Dengan

melakukan penelitian tindakan kelas kolaborasi antara peneliti, guru

matematika, dan kepala sekolah, peneliti menawarkan suatu pendekatan dalam
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proses pembelajaran matematika yaitu dengan pendekatan realistik yang

berpotensi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Sehubungan

dengan pentingnya komunikasi, maka dalam penelitian ini. Peneliti melalui

pendekatan RME diharapkan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi

siswa dalam pemecahan soal matematika.

B.  Perumusan Masalah

Guna mendapatkan sebuah kebenaran dalam penelitian akan

dihadapkan pada suatu permasalahan yang didalamnya mengandung masalah

yang harus dipecahkan oleh peneliti. Fokus penelitian ini adalah peningkatan

kemampuan komunikasi siswa dalam pemecahan masalah matematika.

Komunikasi yang terdiri dari aspek mendengar, membaca,

menulis,merekonstruksi, merepresentasi, dan diskusi, melalui penerapan

pendekatan RME diharapkan dapat meningkat. Berdasarkan uraian diatas

maka, dapat dirumuskan permasalahan berikut ini:

a. Apakah melalui pendekatan RME dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi  siswa dalam pemecahan soal matematika  mencapai 70%.

b.  Apakah melalui pendekatan RME dapat meningkatkan hasil belajar siswa

mencapai 70%.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi siswa dalam pemecahan soal matematika.
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Peningkatan kemampuan komunikasi dalam pemecahan masalah

matematika dilakukan secara kolaborasi antara peneliti, guru matematika dan

kepala sekolah tempat penelitian berdasarkan penerapan pendekatan RME

kemudian diidentifikasi, digambarkan, dikaji secara induktif dan komperatif

dalam rangka pengembangan konsep dan pemahaman makna. Tujuan tersebut

akan diuraikan secara singkat dibawah ini.

a.  Mengetahui peningkatkan kemampuan komunikasi siswa melalui

penerapan pendekatan RME dalam pemecahan soal matematika

b.  Mengetahui peningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran matematika

dengan pendekatan RME

D.  Manfaat Penelitian

Sebagai penelitian tindakan kelas penelitian ini bermanfaat konseptual

utamanya pada pembelajaran matematika, disamping itu juga kepada

penelitian tantang meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam

pemecahan masalaah matematika. Penelitian ini memberikan manfaat secara

teoritis dan secara praktis yang akan diuraikan secara secara singkat dibawah

ini.

1.  Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru dalam meningkatkan

kemampuan komunikasi siswa melalui penggunaan pendekatan RME. Penelitian
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ini juga dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme guru untuk

mengarahkan dan membimbing siswa dalam belajar matematika.

2.  Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa langkah-

langkah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pemecahan

masalah matematika. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat

untuk guru, siswa dan sekolah.Bagi siswa, penelitian ini berguna untuk membantu

meningkatkan komunikasi sehingga kemampuan dalam memecahkan masalah

matematika juga meningkat. Bagi guru, penelitian ini merupakan masukan dalam

memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai pendekatan pembelajaran dalam

rangka meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pemecahan soal

matematika. Bagi sekolah hasil penelitian ini memberikan sumbangan dalam

rangka perbaikan pembelajaran matematika.

E. Definisi Operasional Istilah

1. Komunikasi

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan komunikasi adalah

seseorang untuk mampu berkomunikasi dengan orang lain di

lingkunganya. Kemanpuan dirinci beberapa aspek yaitu Merepresentasi,

Mengkonstruksi, dan Kerjasama siswa.

a Merepresentasi, diantaranya siswa dapat menuliskan apa yang

diketahui, apa yang ditanya, dan memecahkan masalah.
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b Mengkonstruksi, yaitu kemampuan siswa untuk memperoleh dan

menerapkan pengetahuan matematisnya melalui interaksi dengan

temannya ataupun guru.

c Kerjasama siswa yang dapat diketahui dari kemampuan siswa

bekerjasama dengan teman sekelompoknya maupun kemampuan

berinteraksi dengan kelompok lain ataupun adanya timbal balik dengan

gurunya.

2. Pendekatan RME.

Pendekatan realistik pada dasarnya adalah matematisasi

pengalaman sehari-hari yang menyajikan masalah-masalah berkonteks

nyata dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

RME memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami proses

yang mirip dengan penciptaan matematika yaitu membangun sendiri alat

dan ide matematika, menemukan sendiri jawabannya. Guru berperan

sebagai fasilitator, motivator, dan pengelola kelas yang dapat menciptakan

suasana kelas yang mendukung proses pembelajaran yang terbuka,

komunikatif dan menyenangkan.




