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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah khususnya pada 

matematika merupakan komponen yang cukup penting untuk dapat 

meningkatkan kemampuan siswa. Hal tersebut berdasarkan tujuan 

pembelajaran matematika agar siswa memiliki kemampuan yang tercantum 

dalam Standar Isi Permendiknas no. 22 tahun 2006, yaitu siswa memiliki 

kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

Menurut Ali Mahmudi (2009: 7) yang menyatakan bahwa begitu 

pentingnya kemampuan komunikasi, maka pembelajaran matematika perlu 

dirancang dengan baik sehingga memungkinkan dapat menstimulasi siswa 

dalam mengembangkan kemampuan komunikasinya. Proses komunikasi yang 

baik akan berpotensi dalam memicu siswa untuk mengembangkan ide-ide dan 

membangun pengetahuan matematikanya. Pada kenyataannya komunikasi 

dalam pembelajaran matematika masih belum maksimal dikarenakan siswa 

sudah memiliki pemikiran sejak awal bahwa pelajaran matematika itu sulit. 

Seorang guru seharusnya mengkomunikasikan kepada siswanya bahwa 

matematika itu tidak sulit bahkan menyenangkan untuk dipelajari, sehingga 

siswa akan lebih mudah dalam memahami konsep pembelajaran matematika. 
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Dari hasil observasi awal kemampuan komunikasi matematika siswa 

SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta kelas XI AP  yang berjumlah 16 

siswa belum memenuhi harapan yang diinginkan. Rendahnya komunikasi 

matematika dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1) kemampuan siswa dalam 

mengajukan persoalan atau pertanyaa sebesar 12,5%, 2) kemampuan siswa 

dalam merespon suatu persoalan atau pertanyaan sebesar 18,75%, 3) 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan lambang, notasi, dan persamaan 

matematika secara lengkap dan benar sebesar 18,75%, 4) kemampuan siswa 

dalam menjelaskan kesimpulan yang diperoleh sebesar 25%. Sedangkan 

ketuntasan belajar siswa yang mencapai KKM ≥ 75 sebesar 37,5%. 

Dilihat dari persentase komunikasi dan hasil belajar matematika yang 

masih rendah tersebut akar penyebabnya antara lain berasal dari guru 

matematika yang menyampaikan pembelajaran secara monoton, banyaknya 

siswa yang meremehkan pelajaran matematika, serta peran guru yang 

mendominasi menyebabkan siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran 

matematika di kelas. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menawarkan solusi 

tindakan kepada guru matematika untuk diterapkan dalam pembelajaran 

matematika agar kemampuan komunikasi dan hasil belajar matematika siswa 

dapat memenuhi harapan yang diinginkan. Solusi tindakan yang ditawarkan 

adalah pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Realistic 

Mathematics Education dengan strategi Team Accelerated Instruction. Dalam 

pendekatan Realistic Mathematic Education diharapkan siswa dapat 
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membayangkan materi yang diajarkan untuk kehidupan sehari-hari (Ariyadi 

Wijaya, 2012: 20). Jika siswa dapat membayangkan materi yang diajarkan ke 

dalam kehidupan sehari-hari maka siswa akan lebih mudah memahami materi 

tersebut. Sedangkan strategi Team Accelerated Instruction diharapkan dapat 

meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika sehingga 

menghasilkan prestasi yang diinginkan. 

Berangkat dari uraian di atas, penerapan solusi tindakan tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar 

matematika di SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta khususnya untuk kelas 

XI AP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini  

difokuskan pada : 

a. Adakah peningkatan komunikasi di kelas XI AP SMK Bina Mandiri 

Indonesia Surakarta setelah dilakukan pembelajaran melalui pendekatan 

Realistic Mathematic Education dengan strategi Team Accelerated 

Instruction? 

Untuk mengukur masalah komunikasi tersebut digunakan indikator 

sebagai berikut. 

(1) Kemampuan siswa dalam mengajukan persoalan atau pertanyaan, 

(2) Kemampuan siswa dalam merespon suatu persoalan atau pertanyaan, 
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(3) Kemampuan siswa dalam mengungkapkan lambang, notasi, dan 

persamaan matematika secara lengkap dan benar, dan 

(4) Kemampuan siswa dalam menjelaskan kesimpulan yang diperoleh 

b. Adakah peningkatan hasil belajar matematika di kelas XI AP SMK 

Bina Mandiri Indonesia Surakarta setelah dilakukan pembelajaran 

melalui pendekatan Realistic Mathematic Education dengan strategi 

Team Accelerated Instruction? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian terdapat tujuan agar penelitian dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

peningkatan komunikasi dan hasil belajar matematika siswa dengan 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education dengan strategi 

Team Accelerated Instruction. Komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika dilihat dari indikator: a) mengajukan suatu persoalan atau 

pertanyaan, b) merespon suatu pertanyaan atau persoalan, c) mengungkapkan 

lambang, notasi, dan persamaan matematika secara lengkap dan benar, d) 

menjelaskan kesimpulan yang diperoleh.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini diharapkan pada tingkat teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya 

pada peningkatan komunikasi dan hasil belajar siswa melalui pendekatan 

Realistic Mathematic Education dengan strategi Team Accelerated 

Instruction. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan komunikasi dan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi 

dan hasil belajar dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru, dapat memanfaatkan pendekatan Realistic Mathematic 

Education dengan strategi Team Accelerated Instruction sehingga 

komunikasi dan hasil siswa dapat tumbuh dan meningkat. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

dari sekolah tersebut jika prestasi belajar siswanya dapat berkembang 

dengan baik. 

d. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

secara langsung dalam menerapkan pembelajaran melalui pendekatan 

Realistic Mathematic Education dengan strategi Team Accelerated 

Instruction. 


