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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan  bagian yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi matematika merupakan 

dasar atau pondasi dalam membangun pengetahuan siswa terhadap 

matematika baik lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi menjadi 

penting ketika diskusi  antar  siswa dilakukan, dimana siswa diharapkan 

mampu menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, 

menanyakan dan bekerjasama sehingga dapat membawa siswa pada 

pemahaman yang mendalam tentang matematika.  

Menurut NCTM (dalam  Ariyadi Wijaya, 20012: 72) menempatkan 

komunikasi sebagai salah satu bagian penting dalam matematika dan 

pendidikan matematika. Melalui kegiatan komunikasi, siswa dapat bertukar 

gagasan dan sekaligus mengklarifikasi pengetahuan yang mereka peroleh 

dalam pembelajaran. 

Menurut NCTM (dalam Ariyadi Wijaya, 2012: 72) indikator 

komunikasi matematika dilihat dari beberapa aspek, yaitu :  

1. Menyusun dan memadukan pemikiran matematika melalui komunikasi 

2. Mengkomunikasikan pemikiran matematika secara logis dan sistematis 

kepada sesama siswa, kepada guru, maupun orang lain 

 3. Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dan strategi matematis orang 

lain 
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4. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide matematika 

secara tepat 

Dari hasil observasi awal kemampuan komunikasi dan hasil belajar 

matematika siswa SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Kelas VIII D yang 

berjumlah 30 siswa belum memenuhi harapan yang diinginkan.  

Hal ini dilihat dari indikator – indikator yaitu : 

1. Kemampuan komunikasi siswa dalam hal menyusun dan memadukan 

pemikiran matematika melalui komunikasi, yaitu 12 orang atau sebesar 

40% 

2. Kemampuan komunikasi siswa dalam hal mengkomunikasikan pemikiran 

matematika secara logis dan sistematis kepada sesama siswa, guru 

maupun orang lain, yaitu 8 orang atau sebesar 26,66% 

3. Kemampuan komunikasi siswa dalam hal menganalisis dan mengevaluasi 

pemikiran dan strategi matematis orang lain, yaitu 9 orang atau sebesar 

30% 

4. Kemampuan komunikasi siswa dalam hal menggunakan bahasa 

matematika untuk mengekspresikan ide matematika secara tepat, yaitu 8 

orang atau sebesar 26,66% 

5. Sedangkan ketuntasan belajar siswa yang mencapai KKM ≥ 73 yaitu 15 

anak atau sebesar 50% 

Dilihat dari permasalahan di atas, yaitu rendahnya kemampuan 

komunikasi dan hasil belajar siswa akar penyebabnya antara lain adalah 

berasal dari guru. Yang mana guru masih menyampaikan pembelajaraan 
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secara monoton, hanya dengan ceramah sehingga banyak siswa yang tidak 

memperhatikan. Guru sangat mendominasi pembelajaran dalam kelas 

sehingga menyebabkan siswa hanya sebagai pendengar, komunikasi antar 

siswa pasif sehingga hasil belajar siswa kurang maksimal. 

Berdasarkan akar penyebab masalah 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 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran  

Realistic Mathematics Education dengan strategi Students Teams 

Achievement Division. Dalam pendekatan pembelajaran Realistics 

Mathematics Education pembelajaran dalam pemberian masalah dikaitkan 

dengan dunia nyata.  Siswa diharapkan dapat membayangkan materi yang 

diajarkan dengan kehidupan sehari – hari. Jika siswa dapat membayangkan 

materi yang diajarkan ke dalam kehidupan sehari – hari maka siswa akan 

lebih mudah memahami materi tersebut. Sedangkan strategi Students Teams 

Achievement Division menekankan pada sikap atau perilaku siswa 

bekerjasama dan berkomunikasi dalam kegiatan kelompok. Keberhasilan 

sangat dipengaruhi keterlibatan setiap anggota kelompok itu sendiri. 

Sehingga diharapkan komunikasi dan hasil belajar siswa dapat menghasilkan 

prestasi yang diinginkan. 

Berangkat dari uraian di atas, penerapan solusi tindakan tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar 
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matematika di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta khususnya untuk kelas   

VIII D.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

uraian masalah sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran 

matematika di kelas VIII D SMP Muhammadiyah 1 Surakarta setelah 

diterapkan pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education 

dengan strategi Students Teams Achievement Division ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

di kelas VIII D SMP Muhammadiyah 1 Surakarta setelah diterapkan 

pendekatan pembelajaran  Realistic Mathematics Education  dengan 

strategi  Students Teams Achievement Division ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum. 

 Dalam setiap penelitian terdapat tujuan agar penelitian dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum, penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

2. Tujuan Khusus. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

peningkatan komunikasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
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matematika melalui  pendekatan Realistic Mathematic Education  

dengan strategi  Students Teams Achievement Division. 

Komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika dilihat dari 

indikator:  

a. Menyusun dan memadukan pemikiran matematika melalui 

komunikasi,  

b. Mengkomunikasikan pemikiran matematika secara logis dan 

sistematis kepada sesama siswa, kepada guru, maupun orang lain, 

 c. Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dan strategi matematis 

orang lain, 

d. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide 

matematika secara tepat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis. 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya 

pada peningkatan komunikasi dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui implementasi pendekatan 

pembelajaran Realistic Mathematics Education dengan strategi Students 

Teams Achievement Division. 
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2. Manfaat Khusus 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi  kepada metode pembelajaran di sekolah  serta mampu 

mengoptimalkan  komunikasi dan hasil belajar siswa. 

3. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

komunikasi dan hasil belajar dalam pembelajaran 

matematika. 

b. Bagi Guru, diharapkan dapat memanfaatkan pendekatan 

Realistic Mathematic Education dengan strategi Students 

Teams Achievement Division 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 Students Teams Achievement 

Division. 

 

 

 




