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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah bahasa melambangkan rangkaian makna dari 

suatu pernyataan. Matematika umumnya identik dengan perhitungan 

angka-angka dan rumus-rumus, muncullah anggapan bahwa skill 

komunikasi tidak dapat dibangun pada pembelajaran matematika. Padahal 

komunikasi dalam matematika membantu guru memahami kemampuan 

siswa dalam menginterprestasi dan mengekspresikan pemahamannya 

tentang konsep dan proses matematika yang mereka pelajari. Dalam 

komunikasi matematika, siswa dilibatkan secara aktif untuk berbagi ide 

dengan siswa lain dalam mengerjakan soal-soal matematika. Sebagaimana 

dikatakan Syaban (2008) bahwa: “Komunikasi matematika merupakan 

refleksi pemahaman matematik dan merupakan bagian dari daya 

matematik. Siswa-siswa mempelajari matematika seakan-akan mereka 

berbicara dan menulis tentang apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka 

dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan matematika, ketika mereka 

diminta untuk memikirkan ide-ide mereka, atau berbicara dengan dan 

mendengarkan siswa lain, dalam berbagi ide, strategi dan solusi.”. 

Pada proses pembelajaran matematika, di samping kemampuan 

penalaran, pemecahan masalah dan kemampuan koneksi, kemampuan 

komunikasi merupakan salah satu standar kompetensi yang berperan 
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penting. Seperti apa yang dikemukakan Shadiq (Tanti, 2012) 

“mathematics provides a means of communication which is powerful, 

concise, and unambiguous” berarti matematika merupakan alat 

komunikasi yang sangat kuat, teliti dan tidak membingungkan”.  

Hasil observasi pendahuluan di kelas VIII B SMP Muhammadiyah 

1 Surakarta yang berjumlah 33 siswa menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematika rendah. Rendahnya kemampuan komunikasi 

matematika dapat dilihat beberapa aspek, yaitu : 1) kemampuan siswa 

dalam membaca wacana matematika sebesar 18,18%, 2) kemampuan 

siswa mengembangkan bahasa dan simbol matematika sebesar 15,15%, 3) 

kemampuan siswa merumuskan dan memecahkan masalah sebesar 

12,12%. Sehingga dapat dipungkiri dengan rendahnya kemampuan 

komunikasi peserta didik maka hasil belajarnya peserta didik belum 

mencapai harapan. Sedangkan ketuntasan belajar siswa yang mencapai 

KKM  ≥ 73 sebesar 36,36%.  

Dilihat dari persentasi mengenai kemampuan komunikasi 

matematika dan hasil belajar siswa ditemukan bahwa yang paling dominan 

penyebab dalam problem ini adalah bersumber dari guru. Guru belum 

menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta 

didik, siswa menganggap pelajaran matematika sulit, guru berperan lebih 

dominan dalam kelas sehingga siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran.   
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Bemula dari akar permasalahan yang paling dominan peneliti  

mengusulkan alternatif tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika dan hasil belajar siswa. Solusi yang ditawarkan 

peneliti adalah implementasi pendekatan kontekstual dan strategi 

pembelajaran Rotating Trio Exchange yang sesuai dengan permasalahan 

yang ada. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang berusaha 

mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan 

kehidupan mereka sehari-hari (Masnur Musslich, 2007: 41). Proses 

pembelajaran dengan penerapan pendekatan kontekstual membutuhkan 

interaksi yang baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan 

temannya untuk menciptakan pembelajaran komunikatif. Sehingga dalam 

proses pembelajaran guru memerlukan strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan dengan pendekatan kontekstual. Salah satu strategi yang dapat 

diterapkan dengan pendekatan kontekstual adalah strategi Rotating Trio 

Exchange. Strategi pembelajaran Rotating Trio Exchange  merupakan  

salah satu pembelajaran aktif dengan teknik pengelompokan, dimana 

anggota-anggota kelompoknya tidak tetap. (Silberman, 2009: 81) Rotating 

Trio Exchange merupakan cara terperinci bagi siswa untuk mendiskusikan 

permasalahan dengan sebagian teman sekelas mereka. 

Pembelajaran Rotating Trio Exchange memiliki beberapa 

keunggulan, seiring dengan pernyataan Arifin, S. Khanafiyah (2011) 

bahwa: “Active learning with Rotating Trio Exchange Strategy gives an 
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opportunity forstudents to participate in the learning procces by intensif 

discussion”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran aktif 

melalui strategi Rotating Trio Exchange memberi kesempatan kepada 

siswa berpartisipasi aktif untuk berkomunikasi dalam pembelajaran 

melalui diskusi dengan seksama. Menurut Iwan Rizwan (2012) hasil 

penelitian terdapat pengaruh positif penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Rotating Trio Exchange terhadap hasil belajar matematika 

peserta didik. Kualitas interaksi belajar mengajar dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange adalah baik. Melalui 

kegiatan metode pembelajaran ini dapat membuat siswa aktif sejak awal 

pembelajaran.  

Berdasarkan keunggulan dari penerapan pendekatan kontekstual 

dengan  strategi pembelajaran Rotating Trio Exchange pada pembelajaran 

matematika, diduga dapat meningkatkan komunikasi matematika dan hasil 

belajar peserta didik pada pembelajaran matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini terdapat 

dua rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Adakah peningkatan komunikasi matematika dalam proses 

pembelajaran matematika melalui pendekatan kontekstual dengan 

strategi Rotating Trio Exchange di kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta? 
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Untuk mengukur masalah komunikasi tersebut digunakan indikator 

sebagai berikut : 

a. Kemampuan siswa dalam membaca wacana matematika 

dengan pemahaman berarti mengetahui apa yang diketahui 

dan ditanya dari soal yang diberikan 

b. Kemampuan siswa mengembangkan bahasa dan simbol 

matematika berarti mampu mengekspresikan melalui lisan, 

tulisan, dan menggambarkan secara visual serta 

merefleksikan gambar, diagram ke dalam ide matematika 

c. Kemampuan siswa merumuskan dan memecahkan masalah 

berarti mampu menggunakan istilah, notasi, dan struktur 

matematika untuk menyajikan ide-ide sehingga mampu 

membuat polanya dengan model matematika. 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

matematika melalui pendekatan kontekstual dengan strategi Rotating 

Trio Exchange di kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian. 

1. Tujuan Umum 

a. Mendeskripsikan peningkatan komunikasi matematika bagi siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

b. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan peningkatan komunikasi matematika bagi siswa 

kelas VIII  SMP Muhammadiyah 1 Surakarta melalui pendekatan 

kontekstual dengan strategi pembelajaran Rotating Trio Exchange. 

b. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII  SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta melalui pendekatan kontekstual 

dengan strategi pembelajaran Rotating Trio Exchange. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru 

tentang upaya meningkatkan komunikasi matematika dan hasil 

belajar siswa melalui pendekatan kontekstual dengan strategi 

pembelajaran Rotating Trio Exchange. 

b. Sebagai dasar penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu untuk memperbaiki proses belajar 

matematika dengan meningkatkan komunikasi matematika dan hasil 

belajar siswa. 

b. Manfaat bagi guru yaitu untuk memperbaiki kualitas layanan 

bimbingan individu dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan pendekatan kontekstual dengan strategi Rotating Trio 

Exchange untuk meningkatkan komunikasi matematika dan hasil 

belajar siswa. 
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c. Manfaat bagi sekolah yaitu dapat digunakan kepala sekolah untuk 

memperbaiki kualitas layanan pembinaan berkelanjutan dan 

peningkatan profesionalisme guru. 

d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman secara langsung dalam menerapkan pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual dengan strategi Rotating Trio Exchange. 

 


