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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengertian pendidikan dalam UUSPN No. 20 Tahun 2013 adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar pesera didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Sanjaya Wina, 2010: 2) 

Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dapat 

terwujud (Faturrahman, 2012: 24) 

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena 

sasarannya adalah peningkatkan kualitas SDM. Oleh sebab itu, pendidikan 

juga marupakan alur tengan pembangunan dari seluruh sektor pembangunan 

(Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo, 2005: 300). 

Menurut Dakarsyi Muhammad, Rahmah Johar dan Anizar Ahmad  

(2014: 22) dalam perkembangan pendidikan sekarang ini, guru dituntut agar 

tugas dan perannya tidak lagi sebagai pemberi informasi (transmission of 

knowledge), melaikan sebagai pendorong belajar agar siswa dapat 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui berbagai aktifitas seperti 

pemecahan masalah dan komunikasi. 

Komunikasi menurut Ambarjaya (2012: 116) merupakan suatu proses 

yang melibatkan dua orang atau lebih dan di dalamnya terjadi pertukaran 

informasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
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Menurut Rias U Rois, Sumarni Ismail dan Franky A. Oroh (2013) 

menyatakan bahwa komunikasi matematis merupakan kemampuan atau 

kecakapan seorang dalam menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan 

gagasan, situasi melalui antara lain melalui lisan maupun secara tertulis. 

Kemampuan komunikasi matematis sangat penting karena 

matematika pada dasarnya adalah bahasa yang syarat dengan notasi dan 

istilah hingga konsep yang terbentuk dan dipahami serta dimanapulasi oleh 

siswa (Choridah, Dedeh Tresnawati : 2013).  

Baroody (Husna, Raudatul, Sahat Saragih, dan Siman : 2014) 

menjelaskan ada dua alasan mengapa komunikasi dalam matematika siswa 

peranan penting dan perlu ditingkatkan di dalam pelajaran matematika, 

pertama mathematics as languange artinya matematika tidak hanya sebagai 

alat untuk menemukan pola, menyelesaikan masalah atau mengambil 

keputusan, tetapi matematika juga sebagai yang berharga untuk 

mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat dan cermat. Kedua, 

mathematics learning as social activity, artinya matematika sebagai aktivitas 

sosial dalam pembelajaran, matematika juga sebagai wahana interaksi antar 

siswa, dan juga komunikasi guru dan siswa. 

Dari hasil observasi awal SMP Negeri 3 Boyolali kelas VII C yang 

berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan diperoleh data keterampilan komunikasimatematika siswa  masih 

rendah. Rendahnya kemampuan komunikasi matematika diamati dari 

indikator:1) siswa yang berani mengajukan pertanyaan hanya sebesar 

16,67%; 2) siswa yang mampu mengemukakan gagasan/ ide hanya sebesar 

25%; 3) siswa yang mampu bekerjasama dalam kelompok sebanyak hanya 

sebesar 25%; 4) siswa yang mampu mempresentasikan hasil pekerjaan 

kelompoknya hanya sebesar 25%; 5) siswa yang mampu mengerjakan soal-

soal matematika yang diberikan oleh guru hanya sebesar 25%. 

Adanya faktor yang mempengaruhi lemahnya pemahaman siswa 

terhadap pelajaran matematika yaitu 1) keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran belum tampak, 2) siswa jarang mengajukan pertanyaan 
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walaupun guru sering memberikan kesempatan bertanya, 3) siswa kurang 

berlatih mencoba mengerjakan soal-soal matematika, 4) guru masih 

menggunkan model pembelajaran secara konvensional. 

Salah satu alternative untuk mengatasi permasalahan di atas adalah 

dengan penggunaan strategi mengajar, pemilihan strategi pembelajaran yang 

tepat dan dapat memicu siswa secara leluasa untuk menggembangkan 

pemikirannya ataupun ide-ide yang telah dimilikinya. Salah satu model 

pembelajaran strategi pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu strategi Problem Based Learning (PBL).  

Problem Based Learning adalah seperangkat model mengajar yang 

menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan ketarampilan 

pemecahan masalah, materi dan pengaturan diri (Eggen Paul dan Don 

Kauchak 2012: 307).  

Landasan teori PBL adalah kolaborativisme, suatu perspektif yang 

berpendapat bahwa mahasiswa akan menyusun pengetahuan dengan cara 

membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimiliki dan dari 

semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama 

individu (Sudarman: 2007).  

Baron (Rusmino, 2012: 75) keterlibatan siswa dalam strategi 

pembelajaran dengan PBL meliputi kegiatan kelompok dan kegiatan 

perorangan. Dalam kelompok, siswa melakukan kegiatan-kegiatan: (1) 

membaca kasus, (2) menentukan masalah mana yang lebih relevan dengan 

tujuan pembelajaran, (3) membuat rumusan masalah, (4) membuat hipotesis, 

(5) mengidentifikasi sumber informasi, diskusi dan pembagian tugas, (6) 

melaporkan, mendiskusikan masalah yang mungkin, melaporkan kemajuan 

yang dicapai setiap anggota kelompok, dan presentasi di kelas.  

Menurut Fitri Amelia (2011 :164) berdasarkan penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pembelajaran Problem Based Learning efektif untuk 

meningkatkan pemahaman tentang pemecahan masalah pada mata kuliah 

Statistika Dasar. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Komunikasi 

Matematika pada Pokok Bahasan Segiempat dan Segitiga dengan 

ModelProblem Based Learning.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

Apakahketerampilan komunikasi matematika pada pokok bahasan segiempat 

dan segitiga bagi siswa kelas VII SMP Negeri III Boyolali dapat meningkat 

setelah dilakukan pembelajaran dengan modelProblem Based Learning? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi matematika Siswa Kelas 

VII SMP Negeri III Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

 Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi matematika pada 

pokok bahasan segiempat dan segitiga dengan modelProblem Based 

Learning bagi Siswa Kelas VII SMP Negeri III Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Manfaat Teoritis :  

1) Menemukan teori/ pengetahuan baru yang diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pada pembelajaran matematika khususnya 
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dalam peningkatan komunikasi dengan modelProblem Based 

Learning.  

2) Sebagai dasar untuk memberikan kontribusi pada metode 

pembelajaran matematika yang harus dipilih seorang guru agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna untuk siswa.  

b. Manfaat secara Praktis 

1) Manfaat bagi siswa 

a) Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas 

proses belajar matematika. 

b) Siswa dapat mengembangkan kemampuan potensi yang 

dimilikinya. 

c) Dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan oleh guru. 

d) Meningkatkan keberanian siswa dalam mengungkapkan ide setiap 

saat dalam menghadapi kesulitan berkomunikasi matematika pada 

proses pembelajaran matematika. 

e) Siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika. 

2) Manfaat bagi guru 

a) Mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dan profesi guru. 

b) Bahan referensi guna menciptakan dan mengembangkan strategi 

dalam proses pembelajaran matematika. 

c) Memperbarui pembelajaran matematika dalam upaya 

membimbing anak agar mandiri, aktif, dan kreatif. 

3) Manfaat bagi sekolah 

a) Meningkatkan prestasi siswa dan mutu pendidikan di sekolah. 

b) Proses belajar mengajar di sekolah lebih bervariasi. 

c) Meningkatkan profesionalisme guru. 

d) Memperbanyak referensi penelitian di dalam perpustakaan 

sekolah 


