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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting dan masuk 

dalam ujian nasional, baik dari sekolah dasar maupun sekolah menengah. 

Sedangkan di Perguruan Tinggi, matematika dapat dijadikan sebagai dasar 

ketika memulai suatu perhitungan. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita 

sadari telah menerapkan matematika. Jadi, matematika dapat dikatakan 

sebagai mata pelajaran pokok dan penting dalam pendidikan.  

Siswa perlu memiliki kemampuan mengelola, memilih, dan 

memperoleh informasi supaya dapat bertahan pada keadaan yang selalu 

berubah. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran kritis, logis, kreatif, dan 

sistematis. Cara berpikir seperti ini dapat dikembangkan pada pembelajaran 

matematika, karena matematika memiliki keterkaitan yang jelas dan kuat 

antar konsepnya sehingga kita dapat terampil dalam berpikir rasional. 

Menurut Bandi Delphie (2009: 2) matematika adalah bahasa simbolis yang 

memiliki fungsi praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan 

kuantitatif dan keruangan. 

Kemampuan komunikasi memiliki peran penting dalam pembelajaran 

matematika. Menurut Saleh Haji (2012) kemampuan komunikasi matematika 

sangat penting bagi siswa. Semakin berkembang bahasa matematika siswa, 

maka semakin baik pula siswa dalam mengevaluasi dan beragumentasi. 

Kemampuan mengevaluasi dan beragumentasi tentunya memberikan peluang 

siswa dalam memahami berbagai konsep/ prinsip dalam matematika. Dengan 

demikian, semakin baik tingkat penalaran matematika maka akan semakin 

baik pula hasil belajar matematika dan begitu sebaliknya. 

Selain kemampuan komunikasi matematis, kemampuan pemecahan 

masalah juga perlu dikembangkan. Menurut Simanjuntak (dalam 

Anikrohmah, dkk: 2013) bahwa sentral pengajaran matematika adalah 

pemecahan masalah yang lebih mengutamakan proses dari pada produk. Hal 
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ini sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran umum matematika yang 

tertuang dalam kurikulum yaitu peserta didik dapat menerapkan matematika 

secara tepat dalam kehidupaan sehari-hari maupun dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan yang lain. 

Berdasarkan observasi di MTs Negeri Filial Pulutan, Boyolali kelas 

VII/A dengan jumlah 25 siswa diperoleh data kemampuan komunikasi dan 

pemecahan masalah matematika rendah. Rendahnya kemampuan komunikasi 

matematis siswa diamati dari indikator : 1) siswa yang mampu 

mengekspresikan ide-ide matematis dengan berbicara sebanyak 5 siswa 

(12,64%), 2) siswa mampu mengevaluasi ide-ide matematis secara lisan dan 

tulisan sebanyak 4 siswa (12,53%), 3) siswa mampu menyatakan situasi ke 

dalam model matematika sebanyak 7 siswa (14,53%). Sedangkan rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswadiamati dari indikator: 1) 

siswa mampu memahami masalah sebanyak 11 siswa (36,64%), 2) siswa 

yang mampu merencanakan pemecahan sebanyak 9 siswa (20,23%),3) siswa 

yang mampu menyelesaikan masalah sesuai rencana sebanyak 6 siswa 

(11,53%), 4) dan siswa yang mampu mengecek kembali terhadap semua 

langkah sebanyak 7 siswa(13,53%). 

Umumnya kondisi belajar yang diciptakan guru dalam proses belajar 

mengajar masih rendah, karena pembelajaran yang masih terpusat pada guru 

sehingga siswa cenderung pasif, model yang diterapkan dalam pembelajaran 

kurang bisa dipahami oleh siswa, kurang kreatifnya guru dalam pembelajaran 

di kelas, serta suasana pembelajaran yang masih monoton sehingga 

mengakibatkan siswa jenuh dan kurang aktif dalam pembelajaran. Dengan 

rendahnya kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah akan berdampak 

pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Dalam proses belajar mengajar guru harus memiliki suatu 

keterampilan pengelolaan kelas dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Setiap siswa memiliki kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah 

matematika yang berbeda sehingga dengan keterampilan dan keahlian guru 
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dapat memilih strategi dan metode yang tepat agar siswa mampu memahami 

dan menguasai materi dan konsep pelajaran yang disampaikan oleh guru.  

Kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematika 

memiliki peran yang sangat penting dalam proses berpikir siswa. Bagi siswa, 

matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur 

dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui maknanya apabila kemampuan 

komunikasi dan pemecahan masalah tidak dikembangkan. Cara pandang 

siswa tentang persoalan matematika juga mempengaruhi pola pikir tentang 

penyelesaian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan akar penyebab masalah tersebut, diajukan alternatif 

tindakan melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah. Menurut Bekti 

Wulandari (2013) problem based leraning adalah salah satu model dengan 

pemberian masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kepada 

siswa kemudian siswa secara berkelompok mencari alternative solusi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Warsono dan Hariyanto (2012: 152) 

mengemukakan keunggulan pembelajaran berbasis masalah yaitu: 1) siswa 

akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk 

menyelesaikan masalah, tidak hanya terkait dengan pembelajaran dalam 

kelas, tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, 

2) memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-

teman sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekelas, 3) 

semakin mengakrabkan guru dengan siswa, 4) karena ada kemungkinan suatu 

masalah harus diselesaikan siswa melalui eksperimen hal ini juga akan 

membiasakan siswa dalam menerapkan metode eksperimen. 

Hal tersebut didukung lagi berdasarkan beberapa hasil penelitian yang 

pernah dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, dan 

setelah diterapkan mengalami peningkatan yang signifikan dalam pada hasil 

belajar. Berdasarkan beberapa keunggulan dari pembelajaran berbasis 

masalah tersebut dan adanya beberapa penelitian tentang model tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecahan 

masalah matematika pada siswa MTs Negeri Filial Pulutan, Boyolali. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah peningkatan kemampuan komunikasi matematika setelah 

dilakukan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah bagi 

siswa kelas VII/A semester genap MTs Negeri Filial Pulutan, 

Boyolali tahun ajaran 2014/2015? 

2. Adakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika 

setelah dilakukan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis 

masalah bagi siswa kelas VII/A semester genap MTs Negeri Filial 

Pulutan, Boyolali tahun ajaran 2014/2015? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecahan 

masalah  matematika bagi siswa kelas VII/A semester genap MTs 

Negeri Filial Pulutan, Boyolali tahun ajaran 2014/2015. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

dengan pembelajaran berbasis masalah bagi siswa kelas 

VII/A semester genap MTs Negeri Filial Pulutan, Boyolali 

tahun ajaran 2014/2015. 

b. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan 

pembelajaran berbasis masalah bagi siswa kelas VII/A 

semester genap MTs Negeri Filial Pulutan, Boyolali tahun 

ajaran 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menemukan pengetahuan baru dalam penerapan pembelajaran 

berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan 

pemecahan masalah matematika. 
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2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam 

pembelajaran matematika. 

2) Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika. 

b. Manfaat bagi guru 

Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematika 

melalui model pembelajaran yang tepat. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas atau mutu 

pembelajaran matematika disekolah. 

 

 

 

 


