
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pentingnya kemampuan komunikasi matematis juga tertera pada 

pernyataan Umar (2012), bahwa kesadaran  tentang  pentingnya  memperhatikan  

kemampuan  siswa  dalam berkomunikasi  dengan  menggunakan  matematika  

yang  dipelajari  disekolah perlu  ditumbuhkan,  hal ini karena salah  satu  fungsi  

pelajaran  matematika  adalah sebagai cara mengkomunikasikan gagasan secara 

praktis, sistematis, dan efisien. Kemampuan komunikasi matematis dalam 

pembelajaran matematika sangat perlu dikembangkan, sebab siswa dapat 

mengorganisasikan pola pikir baik secara lisan dan tulisan. 

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) pada siswa kelas VII A SMP 

Pancasila 13 Paranggupito, ternyata kemampuan komunikasi pada siswa masih 

rendah. Rendahnya kemampuan komunikasi tersebut meliputi aspek: lisan 

(mampu bertanya, menjawab, menyimpulkan) sebanyak 5 siswa (23,8%), tertulis 

(mampu menggunakan simbol-simbol matematika secara tepat) sebanyak 9 

siswa (42,86%), gambar (mampu mengubah permasalahan ke dalam ilustrasi 

penyelesaian) sebanyak 7 siswa (33,33%), menjelaskan konsep (mampu 

menjelaskan solusi matematika) sebanyak 5 siswa (23,8%). 

Dalam pembelajaran, guru hanya menerapkan strategi 

konvensional.Metode ceramah yang diterapkan guru hanya berjalan satu arah, 

membosankan, kurang variatif, membuat ngantuk, dan malas untuk 

belajar.Sehingga siswa cenderung pasif mengikuti pembelajaran matematika. 

Dengan permasalahan tersebut, maka akan berdampak terhadap minimnya 

komunikasi matematis siswa terhadap pelajaran matematika. 

Dalam proses pembelajaran matematika, guru dituntut menjadi 

komunikator yang baik untuk mengaktifkan semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. Apabila siswa dapat menghilangkan rasa takut 

terhadap pelajaran matematika yang dianggap sebagai momok, maka proses 
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belajar mengajar akan berjalan aktif. Masalah utama dalam mata pelajaran 

matematika adalah mindset siswa yang menganggap matematika sulit, sehingga 

membuat mereka pasif dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

Menurut Supriyanto (2014) guru harus dapat berusaha meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas proses pembelajaran matematika sesuai kebutuhan 

kognitif dan kemampuan intelektual siswa, sehingga konsep matematika bersifat 

abstrak dapat dipahami oleh semua siswa dengan mudah dan lebih bermakna. 

Solusi strategi pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

strategi discovery learning.Penelitian Rahman dan Maarif (2014) menyimpulkan 

bahwa kemampuan  analogi  matematis  siswa  yang  belajar  menggunakan  

metode discovery lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar 

menggunakan metode ekspositori.Discovery learning sendiri merupakan strategi 

pembelajaran, dimana siswa meperoleh hasil belajar dan pengetahuannya 

sendiri, tanpa ada yang memberitahukan terlebih dahulu. 

Diterapkannya strategi discovery learning dalam pembelajaran, dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.Dimana siswa 

menganggap masalah yang ada seperti misteri yang harus dipecahkan. Dengan 

memecahkan sendiri permasalahan matematika yang ada, maka siswa akan 

memperoleh konsep materi tanpa diberitahu terlebih dahulu, sehingga 

pembelajaran matematika tidak cenderung pasif, dan dalam proses belajar 

mengajar lebih berjalan 2 arah, yang membuat suasana pembelajaran 

komunikatif.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan secara 

umum dari penelitian ini yaitu, “Apakah kemampuan komunikasi matematis 

siswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan pembelajaran discovery learning 

pada siswa kelas VII A semester gasal SMP Pancasila 13 Paranggupito tahun 

ajaran 2015/2016?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Secara khusus, 

tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa melalui penerapan strategi pembelajaran discovery learning 

pada siswa kelas VII A semester gasal SMP Pancasila 13 Paranggupito tahun 

ajaran 2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini dapat melengkapi referensi strategi 

pembelajaran untuk meningkatan kemampuan komunikasi matematis. Secara 

khusus, hasil penelitian ini dapat melengkapi referensi tentang strategi 

pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningatkan 

kualitas proses belajar matematika. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk meningkatkan 

kualitas layanan bimbingan individu dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas layanan pembinaan berkelanjutan dalam peningkatan 

profesionalisme guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 


