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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran pendidikan 

sekolah dan dalam dunia modern saat ini, kiranya tidak ada orang yang tidak 

memerlukan bantuan matematika. Dalam dunia keilmuwan, ketrampilan 

berhitung berperan sebagai bahasa simbolis yang memungkinkan 

terwujudnya komunikasi yang cermat dan tepat. Dalam pembelajaran 

matematika, komunikasi memiliki peranan penting bagi siswa, antara lain: 

menyelidiki konsep, memecahkan masalah, menginterpretasikan informasi, 

mengekspresikan pikiran, berpikir kritis tentang ide-ide dan sebagainya, baik 

secara tertulis maupun lisan.  

Hasil penelitian Umar (2012) yang berkaitan dengan komunikasi 

belajar matematika menyimpulkan diantaranya kemampuan komunikasi 

matematis (mathematical communication) dalam pembelajaran matematika 

sangat perlu untuk di kembangkan. Hal ini karena melalui komunikasi 

matematis siswa dapat mengorganisasikan berpikir matematisnya baik secara 

lisan maupun tulisan. Disamping itu, siswa juga dapat memberikan respon 

yang tepat antar siswa dan media dalam proses pembelajaran. 

Menurut Ramdani (2012) menyatakan komunikasi matematika 

merupakan kemampuan untuk berkomunikasi yang meliputi kegiatan 

penggunaan keahlian menulis, menyimak, menelaah, menginterpresentasikan 

dan mengevaluasi (ide, simbol, istilah, serta informasi matematika) yang 

diamati melalui proses mendengar, mempresentasikan, dan diskusi. Maka 

dari itu komunikasi belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi 

keberhasilan proses pembelajaran.  

Tingkat komunikasi belajar matematika pada siswa kelas X Semester 

Gasal SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 tergolong 

rendah. Berdasarkan observasi pendahuluan pada pembelajaran matematika ( 

Rabu,19 Agustus 2015 ) untuk kemampuan komunikasi belajar matematika 
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dari 35 anak pada kondisi awal data yang diperoleh sebagai berikut : (1) 

Lisan (bertanya, menjawab, menyimpulkan) sebanyak 6 anak (17,14%), (2) 

Tertulis (menyatakan hasil, menggunakan simbol matematika secara tepat) 

sebanyak 8 anak (22,86%), (3) Gambar (menggunakan tabel,bagan,grafik) 

sebanyak 7 anak (20%), (4) Menjelaskan konsep (penyelesaian soal 

matematika) sebanyak 8 anak (22,86%). 

Perkembangan komunikasi belajar matematika di sekolah sangat 

banyak di pengaruhi oleh banyak faktor yang berkaitan. Faktor-faktor 

penyebab kesenjangan komunikasi belajar yang ada pada siswa kelas X 

Semester Gasal SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 

bisa bersumber dari guru, siswa, lingkungan belajar,fasilitas, maupun materi 

ajar. Faktor penyebab yang bersumber dari fasilitas pada dasarnya berupa 

ketidaktersediaan alat peraga yang mampu menarik minat siswa sehingga 

terlihat aktif dalam pembelajaran. Sedangkan akar penyebab yang bersumber 

dari siswa meliputi siswa lebih suka ngobrol sendiri dengan temannya,siswa 

yang malas memperhatikan pelajaran, serta siswa kurang tertarik dengan 

proses pembelajaran. (Hasil wawancara dengan guru matematika, Rabu 19 

Agustus 2015) 

Berdasarkan akar penyebab yang paling dominan tersebut dapat 

diajukan alternative tindakan yaitu dengan menerapkan strategi Problem 

Based Learning dalam pembelajaran. Keunggulan dari strategi Problem 

Based Learning menurut Putra (2013:82) antara lain (1) Siswa lebih 

memahami konsep yang di ajarkan lantaran ia menentukan konsep tersebut, 

(2) Melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah, (3) 

Pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki oleh siswa, (4) Siswa 

dapat merasakan manfaat pembelajaran, (5) Menjadikan siswa lebih mandiri 

dan dewasa, (6) Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling 

berinteraksi terhadap pembelajaran dan temannya. 

Berdasarkan keunggulan strategi Problem Based Learning tersebut, 

diharapkan dapat meningkatkan komunikasi belajar matematika siswa dilihat 

dari indikator sebagai berikut menurut Sutama,dkk (2013) menyebutkan ada 
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empat indikator untuk meningkatkan komunikasi matematika,yaitu : (1) 

menyatakan ide matematika melalui berbicara atau lisan,(2) mendeskripsikan 

ide ke dalam model matematika,(3) menulis ide matematika ke dalam bentuk 

visual,(4) menjelaskan konsep matematika. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan strategi Problem 

Based Learning untuk meningkatkan komunikasi belajar matematika pada 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2015/2016? 

2. Bagaimana proses peningkatan komunikasi belajar matematika setelah 

dilakukan pembelajaran dengan strategi Problem Based Learning pada 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2015/2016? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran matematika dengan 

strategi Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

b. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan komunikasi 

siswa dalam pembelajaran matematika setelah dilakukan dengan 

strategi Problem Based Learning. 

2. Tujuan Khusus 

Mendeskripsikan peningkatan komunikasi belajar matematika melalui 

strategi Problem Based Learning pada siswa kelas X semester gasal 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 dilihat dari 

indikator kemampuan komunikasi matematika yang dapat di amati, 

yaitu: a) Lisan (bertanya, menjawab, menyimpulkan), b) Tertulis 

(menyatakan hasil, menggunakan simbol matematika secara tepat), c) 

komunikasi secara gambar (Mengubah permasalahan ke dalam ilustrasi 

penyelesaian), d) Menjelaskan konsep (penyelesaian soal matematika). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangsih terhadap pembelajaran matematika, terutama 

pada peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi Problem Based Learning. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

komunikasi belajar matematika melalui strategi Problem Based 

Learning. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan 

tentang suatu alternative pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan komunikasi belajar matematika melalui strategi 

Problem Based Learning. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih dalam rangka perbaikan strategi belajar untuk 

meningkatkan sekolah menjadi lebih maju, berkembang dan 

menghasilkan lulusan yang terbaik. 

 

 

 


