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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menyadari akan pentingnya peranan matematika, baik dalam penataan 

nalar dan pembentukan sikap maupun dalam penggunaanmatematika, maka 

peningkatan prestasi belajarmatematika disetiap jenjang pendidikan perlu 

mendapat perhatian yang sungguhsungguh. Oleh karena di dalam memasuki 

era globalisasi dan tinggal landas pembangunan nasional, semakin terasa 

adanya tuntutan yang tinggi akan kualitas manusia Indonesia. Pada saat ini 

masih banyak dijumpai prestasi belajar matematika di sekolah-sekolah mulai 

tingkat SD, SLTP, SMA maupun SMK yang masih rendah. Padahal nilai 

matematika memegang peranan penting dalammenentukan syarat kelulusan 

siswa karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang 

diujikan pada ujian nasional. 

Menurut Winkel (Hamdani, 2011: 138) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang.Dengan demikian prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang 

dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Prestasi 

belajar dibidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa yang 

meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur menggunakan instrument tes atau instrument yang 

relevan. 

Hasil Trends in Mathematics and Science Study(TIMSS)tahun 

2011untuk bidang Matematika, Indonesia berada di urutan ke-38 dari 42 

negaradengan skor 386. Skor Indonesia turun 11 poin dari penilaian tahun 

2007.Hasil survey Program for International Student Assessment (PISA)tahun 

2012 tentang pendidikan dan kemampuan siswa sekolah dari 65 negara, 

Indonesia berada posisi 64 dari 65 negara dengan nilai 375 untuk matematika. 

Sehingga prestasi matematika di Indonesia perlu ditingkatkan. 

Prestasi atau hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang salah satunya adalah penguasaan materi dasar dan kemampuan 
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komunikasi.penguasaan materi dasar adalah kemampuan yang dicapai siswa 

pada sejumlah mata pelajaran setelah melakukan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan.Menutut Wilbur Schramm (Abdul Majid, 2013 : 

282) komunikasi merupakan tindakan melaksanakan antara pengirim dan 

penerima, dengan bantuan pesan; pengirim dan penerima memiliki beberapa 

pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim 

oleh pengirim, dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. 

Masalah  utama  yang sering dihadapi pada pendidikan di sekolah  

adalah  rendahnya daya serap siswa terhadap materi pelajaran. Matematika 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep yang saling 

berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.Berawal dari konsep-konsep 

yang sederhana hingga berlanjut ke konsep-konsep yang lebih kompleks. 

Ketika akan mempelajari bab berikutnya maka bab sebelumnya harus dikuasai 

terlebih dahulu, karena syarat untuk bisa berlanjut mempelajari ke bab 

berikutnya yaitu harus menguasai bab sebelumnya. Maka  dalam mempelajari 

matematika tidak bisa semaunya sendiri mana dulu yang dipelajari. 

Mempelajari matematika harus bertahap dan terstruktur dimulai dari hal yang 

sederhana hingga berlanjut ke hal yang komplek. Oleh karena itu penguasaan 

materi dasar matematika sangat diperlukan. 

Sesuai dengan tujuan umum pembelajaran matematika yang 

dirumuskan NCTM (National Countil of Teacher of Mathematics) yaitu 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan 

koneksi, kemampuan penalaran, dan representasi.Tujuan pembelajaran 

matematika bukan hanya mengalihkan pengetahuan matematika kepada siswa, 

tetapi juga mengembangkan potensi yang ada pada siswa dan memiliki 

keterampilan pengetahuan tersebut sehingga memungkinkan terjadinya 

perubahan pada pola pikir siswa.Salah satu tujuan umum pembelajaran 

matematika adalah kemampuan komunikasi matematis.Matematika 

merupakan bahasa dan alat, sebagai bahasa matematika menggunakan 

definisi.definisi yang jelas dan simbol.simbol khusus, dan sebagai alat 
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matematika digunakan dalam kehidupan.Namun pada kenyataannya 

kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia masih rendah. 

Komunikasi merupakan cara berbagi ide dan memperjelas 

pemahaman. Melalui komunikasi matematik, ide matematika dapat 

dicerminkan, diperbaiki, didiskusikan dan dikembangkan. Proses komunikasi 

juga membantu membangun makna dan mempermanenkan ide dan proses 

komunikasi juga dapat mempublikasikan ide. Ketika para siswa ditantang 

pikiran dan kemampuan berfikir mereka tentang matematik dan 

mengkomunikasikan hasil pikiran mereka secara lisan atau dalam bentuk 

tulisan, mereka sedang belajar menjelaskan dan meyakinkan. Mendengarkan 

penjelasan siswa yang lain, memberi siswa kesempatan untuk 

mengembangkan pemahaman mereka (NCTM, 2000).  

Banyak cara untuk meningkatkan prestasi belajar baik melalui 

kurikulum, penguasaan materi, fasilitas, guru, kemampuan komunikasi,dan 

lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti tertarik pada penguasaan materi dasar 

dan kemampuan komunikasi matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut dapat 

diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitkan dengan prestasi belajar siswa 

SMA N 2 Rembang. 

1. Prestasi belajar matematika SMA sangat bervariasi 

2. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

matematika  

3. Rendahnya prestasi belajar siswa dikarenakan kurang optimalnya usaha 

yang dilakukan siswa untuk memahami pelajaran yang telah diberikan 

4. Kurangnya penguasaan materi dasar yang dimiliki siswa saat guru 

menyampaian pokok bahasan tertentu 

5. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjang prestasi belajar matematika 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji maka 

pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut: 

1. Prestasi belajar siswa relatif rendah. 

2. Penguasaan materi dasar difokuskan pada pemahaman dan penalaran 

siswa. 

3. Kemampuan komunikasi dalam penilitian ini difokuskan pada 

mendengarkan, bekerjasama, mengajukan pertanyaan, mengemukakan 

pendapat untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh penguasaan materi dasar terhadap prestasi belajar 

2. Adakah pengaruh kemampuan komunikasi terhadap prestasi belajar  

3. Adakah pengaruh penguasaan materi dasar dan kemampuan komunikasi 

terhadap prestasi belajar 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengaruh penguasaan materi dasar yang dimiliki siswa 

terhadap prestasi belajar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan komunikasi matematika 

terhadap prestasi belajar 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara penguasaan materi dasar 

dan kemampuan komunikasi terhadap prestasi belajar. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya 

teori-teori yang ada khususnya dalam pembelajaran matematika yaitu  

Memberi gambaran tentang pengaruh penguasaan materi dsar dan 

kemampuan komunikasi terhadap prestasi belajar matematika. 

b. Manfaat praktis 

1) Sebagai masukan bagi pemerhati pendidikan untuk lebih 

mengefektifkan dalam pembelajaran 

2) Sebagai gambaran bagaimana peran guru sebagai motivator dan 

fasilitator di dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


