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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting dalam 

kehidupan. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan pada semua  siswa sejak 

dari sekolah dasar, bahkan hingga menempuh pada jenjang perguruan tinggi. Hal 

ini diperlukan sebab mata pelajaran matematika dinilai mampu membekali siswa   

dalam berpikir logis, teliti, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah 

yang menantang. 

Berdasarkan pengamatan, matematika dinilai menjadi mata pelajaran yang 

dianggap sulit oleh siswa. Anggapan ini mengakibatkan siswa menjadi malas 

dalam proses pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil belajar matematika 

yang rendah. Padahal, berhasilnya suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa.  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dicapai siswa setelah adanya proses  

pembelajaran. Rusman (2015: 67) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran. 

Pengalaman tersebut dapat berupa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil belajar juga merupakan peranan penting dalam suatu pembelajaran, yaitu 

sebagai tolak ukur potensi perkembangan siswa. Tolak ukur keberhasilan dapat 

dinilai dari baik buruknya hasil belajar yang diperoleh siswa. Semakin baik hasil 

belajar siswa maka akan terbentuk siswa yang lebih berkualitas. 

Hasil belajar matematika seperti diuraikan diatas, kenyataannya bervariasi. 

Berdasarkan hasil survei OECD ( Organisation for Economic Co-operation and 

Development) pada tes PISA (Programme for International Student Asessment) 

pada tahun 2015 menyebutkan bahwa diantara 76 negara yang berpartisipasi, 

prestasi siswa SMP Indonesia berada pada urutan ke-69 

(www.sikerok.com/ranking-pendidikan-dunia-tahun-2015-indonesia-ke-berapa). 

Rata-rata hasil Ujian Nasional SMP/MTs tahun pelajaran 2014/2015 turun. 

Nilai rata-rata hasil Ujian Nasional tahun pelajaran 2013/2014 mencapai 65,20, 

http://www.sikerok.com/ranking-pendidikan-dunia-tahun-2015-indonesia-ke-berapa
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kini nilai Ujian Nasionalnya  hanya mencapai 61,80 

(bicarapassinggrade.wordpress.com/2015/06/16/rata-rata-un-smp-turun). Pada 

tahun 2016, pelajaran Matematika terjadi penurunan rerata nilai dari 56,28 di 

tahun 2015, kini nilainya menjadi 50,24. Terjadi penurunan sebesar 6,04 poin 

(https://www.google.com/amp/news.okezone.com) 

Bahkan, wilayah Jawa Tengah mempunyai beberapa Kabupaten yang 

siswanya tidak lulus Ujian Nasional tahun 2014/2015. Kabupaten Purbalingga 

sebanyak enam siswa dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional 

(http://jateng.tribunnews.com). Kabupaten Kudus, sepuluh siswa dinyatakan 

tidak lulus Ujian Nasional tahun 2014/2015 (http://jateng.tribunnews.com). 

Wilayah Solo, masih terdapat empat siswa yang juga dinyatakan tidak lulus 

Ujian Nasional tahun 2014/2015 (http://joglosemar.co). Berdasarkan data 

Kemendikbud, tahun 2016 rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs hanya senilai 

58,57 persen atau turun 3,6 poin dari tahun 2015 

(http://m.detik.com/news/berita3230382/nilai-rata-rata-un-smp-tahun-2016). 

Tidak hanya itu, berdasarkan nilai rata-rata untuk pelajaran Matematika, 

DKI Jakarta merupakan provinsi terbaik dengan rata-rata 71,19, rata-rata 

provinsi Jawa Tengah hanya 47,43 (dibawah rata-rata 56,27) (hasil-un-smp-

2015-jawa-tengah-di-mana.html?m=1). Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar 

matematika masih tergolong rendah.  

Menurut Rusman (2015, 68), faktor bervariasinya hasil belajar matematika 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu, misalnya faktor 

fisiologis dan psikologis. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak bersumber 

dari dalam diri individu, misalnya faktor lingkungan dan instrumental. Faktor 

fisiologis seperti kondisi kesehatan, tidak dalam keadaan lelah ataupun capek. 

Faktor psikologis seperti perhatian, minat, bakat, motivasi, dan sebagainya. 

Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Faktor 

instrumental seperti kurikulum, sarana, guru, metode pembelajaran dan 

sebagainya. 

http://jateng.tribunnews.com/
http://jateng.tribunnews.com/
http://joglosemar.co/
http://m.detik.com/news/berita3230382/nilai-rata-rata-un-smp-tahun-2016
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Kesulitan pada matematika salah satunya disebabkan oleh pembelajaran 

yang kurang bermakna, siswa belum aktif dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga pemahaman mengenai konsep matematika dirasa kurang. Hal ini 

terjadi karena pembelajaran matematika pada umumnya hanya berpusat pada 

guru. Padahal, pada dasarnya siswa telah memiliki kemampuan sejak lahir yang 

dapat dikembangkan. Setiap siswa dapat dipastikan memiliki kemampuan awal 

yang berbeda. Kemampuan awal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri 

siswa. Pada dasarnya, kemampuan awal adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Di dalam matematika, 

kemampuan awal dinilai mampu menggambarkan kesiapan siswa dalam 

menerima  pembelajaran. Kemampuan awal matematika siswa penting  harus 

diketahui oleh guru sebelum ia memberikan pembelajaran yang lebih lanjut, 

karena dengan demikian dapat diketahui a) apakah siswa telah mempunyai atau 

mengetahui pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pembelajaran, dan b) sejauh mana siswa telah mengetahui materi matematika 

apa yang disajikan. Kondisi ini cenderung penting untuk diperhatikan, karena 

dengan mengidentifikasi kemampuan awal matematika dapat memberikan 

informasi yang berguna bagi guru dalam pembelajaran. Jika guru dapat 

memanfaatkan kemampuan awal yang dimiliki siswa, maka pembelajaran 

matematika yang berlangsung akan lebih bermakna. 

Hasil belajar matematika juga dapat dipengaruhi oleh adanya komunikasi. 

Hal ini sejalan dengan National  Council of Teacher  of Mathematics (NCTM, 

2000) (dalam Wahyuningrum, 2013) yang menyatakan ada lima kemampuan 

dasar yang harus dikuasai oleh siswa, dan salah satunya adalah komunikasi 

matematik. Pemerintah Indonesia melalui  Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang tertuang dalam Standar 

Kompetensi Lulusan menetapkan bahwa dalam belajar matematika harus 

memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, grafik 

atau diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah. Jika seorang siswa 

mampu menguasai komunikasi dengan baik maka akan berdampak pada hasil 

belajarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Umar (2012) yang menyatakan 
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bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik akan 

cenderung lebih mudah beradaptasi dengan siapa pun dimana dia berada dalam 

suatu komunitas, yang pada gilirannya akan menjadi seorang yang berhasil 

dalam hidupnya. 

Faktor yang juga menentukan keberhasilan dalam pembelajaran yaitu 

fasilitas belajar. Adanya fasilitas belajar yang lengkap akan menunjang adanya 

perubahan. Perubahan tersebut terlihat pada keadaan siswa yang lebih 

bersemangat dalam belajar, sehingga hasil belajarpun meningkat. 

Berkaitan dengan hasil belajar matematika, hasil penelitian Muyiwa & 

Kuadri (2012) menyatakan bahwa this study confirmed the findings of Edling 

and Paulson (2001) which asserted that facilities enable students to acquire 

knowledge, skill, attitude, which include graphics, photographic electronics such 

as tapes or mechanical means of arresting, processing and reconstituting visual 

and verbal information. Penelitian yang dilakukan oleh Alimi, dkk (2012), 

menyatakan bahwa the procurement of more facilities in public secondary 

schools were made in order to enhance students’ academic performance. 

Berdasar penelitian tersebut, fasilitas dinilai dapat mengaktifkan siswa untuk 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Hasil penelitian lain yang 

dilakukan Inprasitha, dkk (2012), menyatakan bahwa not only the cognitive 

aspect could be evaluating mathematical communication in classroom, but also 

emotional aspect can help teacher to understand students’ mathematical concept 

and develop them. Penelitian ini menyatakan bahwa komunikasi matematik di 

kelas dapat membantu guru memahami konsep matematika siswa dan membantu 

untuk mengembangkannya. 

Ketiga hasil penelitian tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan 

pada penelitian ini secara optimal. Mengingat pentingnya mata pelajaran 

matematika, guru diharapkan mampu merencanakan pembelajaran yang 

bermakna, sehingga siswa lebih tertarik dan dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. Berdasarkan uraian tersebut, alternatif yang bisa ditawarkan yaitu 

menguji faktor terjadinya kesenjangan pada hasil belajar matematika. Penelitian 

ini akan membahas mengenai dukungan kemampuan awal, fasilitas belajar 
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terhadap komunikasi matematik dan dampaknya pada hasil belajar matematika 

siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat diidentifikasi masalah yang timbul, yaitu: 

1. Kemampuan awal matematika siswa yang rendah. 

2. Fasilitas belajar matematika yang berupa sarana dan prasarana pembelajaran 

yang disediakan sekolah belum tercukupi sepenuhnya. 

3. Komunikasi matematik siswa yang rendah, sehingga pencapaian tujuan 

pembelajaran belum tercapai secara maksimal. 

4. Hasil belajar matematika siswa yang rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, terdapat beberapa masalah dalam 

penelitian. Adanya pembatasan masalah dirasa perlu untuk memperoleh 

penelitian maksimal. Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibatasi pada kemampuan awal, 

fasilitas belajar, dan komunikasi matematik. 

1. Hasil belajar matematika merupakan perubahan yang diperoleh siswa 

melalui proses pembelajaran, baik perubahan tingkah laku maupun 

pengetahuan dalam matematika. 

2. Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan matematika yang 

dimiliki siswa sebelum siswa memperoleh materi yang lebih tinggi.  

3. Fasilitas belajar matematika merupakan sarana dan prasarana yang 

menunjang berlangsungnya proses pembelajaran matematika. 

4. Komunikasi matematik merupakan kemampuan siswa dalam 

menyampaikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol maupun 

notasi dalam matematika. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, terdapat beberapa rumusan masalah, 

yaitu: 

1. Adakah dukungan kemampuan awal, dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar matematika secara tidak langsung melalui komunikasi matematik? 

2. Adakah dukungan kemampuan awal, dan fasilitas belajar secara langsung 

terhadap komunikasi matematik? 

3. Adakah dukungan komunikasi matematik terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian, 

yaitu: 

1. Menganalisis dan menguji dukungan kemampuan awal, dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui komunikasi 

matematik 

2. Menganalisis dan menguji dukungan kemampuan awal, dan fasilitas belajar 

secara langsung terhadap komunikasi matematik 

3. Menganalisis dan menguji dukungan komunikasi matematik terhadap hasil 

belajar matematika  

 

F. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Menemukan pengetahuan baru mengenai dukungan kemampuan awal, 

fasilitas belajar terhadap komunikasi matematik dan dampaknya pada hasil 

belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Mendorong siswa untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan 

meningkatkan kemampuan awal, fasilitas belajar dan komunikasi 

matematik. 
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b. Bagi guru 

Memberikan masukan mengenai dukungan kemampuan awal, fasilitas 

belajar terhadap komunikasi matematik dan dampaknya pada hasil 

belajar matematika serta sebagai bahan pertimbangan dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman dalam tahap proses 

pembinaan diri sebagai calon pendidik. 

d. Bagi peneliti lainnya 

Sebagai acuan, pertimbangan, dan pengembangan penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

 

 


