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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara 

matang serta bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa. Djumali,dkk 

(2013: 47) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau 

pelatihan agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencakup 

proses bertambahnya pengetahuan saja, tetapi juga membentuk kepribadian 

siswa. 

Komunikasi dalam pendidikan merupakan peranan yang sangat penting, 

bahkan komunikasi dalam pendidikan mempengaruhi tinggi rendahnya mutu 

pendidikan. Salah satu contoh kemampuan komunikasi dalam pendidikan yaitu 

kemampuan komunikasi matematika. Kemampuan komunikasi matematika 

merupakan bentuk khusus dari komunikasi, yakni bentuk komunikasi yang 

dilakukan dalam rangka menyatakan ide-ide matematika.  

Kemampuan komunikasi matematika penting pada bidang matematika dan 

juga pada bidang lain. Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan 

menyampaikan gagasan/ide matematika, baik secara lisan maupun tulisan serta 

kemampuan  memahami dan menerima gagasan/ide matematika orang lain secara 

cermat, analitis, kritis, dan evaluatif yang mempertajam pemahaman (Lestari dan 

Muhammad,2015: 83). Dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi 

matematika merupakan kemampuan mengemukakan gagasan/ide matematika 

(simbol, tabel, diagram,  atau ekspresi matematika) secara cermat dan tepat. 

Pentingnya kemampuan komunikasi matematika dapat dilihat pada NCTM 

(National Council of Teacher of Mathematics). NCTM menyatakan bahwa 

komunikasi matematika  “is a way of sharing ideas and clarifying 

understanding”. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi matematika dapat 
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diartikan sebagai suatu cara untuk membagi ide-ide dan meklarifikasi 

pemahaman dalam pembelajaran matematika.  

Kemampuan komunikasi matematika juga mendapat perhatian khusus pada 

pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Permendiknas no.22 

tahun 2006 mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematika merupakan salah 

satu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa menengah pada 

pembelajaran matematika. 

Kemampuan komunikasi matematika penting, namun kenyataannya 

kemampuan komunikasi matematika di Indonesia cenderung belum sesuai 

harapan. Rendahnya kemampuan komunikasi matematika dapat dilihat dari 

survei TIMSS (Trend In Methematics and Science Study)  dan PISA (Programme 

for International Student Assessment). Dalam survei TIMSS 2015 Indonesia 

menempati posisi 45 dari 50 negara. Survei tersebut dilaksanakan oleh IEA setiap 

4 (empat) tahun sekali.  

Sehubungan dengan hal tersebut, pada survei PISA yang dilakukan oleh 

OECD setiap 3 (tiga) tahun sekali tidak berbeda jauh hasilnya dengan survei 

TIMSS  di atas. Dalam survei PISA tahun 2015,  Indonesia menempati posisi 69 

dari 76 negara. PISA adalah suatu penilaian secara internasional terhadap 

keterampilan dan kemampuan siswa usia 15 tahun. Salah satu kemampuan yang 

dinilai oleh PISA yaitu kemampuan literasi matematika yang meliputi 

kemampuan siswa dalam menganalisa, memberikan alasan, dan menyampaikan 

ide secara efektif(komunikasi), merumuskan, memecahkan, menginterpretasi 

masalah-masalah matematika dalam berbagai bentuk dan situasi. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 2 Kembang 

Jepara, permasalahan yang ditemukan diantaranya, guru masih menggunakan 

pendekatan konvensional yang berupa latihan soal-soal atau drill and practice. 

Hal tersebut mengakibatkan siswa hanya terpaku dengan penjelasan guru. 

Akibatnya, siswa tidak memiliki kreativitas untuk mencari pengetahuan sendiri 

yang selanjutnya dikomunikasikan dengan teman sejawatnya.  
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Komunikasi yang efektif dalam suatu pembelajaran akan berefek pada 

peningkatan kualitas diri setiap manusia yang terlibat di dalamnya (Jaya, 2012: 

117). Pernyataan tersebut memperkuat anggapan bahwa komunikasi matematika 

saat ini perlu dikembangkan di kalangan siswa laki-laki maupun  siswa 

perempuan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dari siswa-siswa 

tersebut. Siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki aktivitas sosial yang 

berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula. Penanganan yang 

berbeda tersebut dilakukan karena adanya konsep perbedaan gender. 

Gender  yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural (Fakih, 2013: 8). 

Para peneliti saat ini menyadari bahwa perbedaan kemampuan komunikasi 

matematika yang ditijau dari perbedaan gender tidak sepenuhnya mutlak. Hal 

tersebut dikarenakan dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa perbedaan 

gender yang konsisten juga dipengaruhi oleh motivasi, afek, self-esteem, dan 

perilaku interpersonal. 

Geometri adalah salah satu cabang ilmu matematika. Van Hiele dalam (Amir 

dan Risnawati, 2016:93) menyatakan bahwa salah satu teori dalam aliran kognitif 

yaitu dalam pengajaran geometri. Geometri telah dikenalkan kepada anak mulai 

dari saat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Segi empat merupakan 

salah satu materi pokok geometri siswa SMP kelas VII semester genap. 

Kompentensi yang bersesuaian dengan materi tersebut adalah mengidentifikasi 

sifat-sifat persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat dan 

layang-layang dan menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat 

serta menggunakannya salam pemecahan masalah. Pada materi tersebut siswa 

akan dihadapkan dengan bangun-bangun datar, seperti persegi, persegi panjang, 

trapesium, jajar genjang, belah ketupat dan layang-layang. 

Sehubungan dengan konsep gender dan komunikasi yang dikemukakan oleh 

Prayitno dkk (2013) mengenai komunikasi matematika siswa SMP dalam 

menyelesaiakan soal matematika berjenjang ditinjau dari perbedaan gender, 

kemampuan matematika subyek laki-laki lebih unggul secara tertulis secara lebih 
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lengkap dan akurat, sedangkan subyek perempuan lebih jelas menyajikan secara 

lisan dan verbal.  

Dalam penelitiannya Komariyahtiningsih, Novi dan Nila Kesumawati (2012) 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika akan tercapai dapat dilihat melalui 

komunikasi yang dilakukan oleh lingkungan pembelajar. Komunikasi matematis 

merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa karena komunikasi 

merupakan bagian yang sangat penting pada matematika dan pendidikan 

matematika. Kemampuan komunikasi matematis tersebut terkait dengan 

pendekatan PMRI, berkenaan dengan lima karakteristik dan tiga prinsip PMRI, 

serta langkah-langkah dalam pelaksanaan PMRI. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, “Kemampuan Komunikasi Matematika pada Materi Segi Empat 

ditinjau dari Gender Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Kembang Jepara  Tahun 

Ajran 2016/2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan ”bagaimana kemampuan komunikasi matematika pada materi segi 

empat ditinjau dari gender siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kembang Jepara tahun 

ajaran 2016/2017?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

matematika pada materi segi empat ditinjau dari gender siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kembang Jepara tahun ajaran 2016/2017. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

tentang kemampuan komunikasi matematika pada materi segi empat ditinjau 

dari gender siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kembang Jepara. 

b. Manfaat praktis 

Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematika yang dimilikinya. Bagi guru, hasil 
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penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembelajaran 

agar dapat melakukan langkah yang benar dalam rangka untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan dalam mengetahui kemampuan komunikasi 

matematika pada materi segi empat ditunjau dari gender. 

 


