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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses kegiatan pembelajaran bagi setiap individu yang 

menghasilkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pencapaian pengetahuan 

yang diperoleh secara formal akan berakibat pada setiap peserta didik yaitu perilaku, akhlak 

dan pola pikir yang sesuai dengan pendidikan yang di dapatkan. (Nurkholis , 2013) 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya unutk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Tujuan 

pendidikan adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kecerdasan bagi 

setiap individu dari segi psikomotorik, afektif maupun dari segi kognitif agar nantinya 

dalam proses mengajar peserta didik dapat tumbuh menjadi orang yang berguna serta 

unggul dalam segala bidang.  

Pembelajaran matematika merupakan kegiatan belajar mengajar secara terencana 

dalam mempelajari ilmu matematika Matematika merupakan pelajaran wajib yang sudah 

diajarkan di setiap jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar/MI sampai Perguruan Tinggi. 

Matematika sebagai salah satu bidang studi yang penting  pada setiap  jenjang pendidikan 

dan menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam 

proses pembelajaran matematika peserta didik dituntut lebih banyak memerlukan 

pemahaman daripada hapalan karena peserta didik harus bisa memahami konsep-konsep 

yang terkait dengan materi, agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. Beralasan matematika memiliki sifat yang abstrak, tidak sedikit peserta didik 

yang beranggapan bahwa matematika itu sulit.  (Firza, 2014 ) tujuan pembelajaran 

matematika disekolah agar peserta didik mampu dan terampil dalam memecahkan masalah 

matematika, mengkomunikasikan gagasan, melakukan penalaran serta memiliki sikap 

menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi manusia dalam 

kehidupan untuk bertahan hidup sebagai syarat terjalinnya hubungan sosial. ( Khoirudin, 

2012 ) Komunikasi juga dikatakan sebagai suatu aktivitas menyampaikan informasi dari 
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pihak satu ke pihak yang lain. Dalam proses pembelajaran membutuhkan interaksi, hal ini 

menunjukan bahwa proses ini merupakan komunikasi, artinya yaitu adanya pengiriman 

informasi dari guru kepada siswa untuk tujuan tertentu yang berupa keterangan sebagai 

pesan. Pembelajaran dikatakan efektif apabila adanya feedback dari pihak penerima pesan 

atau adanya arus informasi dari dua arah. Dalam proses pembelajaran matematika bahwa 

kemampuan komunikasi sangat penting untuk dikembangkan di sekolah. Dengan demikian 

siswa dapat mengungkapkan ide matematika tersebut untuk meningkatkan pemahaman 

matematikanya.  

Komunikasi matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan 

atau mengungkapkan gagasan ide metematika baik secara lisan maupun tulisan. 

Kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat di kembangkan melalui proses 

belajar di sekolah, salah satunya yaitu proses pembelajaran matematika. Hal ini terjadi 

karena ilmu logika yang terdapat pada matematika merupakan salah satu unsur dari 

matematika. Dengan demikian, metematika memiliki peran penting terhadap peserta didik 

dalam perkembangan kemampuan komunikasi matematika. (Hodiyanto , 2017) 

menyatakan bahwa pengukuran kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

dilakukan dengan memberikan skor terhadap kemampuan siswa dalam memberikan 

jawaban soal dengan menggaambar (drawing), membuat ekspresi matematik 

(mathematical expression), dan menuliskan jawaban dengan bahasa sendiri (written texts). 

Self efficacy adalah kemampuan keyakinan berupa aspek psikologi yang dapat 

memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah 

dan menyelesaikan tugas dengan baik dalam proses pembelajaran. Self efficacy dapat 

mempengaruhi tindakan mereka dalam mencapai sesuatu, ketahanan mereka terhadap 

kesulitan, berapa lama mereka akan bertahan dalam menghadapi rintangan dalam 

kegagalan serta berapa banyak usaha yang diupayakan. (Gilar, 2017) mengatakan bahwa 

kemampuan menilai dirinya secara akurat merupakan hal yang sangat penting dalam 

mengerjakan tugas dan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh guru, dengan 

kepercayaan diri atau keyakinan dierinya dapat memudahkan siswa dalam menyelasikan 

tugas tersebut, bahkan lebih dari itu mampu meningkatkan prestasinya. Hal ini berarti 

peserta didik yang memiliki self efficacy yang tinggi maka pada umumnya akan mudah dan 

berhasil dalam memecahkan masalah serta menyelesaikan tugas yang berakibat pada hasil 

akhir dari pembelajaran tersebut akan muncul dalam prestasi akademik yang cenderung 

lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang memiliki self efficacy rendah. 
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Dimensi tiga atau bangun ruang merupakan salah satu ilmu matematika yang 

mempelajari bangun dengan ukuran terdiri atas tinggi, panjang dan lebar. Bangun ruang  

adalah bagian dari geometri yang memiliki peranan penting dalam matematika dan banyak 

diterapkan dalam kehidupan, sehingga pemahaman konsep bangun ruang perlu diajarkan 

pada siswa sejak dini. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman siswa 

terhadap siswa konsep bangun ruang masih rendah. Geometri diajarkan kepada peserta 

didik secara berjenjang mengikuti perkembangan daya pikir anak. Roskawati,dkk (2015) 

menyatakan geometri menggabungkan penyajian abstraksi dari pengalaman visual dan 

spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran dan pemetaan, sedangkan dari sudut pandang 

matematika, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah 

melalui gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor dan transformasi. Dalam 

pembelajaran dimensi tiga khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas materi yang 

dipelajari menitik beratkan pada dimensi tiga yang terdiri dari hubumgam garis, titik, 

bidang dalam ruang dimensi dan berbagai hal yang bersangkutan akibat adanya hubungan 

tersebut. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik adalah self efficacy. Self efficacy memiliki fungsi sebagai alat untuk menilai 

keberhasilan peserta didik dalam memecahkan masalah baik lisan maupun tulisan. Peserta 

didik diharapkan mempunyai kecenderungan memandang matematika sebagai sesuatu 

yang bisa dipahami, sesuatu yang bermanfaat serta meyakini usahanya akan membuahkan 

hasil yang positif dan baik. Namun pada kenyataanya tidak sedikit peserta didik mengalami 

kesulitan dalam belajar matematika yang disebabkan oleh efikasi diri mereka yang masih 

rendah. Hal ini disebabkan bahwa self efficacy dapat mempengaruhi prestasi belajar 

khusunya matematika peserta didik dengan kata lain bahwa individu yang memiliki self 

efficacy tinggi dapat kategori prestasi baik dalam menguasai berbagai macam pokok 

bahasan matematika dan tugas membaca daripada individu yang memiliki self efficacy 

rendah. Sehingga self efficacy merupakan salah satu faktor penting dalam prestasi 

matematika seseorang khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berbentuk soal-

soal pemecahan masalah dan terlihat bahwa antara komunikasi matematis dan self efficacy 

memiliki hubungan yang positif yang saling mendukung. Berdasarkan hal-hal tersebut 

peneliti bermaksud menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan 

self efficacy materi dimensi tiga kelas XII SMA Negeri 2 Cilacap. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa dengan tingkat self efficacy 

tinggi dalam menyelesaikan masalah dimensi tiga? 

2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa dengan tingkat self efficacy 

sedang dalam menyelesaikan masalah dimensi tiga? 

3. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa dengan tingkat self efficacy 

rendah dalam menyelesaikan masalah dimensi tiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dengan tingkat self efficacy 

tinggi dalam menyelesaikan masalah dimensi tiga. 

2. Menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dengan tingkat self efficacy 

sedang dalam menyelesaikan masalah dimensi tiga. 

3. Menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dengan tingkat self efficacy 

rendah dalam menyelesaikan masalah dimensi tiga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan  dan 

referensi kepada guru, calon guru dan pembaca lainnya tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan kemampuan komunikasi matematis berdasarkan self efficacy pada materi 

dimensi tiga serta bermanfaat di dunia pendidikan guna sebagai pertimbangan dalam 

memperbaiki proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru yaitu dapat membantu guru dalam mengetahui tingkat self 

efficacy siswa dan mengatasi permasalahan siswa dalam hal mengkomunikasikan 

ide-ide matematika ke dalam bentuk tulisan, lisan, maupun gambar saat 

menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan materi dimensi 

tiga. 

b. Manfaat bagi siswa yaitu dapat mengetahui kemampuan komunikasi matematis 

berdasarkan dari self efficacy dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah 
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matematika pada materi dimensi tiga dengan kemampuan komunikasi matematis 

yang dimilikinya. 

c. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang memiliki objek penelitian yang 

sejenis. 

 


