
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Karakteristik abad 21 berbeda dengan abad-abad sebelumnya.  Pada abad 21 ini 

teknologi berkembang, hubungan antar bangsa semakin kuat, terjadi perubahan 

cara hidup, serta interaksi warga negara semakin dekat dengan warga negara lain.  

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern tersebut, masyarakat 

suatu negara dituntut mampu bersaing dan melakukan penyesuaian untuk menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas.  Jika sumber daya manusia suatu negara 

berkualitas maka dapat dikatakan negara tersebut maju.  Maju mundurnya suatu 

negara tersebut erat kaitannya dengan aspek pendidikan.  Jadi untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pendidikan yang berkualitas 

pula.  

 

Pendidikan merupakan aktivitas individu yang berlangsung sepanjang hayat.  

Pendidikan dapat terjadi di mana saja.  Salah satu pendidikan yang dialami 

seseorang adalah pendidikan formal di sekolah.  Menurut UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Pendidikan di sekolah terjadi di dalam maupun di luar kelas.  Pendidikan di dalam 

kelas erat kaitannya dengan proses pembelajaran.   

 

Pembelajaran adalah suatu upaya membelajarkan siswa.  Belajar menurut Uno 

(2008:54) pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk 

menghasilkan suatu perubahan, yaitu di antaranya pengetahuan dan  keterampilan.  

Salah satu pengetahuan dan keterampilan tersebut adalah matematika sebagai-

mana yang dikatakan Uno (2008:126) bahwa matematika merupakan salah satu 

jenis dari enam materi ilmu (pengetahuan), sehingga matematika merupakan salah 

satu disiplin ilmu yang dipelajari di lembaga pendidikan.   

 

Matematika berperan dalam mengembangkan proses berpikir anak dan berperan 

penting dalam berbagai disiplin ilmu lainnya.  Hal ini sesuai dengan Prihandoko 

(2006:1) yang menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu dasar yang 

menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain.  Cockroft (Uno, 2008) 

mengemukakan alasan matematika perlu diajarkan yaitu disebabkan karena 

matematika sangat dibutuhkan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari (bagi 

sains, perdagangan, dan industri), hal tersebut karena matematika menyediakan 

suatu daya dan alat komunikasi yang singkat kemudian tidak ambigius serta 

berfungsi sebagai alat untuk mendeskripsikan dan memprediksi.  Matematika 

digunakan melalui simbol-simbolnya, ekspresi, dan tata bahasanya.  Kegunaan 

matematika tersebut memberikan fasilitas komunikasi yang disebut sebagai 

komunikasi  matematis. 
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Komunikasi matematis siswa merupakan salah satu tujuan pembelajaran mate-

matika, yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2006.  

Sedangkan menurut National Council of Teacher Mathematics (NCTM, 2000), 

tujuan pembelajaran matematika diantaranya adalah untuk mengembangkan ke-

mampuan komunikasi matematis, penalaran matematis, pemecahan masalah mate-

matis, koneksi matematis, dan representasi matematis siswa.  Salah satu tujuan 

khusus pembelajaran matematika (Soedjadi, 2000:44) adalah memiliki kemam-

puan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika.  Kemampuan yang 

dapat dialihgunakan tidak hanya kemampuan menerapkan matematika, tetapi juga 

kemampuan mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, grafik, 

dan media lainnya untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

 

Salah satu komunikasi dalam matematika adalah komunikasi tulisan (TEAMS, 

1993) yang berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel, dan sebagainya yang 

menggambarkan kemampuan siswa dalam mengorganisasi berbagai konsep untuk 

menyelesaikan masalah.  Komunikasi matematis menjadi sangat penting dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan matematika karena matematika erat dengan 

simbol-simbol yang penting untuk diterjemahkan.  Kemampuan komunikasi yang 

dimiliki siswa dapat menentukan apakah siswa dapat menyelesaikan suatu maslah 

matematika atau tidak.  Hal ini menyebabkan kemampuan komunikasi matematis 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PISA (Programme of International 

Student Assesment) tahun 2012, rata-rata kemampuan membaca, matematika, dan 

sains untuk siswa Indonesia menduduki peringkat kedua terbawah dari 65 negara 
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di dunia yang ikut serta.  Skor untuk kemampuan matematika adalah 375 yamg 

menduduki peringkat ke 64 dengan skor rata-rata matematika dunia 494 (OECD, 

2013:5).  Literasi matematika pada PISA tersebut fokus kepada kemampuan siswa 

dalam menganalisa, memberikan alasan, dan menyampaikan ide secara efektif, 

merumuskan, memecahkan, dan menginterpretasi masalah-masalah matematika 

dalam berbagai bentuk dan situasi.  Kemampuan-kemampuan tersebut erat 

kaitannya dengan kemampuan komunikasi matematis siswa.  Dengan demikian 

hasil tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia kemampuan komunikasi mate-

matis siswa masih harus mendapatkan banyak perhatian.  

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa juga terjadi di salah satu 

sekolah di Bandar Lampung, yaitu SMAN 7 Bandar Lampung.  Berdasarkan wa-

wancara terhadap guru matematika di SMAN 7 Bandar Lampung, pembelajaran 

matematika di sekolah masih menggunakan pembelajaran konvensional yaitu me-

tode ekspositori.  Model pembelajaran konvensional (ekspositori) yang diterapkan 

guru selama ini dalam pembelajaran matematika menyebabkan hanya terjadi 

komunikasi satu arah dan hanya berpusat pada guru.  Siswa lebih sering diberikan 

soal-soal rutin yang sifatnya menghafal rumus atau langkah-langkah. Hal ini 

mengakibatkan sebagian besar siswa kurang bisa menjelaskan suatu konsep 

dengan kalimat sendiri dan merasa kesulitan untuk memodelkan soal uraian atau 

soal cerita kedalam gambar, ekspresi, dan simbol matematis. 

  

Mengingat tujuan pembelajaran matematika dalam Permendiknas No 23 Tahun 

2006 yaitu diharapkan peserta didik memiliki kemampuan komunikasi matematis,  

tugas besar bagi guru matematika adalah terus melakukan perbaikan agar terjadi 
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peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa.  John Dewey (Zamroni, 

2011) mengungkapkan bahwa apabila kita melaksanakan pembelajaran saat ini 

sebagaimana kita melaksanakan pembelajaran di masa lalu, berarti kita merampas 

masa depan mereka –para peserta didik.  Salah satu cara yang dapat dilakukan 

oleh guru matematika adalah melakukan perbaikan proses pembelajaran.  Upaya 

memperbaiki proses pembelajaran tersebut diperlukan berbagai model 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.  Oleh karena itu 

diperlukan perbaikan pembelajaran matematika yang dahulu hanya bersifat 

abstrak menjadi berkonteks masalah dunia nyata.  Siswa perlu memecahkan 

banyak masalah agar terbiasa dengan prosesnya.  Siswa akan terbiasa mengomu-

nikasikan masalah ke dalam bahasa matematika dan mengungkapkan pendapatnya 

itu dengan siswa lain sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan.  Hal ini sesuai 

dengan NCTM (Sobel, 2002:60) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah 

harus menjadi fokus pada pelajaran matematika di sekolah.  

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah  model Problem 

Based Learning (PBL).  PBL merupakan pembelajaran yang menggunakan 

masalah nyata sebagai suatu konteks sehingga peserta didik dapat belajar berfikir 

kritis dalam melakukan pemecahan masalah yang ditujukan untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari bahan pelajaran (Hanafiah, 2009: 71).  

Soedjadi (2000: 162) menyatakan bahwa model belajar “pemecahan masalah” 

mengharuskan guru menyiapkan masalah yang tepat untuk murid pada jenjang 

tertentu.  Pada proses PBL ini  dirancang strategi pembelajaran secara 

berkelompok, sehingga siswa mampu berkomunikasi dengan sesama temannya 

untuk membangun pengetahuan dari aktivitas belajar kelompok.  Selain itu siswa 
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juga menjadi terbiasa untuk mengomunikasikan suatu masalah ke dalam bahasa 

matematika berdasarkan pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. 

 

Dengan menerapkan model PBL diharapkan dapat menjadikan kemampuan ko-

munikasi matematis siswa lebih baik, sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap model PBL yang dianggap efektif ditinjau dari kemampuan 

komunikasi matematis siswa.  

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai beri-

kut: “Bagaimana efektivitas model PBL ditinjau dari kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung?” 

 

Dari rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan pertanyaan penelitian: 

1. Apakah model PBL efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis 

siswa? 

2. Apakah model PBL lebih efektif dari model pembelajaran konvensional jika 

ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model PBL ditinjau dari 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan ter-

hadap perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait model PBL 

dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, memberikan informasi dan wawasan tentang efektivitas model 

PBL ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. 

b. Bagi sekolah, memberikan sumbangan ide baru dalam upaya memperbaiki 

pembelajaran matematika di sekolah.  

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan pembelajaran siswa 

untuk menerima pelajaran atau konsep tertentu, yang diwujudkan dari hasil 

belajar.  Hasil belajar dalam hal ini adalah kemampuan komunikasi matematis 

siswa.  Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila proporsi 

siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis dengan baik men-

capai lebih dari 0,5.  Kriteria siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis dengan baik adalah siswa yng mendapat nilai lebih dari sama 

dengan 75.  

2. Model PBL merupakan suatu model dimana siswa dibentuk kelompok-

kelompok kemudian diberi masalah yang berkaitan dengan materi pembela-

jaran.  Dengan masalah tersebut siswa berdiskusi dengan anggota kelompok-

nya untuk menemukan penyelesaian.  Sintaks atau fase PBL terdiri dari 
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memberikan orientasi permasalahan kepada peserta didik, mendiagnosis 

masalah, pendidik membimbing proses pengumpulan data individu maupun 

kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan 

mengevaluasi proses dan hasil.  

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam 

mengekspresikan gagasan/ide dan pemahamannya tentang konsep dan proses 

matematika yang mereka pelajari.  Materi yang dipelajari dalm hal ini adalah 

limit fungsi.  

Adapun indikator untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Menggambarkan bagan, grafik, dan tabel dalam menyatakan langkah 

untuk mendapatkan solusi.  

b. Menjelaskan gagasan/ide, situasi, dan hubungan secara matematika dengan 

tulisan. 

c. Menggunakan bahasa dan simbol matematika secara tepat. 


