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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan manusia. 

Karena dalam berhubungan dengan orang lain manusia selalu menggunakan 

komunikasi. Komunikasi memerlukan bahasa. Matematika merupakan bahasa 

yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Dalam pembelajaran matematika 

kemampuan komunikasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, 

seperti yang dikemukakan dalam NCTM (2000) bahwa kemampuan 

komunikasi merupakan satu dari lima kemampuan yang harus dikuasai oleh 

siswa dalam mempelajari matematika. Melalui komunikasi siswa mampu 

berbagi ide dan menjelaskan pemahaman mereka. Komunikasi matematis 

merupakan sebuah cara dalam berbagi ide-ide dan memperjelas suatu 

pemahaman (NCTM, 2000). Dalam berbagi ide tersebut dapat melalui lisan 

maupun tertulis. Untuk itu kemampuan komunikasi penting dikembangkan. 

Dalam Permendikbud No 58 (2014) kemampuan komunikasi merupakan 

salah satu dari tujuan pembelajaran matematika. Kegiatan pembelajaran pada 

dasarnya bertujuan agar siswa dapat menerima apa yang disampaikan oleh guru 

dan siswa mampu memahami serta mampu menyelesaikan/menjawab semua 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Penyelesaian tersebut dapat 

berupa tulisan, gambar, simbol matematis ataupun siswa menjawab secara 

lisan. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menjelaskan baik lisan ataupun 
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tertulis tentang jawabannya secara jelas dan tidak membingungkan. Hal 

tersebut merupakan bentuk-bentuk dari komunikasi matematis.  

Dalam mengkomunikasikan gagasan yang dimilikinya, siswa memiliki 

cara yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan setiap individu memiliki 

cara mengelola dan mentransformasi informasi berbeda-beda. Terkait dengan 

hal tersebut, patut menjadi perhatian dalam proses pembelajaran adalah 

bagaimana cara siswa berpikir secara lebih efektif, karena pada dasarnya siswa 

mimiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan suatu 

cara yang dimiliki oleh masing-masing siswa, cara-cara tersebut yang biasa 

dikenal dengan gaya berpikir. 

Gaya berpikir adalah cara yang dipilih siswa dalam mengelola dan 

mentransformasi informasi yang dimilikinya. Menurut Gregorc (DePorter dan 

Mike, 2003) ada 4 pengelompokkan gaya berpikir yaitu (1) sekuensial konkret, 

(2) sekuensial abstrak, (3) acak konkret dan (3) acak abstrak. Konkret terkait 

dengan penerimaan informasi melalui kelima pancaindera, sedangkan abstrak 

terkait pemahaman terhadap gagasan, kualitas dan konsep-konsep yang tidak 

dapat dilihat (Suyono, 2014).  Sekuensial berarti teratur, langkah demi langkah 

sedangkan random/acak berarti acak tanpa urutan khusus (Tung, 2015).  

Pada dasarnya semua individu pasti mengalami proses berpikir, berpikir 

bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, yang pada akhirnya sesuatu itu akan 

disampaikan kepada orang lain. Ahmadi dan Widodo (2013) menyatakan 

bahwa hasil berpikir itu dapat diwujudkan dalam bentuk bahasa yang artinya 
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dapat dikomunikasikan  baik secara tertulis maupun lisan, dengan tujuan 

membagikan hasil pemikiran kepada orang lain.  

SMP Negeri 3 Ajibarang merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama di daerah Ajibarang. Beralamat di Jln. Raya Pancurendang, Ajibarang, 

Banyumas, Jawa Tengah. SMP Negeri 3 Ajibarang merupakan sekolah yang 

strategis karena terletak di pinggir jalan. SMP Negeri 3 Ajibarang terdiri dari 

21 kelas aktif, yaitu untuk kelas VII terdiri dari 7 kelas (A-G), kelas VIII terdiri 

dari 7 kelas (A-G) dan kelas IX terdiri dari 7 kelas (A-G). Jumlah siswa setiap 

kelas ± 34 siswa. Mata Pelajaran yang dipelajari oleh siswa SMP masih cukup 

luas, yaitu sejumlah 13 mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang diterima 

oleh siswa disampaikan oleh guru yang berbeda-beda. Setiap guru memiliki 

cara dan metode pengajaran yang berbeda pula, baik penyampain materi 

maupun dalam memberikan tugas serta bagaimana menuntun siswa dalam 

proses berpikir saat menyelesaikan sebuah masalah.   

Kelas VIII C merupakan salah satu kelas di SMP Negeri 3 Ajibarang, 

terdapat 34 siswa dalam kelas tersebut. Dari 34 siswa tersebut guru biasanya 

memilih membuat kelompok-kelompok kecil dalam kegiatan pembelajaran, 

agar siswa dapat berbagi ide dengan teman sebayanya. Dalam kelompok 

tersebut siswa dituntut untuk dapat berbagi ide yang dimiliki dengan cara 

mengkomunikasikan kepada teman sebayanya baik secara lisan maupun 

tertulis. Komunikasi tertulis beruba ide-ide matematis, gambar, grafik dan juga 

algortima penyelesaian. Dengan komunikasi tertulis maka dapat dilihat hasil 

dari ide-ide yang dimiliki oleh masing-masing siswa. 
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Berdasarkan hal di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya Berpikir 

Siswa SMP Negeri 3 Ajibarang” sebagai upaya untuk mengoptimalkan gaya 

berpikir siswa yang begitu pula dalam mengkomunikasikan ide-ide dan siswa 

mampu mengkomunikasikan apa yang diketahui serta dipikirkannya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kemampuan komunikasi matematis secara 

tertulis yang ditinjau dari gaya berpikir siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 

Ajibarang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

matematis ditinjau dari gaya berpikir siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 

Ajibarang. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui kemampuan komunikasi matematisnya bila 

ditinjau dari gaya berpikir. 
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2. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui gaya berpikir yang dimiliki siswa sehingga guru 

dapat merancang rencana pembelajaran untuk ke depannya. 

3. Bagi peneliti 

Dapat menambah  ilmu dan  pengalaman dalam mendeskripsikan atau 

menggambarkan kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari 

gaya berpikir siswa. 
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