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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan komunikasi dapat diartikan sebagai kemampuan

menyampaikan suatu pesan ke penerima pesan untuk memberitahu,

berpendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tulisan.Untuk

mengembangkan kemampuan komunikasi, kita dapat menyampaikan dengan

berbagai bahasa termasuk bahasa matematis. Kemampuan komunikasi

matematis adalah kemampuan mengkomunikasikan ide-ide matematis baik

secara lisan maupun tertulis. Kemampuan komunikasi matematis merupakan

salah satu bagian dalam pembelajaran, sehingga perlu dikembangkan dalam

aktivitas pembelajaran matematika. Menurut Baroody (Husna, 2013) bahwa

sedikitnya ada dua alasan penting mengapa komunikasi dalam pembelajaran

matematika perlu dikembangkan di sekolah, (1) matematika tidak hanya

sekedar alat bantu berpikir, alat untuk menemukan pola, menyelesaikan

masalah atau mengambil keputusan, tetapi matematika juga sebagai alat untuk

mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, tepat dan ringkas, (2) sebagai

aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika di sekolah, matematika juga

sebagai wahana interaksi antar siswa dan juga sebagai sarana komunikasi guru

dan siswa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru matematika kelas

VIII A MTs SA Biroyatul Huda Cilongok, peneliti memperoleh informasi

bahwa pembelajaran matematika yang dilakukan di sekolah belum sepenuhnya

dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa.
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Pembelajaran matematika umumnya masih berlangsung secara tradisional

dengan karakteristik berpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran, sebagian

besar siswa mengalami kesulitan dalam menerjemahkan soal kehidupan sehari-

hari ke dalam model matematika. Ini menunjukkan bahwa kemampuan

komunikasi matematika siswa masih kurang baik, keaktifan siswa dalam

berkomunikasi seringkali tergantung pada tingkat kesukaran materi yang

sedang dipelajari.

Kemampuan komunikasi matematis erat kaitannya dengan rasa percaya

diri yang dimiliki oleh siswa.Dalam setiap proses pembelajaran, siswa

membutuhkan rasa percaya diri, seperti ketika mengerjakan soal atau tugas

secara mandiri, berbicara mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan guru,

tampil presentasi ke depan kelas. Semua aktivitas tersebut tidak dapat

dilakukan jika siswa tidak memiliki keyakinan akan kemampuannya sendiri.

Dengan adanya rasa percaya diri, maka proses belajar matematika yang

dicapai oleh siswa akan lebih optimal. Rasa percaya diri juga merupakan nilai

karakter yang ditanamkan kepada siswa dan nilai yang paling dekat dengan

karakteristik mata pelajaran matematika SMP (Prayitno, 2011). Percaya diri

diartikan sebagai sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap

tercapainya setiap keinginan dan harapannya.

Menurut Taylor (Siska, 2003) bahwa salah satu penyebab kecemasan

berkomunikasi adalah keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Menurut

Siska dkk (2003) bahwa penyebab kecemasan berkomunikasi adalah pikiran-

pikiran negatif bahwa dirinya tidak mampu, tidak akan berhasil, dan akan

dinilai negatif oleh orang lain. Bisa dikatakan bahwa semua ini berawal dari
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kurangnya rasa percaya diri dari dalam diri siswa. Kepercayaan diri

memberikan sumbangan efektif sebesar 52,6 % terhadap kecemasan

komunikasi interpersonal, sementara sisanya 47,4 % ditentukan oleh faktor lain

di luar kepercayaan diri, seperti ketrampilan berkomunikasi, situasi,

pengalaman kegagalan atau kesuksesan dalam komunikasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul gagasan untuk melakukan

penelitian tentang deskripsi kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari

rasa percaya diri siswa kelas VIII A MTs SA Biroyatul Huda Cilongok.

Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam penelitian ini diukur melalui

kemampuan komunikasi matematis secara tertulis.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas

jangkauannya, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana kemampuan

komunikasi matematis ditinjau dari sikap percaya diri siswa kelas VIII A MTs

SA Biroyatul Huda Cilongok.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa

ditinjau dari sikap percaya diri siswa kelas VIII A MTs SA Biroyatul Huda

Cilongok.
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D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

a. Bagi siswa, siswa dapat mengetahui kemampuan komunikasi dan rasa

percaya diri yang ada dalam dirinya.

b. Bagi guru, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan komunikasi

matematis ditinjau dari rasa percaya diri siswa, serta sebagai bahan evaluasi

untuk pembelajaran selanjutnya.

c. Bagi sekolah, sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan untuk

melakukan perbaikan yang tepat terhadap siswa dalam pembelajaran

matematika sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

d. Bagi peneliti, dapat pengetahuan dan pengalaman tentang karya ilmiah

kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari rasa percaya diri siswa.
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