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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan ini yang 

memegang peranan penting. Suatu Negara dapat mencapai sebuah kemajuan 

jika pendidikan dalam Negara itu baik kualitasnya. Tinggi rendahnya kualitas 

pendidikan dalam suatu Negara dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya dari 

siswa, pengajar, sarana prasarana, dan juga karena faktor lingkungan. 

Pendidikan merupakan proses interaksi sosial antar individu terhadap 

lingkungan yang bertujuan meningkatkan martabat manusia. Melalui 

pendidikan manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

serta sikap dan perilakunya secara optimal yang nantinya dapat digunakan 

sebagai bekal hidup bermasyarakat. Tujuan pendidikan nasional adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada intinya 

pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Guru sebagai seorang pendidik memiliki peranan yang sangat penting 

guna tercapainya tujuan pendidikan nasional sebab kemajuan pendidikan 
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suatu bangsa tergantung dari sistem pendidikan bangsa itu sendiri seperti 

diantaranya kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana serta tenaga kerja 

pendidik. Seorang pendidik yang mampu mengembangkan potensi dari 

peserta didiknya akan senantiasa menciptakan generasi muda yang cerdas, 

terampil, kompeten, dan berkualitas. 

Sama halnya dengan pendidikan, matematika juga merupakan salah satu 

bidang studi yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena matematika 

merupakan ilmu yang mendasari perkembangan sains dan teknologi, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan perkembangan 

pola pikir manusia. Bagi dunia pendidikan, matematika memiliki peran 

sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan terwujudnya komunikasi secara 

cermat. Arti penting matematika membuat matematika perlu diajarkan di 

setiap jenjang pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan 

menengah. 

Dalam dunia pendidikan, matematika adalah salah satu mata pelajaran 

yang sangat penting tetapi kebanyakan orang beranggapan bahwa matematika 

sulit untuk dipelajari, padahal matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Seperti yang 

tercantum dalam lampiran PP Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yang 

menyebutkan bahwa “mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik baik pada pendidikan dasar maupun menengah untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Matematika 
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diharapkan dapat diterima, dipahami, dan dimengerti oleh siswa agar mereka 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal 

siswa untuk memahami konsep matematika pada jenjang pendidikan 

selanjutnya. 

Hasil belajar matematika dipengaruhi oleh kemampuan belajar 

matematika peserta didik itu sendiri. National Council of Teacher of 

Mathematics (NCTM, 2000) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika di sekolah guru harus memperhatikan lima aspek 

kemampuan pelajaran matematika yaitu pemecahan masalah (problem 

solving), penalaran (reasoning), komunikasi (communication), koneksi 

(connection), representasi (representation). Salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki siswa menurut NCTM adalah kemampuan komunikasi. 

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam mempelajari matematika. Hal 

ini senada dengan faedah matematika yang dalam mempelajari matematika 

perlu adanya proses komunikasi yaitu komunikasi antar siswa maupun siswa 

dengan guru. Proses komunikasi yang baik akan meningkatkan aktivitas dan 

keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Melalui komunikasi siswa 

dapat memahami simbol-simbol dan informasi yang ada di dalam masalah 

tersebut. Semakin berkembang bahasa matematika siswa maka semakin baik 

pula pengetahuan siswa pada pelajaran matematika.  

Berdasarkan pentingnya kemampuan komunikasi khususnya dalam 

matematika maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

gambaran kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka penelitian terbatas 

pada gambaran kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Karangpucung. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

gambaran kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Karangpucung. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai sarana informasi bagaimana kemampuan komunikasi matematis 

siswa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Memberikan informasi bagaimana gambaran kemampuan komunikasi 

matematis siswa sebagai bahan acuan untuk meningkatkan prestasi 

peserta didik pada mata pelajaran matematika. 

3. Bagi Siswa 

Memberikan gambaran bagaimana kemampuan komunikasi matematis 

yang dimiliki siswa dan memberikan informasi kepada siswa mengenai 

pentingnya komunikasi matematis untuk mencapai prestasi yang 

maksimal belajar yang maksimal. 
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4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan gambaran tentang kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Karangpucung. 
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