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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan subjek atau mata pelajaran yang penting untuk 

dipelajari. Kleine dan Thomas dalam tesisnya menyatakan berdasarkan 

National Mathematics Advisory Panel (NMAP, 2008), Matematika, 

merupakan kemampuan yang penting untuk dikuasai dalam kehidupan sehari-

hari. Pemikiran matematika adalah sesuatu yang kita lakukan, mulai dari 

perhitungan yang sederhana hingga kompleks. Adam dalam disertasinya 

mengungkapkan National Numeracy Strategy (Department for Education and 

Employment (DfEE), 1999) menyatakan bahwa dasar yang kuat dalam 

berhitung dasar membantu anak untuk berhasil dalam bidang studi lainnya 

dalam kurikulum dan mengembangkan kemampuan matematika yang penting 

untuk pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan. (Adams 2007). Ketika 

Matematika disebutkan, banyak orang akan bicara bahwa mereka tidak 

memiliki kemampuan bermatematika yang  baik, takut terhadap matematika 

atau tidak suka dengan matematika.  

Del Siegle dan McCoach menyatakan alasan kenapa ada siswa yang 

antusias sedangkan yang lainnya tidak tertarik untuk belajar.Mengapa 

sebagian siswa percaya akan kemampuan dirinya dalam bermatematika dan 

sebagian lainnya merasa tidak mampu.Hal ini berpengaruh terhadap 

kepercayaan diri seseorang pada kemampuan dirinya. Contohnya, jika siswa 

percaya akan kemampuan dirinya, mereka akan lebih banyak bertanya atau 
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menjawab pertanyaan lebih sering daripada siswa yang tidak percaya akan 

kemampuan dirinya, mereka akan lebih banyak diam dan cenderung takut. 

Tentunya hal ini akan mempengaruhi proses belajar mengajar. 

Bandura (1997) menyatakan Self-Efficacy merupakan hal yang 

mendasari siswa termotivasi sehingga sukses dalam bidang yang spesifik dan 

juga mempunyai peran penting dalam prestasi akademiknya. Selain itu 

Pajares & Millers (1994) juga menyatakan bahwa faktanya Self-Efficacy 

merupakan predictor yang menentukan mathematics performance yang lebih 

kuat dari faktor-faktor lainnya seperti self-concept, anxiety, perceived 

usefulness of mathematics, jenis kelamin, atau latar belakang matematika. 

Selain kemampuan self-efficacy, hal yang tidak kalah penting yaitu 

mengenai komunikasi matematis.Kemampuan komunikasi matematis adalah 

kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide-ide matematis yang 

dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan  yang dapat berupa simbol, 

notasi, istilah, grafik, gambar, benda nyata, aljabar ataupun dengan bahasa 

sehari-hari dan disertai dengan penjelasan untuk memperjelas ide-ide 

matematis mereka. Komunikasi merupakan suatu cara untuk menyampaikan 

ide-ide matematis untuk memperjelas suatu pemahaman mengenai 

permasalahan, strategi maupun solusi matematika baik secara tertulis maupun 

lisan. Komunikasi matematis merupakan salah satu kompetensi penting yang 

harus dikembangkan pada setiap topik matematika dan seharusnya menjadi 

salah satu fokus pembelajaran.   
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Hal itu juga selaras dengan yang dikatakan oleh Peressini dan Basset 

(1996: 157) bahwa komunikasi di dalam matematika merupakan hal yang 

penting sebagai usaha siswa untuk mengembangkan kemampuan  matematika 

mereka. Tanpa adanya komunikasi, kita mempunyai sedikit keterangan 

(bukti), data dan fakta tentang pemahaman siswa dalam  melakukan 

penerapan dari proses-proses matematis. Ini berarti, dengan adanya 

komunikasi, kita menjadi lebih berhati-hati untuk tidak berasumsi bahwa 

siswa memahami konsep/ proses di dalam matematika ketika siswa tidak 

mengekspresikan ide-ide mereka secara jelas pada materi tersebut.   

Self-efficacy dimungkinkan akan mempunyai keterkaitan dengan 

kemampuan komunikasi matematis yang yang selanjutnya berpengaruh 

terhadap kemampuan memahami konsep matematis lainnya. Oleh karena itu, 

dilihat dari pentingnya self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis, 

maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai gambaran 

kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa kelas VIII di SMP 

Purnama Puwokerto. 

SMP Purnama Purwokerto terletak di Jalan Margantara no.554 

Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan. Jumlah guru, staff TU dan karyawan 

di SMP Purnama Purwokerto berjumlah 12 orang.Di sekolah tersebut 

menyediakan 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 1 kelas untuk kelas 

VII,1 kelas untuk kelas VIII,dan 1 kelas untuk kelas IX.Jumlah siswa di SMP 

Purnama Purwokerto adalah 57 siswa yang terdiri dari 15 siswa kelas VII,23 

siswa kelas VIII,dan 19 siswa kelas IX. 
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Latar belakang ekonomi siswa kelas VIII berasal dari bermacam-

macam kalangan, dari kalangan ekonomi bawah sampai atas. Namun 

sebagian besar berasal dari ekonomi kalangan menengah ke bawah, 89% dari 

jumlah keseluruhan siswa kelas VIII yaitu berlatar belakang dari keluarga 

buruh, petani, karyawan swasta, sedangkan 11% dari jumlah keseluruhan 

siswa kelas VIII yaitu berlatar belakang dari keluarga PNS. 

Tingkat self-efficacy rendah, komunikasi pun rendah. Diduga akan 

mempengaruhi siswa mengkomunikasikan ide-ide matematis mereka secara 

tertulis. Selain itu, di mungkinkan self-efficacy-nya juga belum terbentuk 

dengan kuat. Latar belakang siswa yang bermacam-macam itulah yang 

memungkinkan perbedaan karakter yang ada pada masing-masing siswa. 

Siswa kelas VIII masih belum berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu,dilihat dari pentingnya self-efficacy dan komunikasi 

matematis,maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai gambaran 

kemampuan self-efficacy dan komunikasi matematis siswa kelas VIII di SMP 

Purnama Purwokerto.  

Kemampuan komunikasi matematis siswa, dalam penelitian ini diukur 

melalui kemampuan komunikasi matematis secara tertulis. Berdasarkan 

uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan dengan judul 

“Deskripsi Self-Efficacy dan Kemampuan Komunikasi Siswa SMP Purnama 

Purwokerto.”   
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B. Pertanyaan Penelitian/Fokus Penelitian  

“Bagaimana gambaran self-efficacy dan kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis siswa kelas VIII SMP Purnama Puwokerto?”   

 

C. Tujuan Penelitian  

Mendeskripsikan gambaran self-efficacy dan kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis siswa kelas VIII SMP Purnama Puwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:  

1. Bagi Guru  

Dapat dijadikan alat evaluasi terhadap proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, sehingga kekurangan-kekurangan dalam mengajar 

dapat diperbaiki untuk pelajaran yang akan datang.  

2. Bagi Sekolah  

Dapat dijadikan referensi untuk melakukan bimbingan yang terkait 

dengan siswa terutama dalam pembelajaran matematika sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

3. Bagi Peneliti  

Dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi peneliti dalam 

mendeskripsikan atau menggambarkan self-efficacy siswa dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara tertulis. 
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