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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, matematika juga sarat 

dengan nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian dan karakter yang 

dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman yang kompetitif dan menuntut 

profesionalitas. Mencermati hal tersebut, maka kedudukan mata pelajaran 

matematika di sekolah perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

kreatif, inovatif serta berjiwa demokratis, bekerja sama dan penuh percaya diri 

(Machmud, 2013).  

Pentingnya matematika sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika 

yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dua diantaranya adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh serta kemampuan 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. 

Berdasarkan tujuan mata pelajaran matematika di atas maka kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa merupakan dua kemampuan 

penting yang harus dikembangkan kepada siswa. Hal ini sesuai dengan standar 

proses National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) bahwa 

kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Sumarmo (2005) kemampuan tersebut secara umum tersimpul dalam 

kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi (higher-order mathematical 

thinking). 
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Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu 

tujuan pembelajaran matematika yang dianggap penting. Pemecahan masalah 

(problem solving) adalah suatu aktivitas yang melibatkan pemecah masalah 

dengan memandang masalah sebagai masalah tidak rutin yang tidak begitu jelas 

dalam memperoleh solusi sehingga mengharuskan mereka menggambarkannya 

pada sumber mental untuk mengembangkan strategi produktif untuk memecahkan 

masalah (Leong et al, 2011). Siswa yang terlatih dengan pemecahan masalah akan 

terampil dalam menyeleksi informasi yang relevan, menganalisis dan 

mengevaluasi hasilnya (Pujiastuti, 2014). 

Pemecahan masalah menjadi fokus pendidikan matematika, karena 

merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika dan menjadi 

keterampilan matematis yang perlu dikuasai (NCTM, 2000). Standar pemecahan 

masalah matematis untuk tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat atau kelas 12 

yang ditetapkan dalam NCTM yaitu bahwa program pembelajaran harus 

memungkinkan siswa untuk: (1) membangun pengetahuan matematika baru 

melalui pemecahan masalah; (2) memecahkan masalah yang muncul di dalam 

matematika dan di dalam konteks-konteks yang lain; (3) menerapkan dan 

menyesuaikan berbagai strategi yang sesuai untuk memecahkan masalah; dan (4) 

memonitor dan merefleksikan proses dari pemecahan masalah matematis. Hal ini 

sejalan dengan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa 

pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika yang 

menfokuskan pada sikap logis, kritis, analitis, cermat, teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 

Selain kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan komunikasi 

matematis juga penting untuk dimiliki dan dikuasai dengan baik oleh siswa. Hal 

ini dikarenakan keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah didukung oleh 

kemampuan komunikasi matematis. Stacey (2005) mengungkapkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu faktor yang 

memberikan kontribusi dan turut menentukan keberhasilan siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Kemampuan komunikasi yang baik, mendukung 

kemampuan pemecahan masalah matematisnya juga menjadi baik. Sejalan dengan 
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pernyatan tersebut, Hulukati (2005) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis merupakan syarat untuk memecahkan masalah. Selain itu, Pujiastuti 

(2014) dalam penelitiannya melaporkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi 

antara kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Untuk dapat 

mengembangkan daya nalar, berpikir logis, sistematika logis, kreatif, dan cerdas, 

dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan komunikasi 

yang baik, suatu masalah akan dapat direpresentasikan dengan benar melalui 

model matematis, tabel, grafik, atau lainnya, dan hal ini menunjang untuk 

penyelesaian masalah. Oleh karena itu, jika siswa memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik, maka memungkinkan siswa menyelesaikan setiap masalah 

dengan efektif. 

Pentingnya kemampuan komunikasi matematis juga dinyatakan dalam 

NCTM (2000) yaitu bahwa program pembelajaran matematika yang terjadi di 

kelas mulai dari taman kanak-kanak hingga tingkat 12 sebaiknya diarahkan agar 

siswa dapat: (1) mengatur dan mengonsolidasikan pemikiran matematisnya 

(mathematical thinking) melalui komunikasi; (2) mengomunikasikan pemikiran 

matematisnya secara koheren dan jelas kepada teman-temannya, guru, dan orang 

lain; (3) menganalisis dan mengevaluasi strategi dan pemikiran matematis orang 

lain; dan (4) menggunakan bahasa matematis untuk mengekspresikan ide-ide 

matematis dengan jelas. 

Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian terungkap fakta bahwa tingkat 

kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa masih rendah. 

Hal ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan Kadir (2010) yang 

menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP 

pada pokok bahasan aljabar masih rendah. Berdasarkan rerata skor kemampuan 

pemecahan masalah matematis yang diperoleh siswa hanya mencapai 2,7 dari skor 

maksimal ideal 10. Machmud (2013) melakukan studi pendahuluan dalam 

penelitiannya pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa 71,43% siswa pada 

sampel penelitian memiliki rerata kemampuan pemecahan masalah matematis 

dibawah 50%  dari skor ideal untuk pokok bahasan aljabar. 
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Berkaitan dengan rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa, 

diungkapkan dalam hasil penelitian Kadir (2010) yang melaporkan bahwa rerata 

skor kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh siswa hanya mencapai 3,9 

dari skor maksimum idealnya 10 pada pokok bahasan aljabar. Madio (2010) 

dalam studi pendahuluan penelitiannya juga melaporkan bahwa rerata skor 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada pokok bahasan aljabar adalah 1,14 

dari skor ideal  4. Ditinjau dari persentasenya, rerata skor kemampuan komunikasi 

matematis siswa hanya mencapai 28,59% dari skor ideal.  

Hasil penelitian di atas juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh 

The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dinyatakan 

bahwa prestasi matematika siswa Indonesia kelas delapan pada tahun 2007 

menduduki peringkat ke-35 dari 49 negara yang dilakukan survei dengan rerata 

skor 427, padahal rerata skor Internasional adalah 500 (Mullis, Martin, Gonzalez, 

Gregory, Garden, O’Connor, Chrostowski, & Smith, 2008). Sedangkan hasil 

survei yang dilakukan pada tahun 2011 oleh lembaga yang sama menunjukkan 

peringkat Indonesia mengalami penurunan karena hanya menduduki peringkat ke- 

38 dari 42 negara yang dilakukan survei dengan rerata skor hanya 386 poin. Dasar 

penilaian prestasi matematika dalam TIMSS dikategorikan kedalam dua domain, 

yaitu konten dan kognitif. Domain konten matematika dalam survei ini meliputi 

bilangan, aljabar, geometri, serta data dan peluang. Selain itu, untuk domain 

kognitif survei ini dititikberatkan pada pengetahuan, penerapan dan penalaran 

(Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012). 

Pada domain aljabar, survei TIMSS difokuskan untuk mengukur 

pemahaman siswa terhadap konsep linieritas, penggunaan simbol aljabar, konsep 

variabel, mencermati pola, serta kemampuan siswa menyederhanakan ekspresi 

aljabar, menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier, sistem persamaan 

linier dua varibel, fungsi kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita melalui 

pemodelan dengan konsep aljabar. Gambaran capaian siswa Indonesia dalam 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis dapat dilihat dari evaluasi yang 

dilaporkan TIMSS terkait domain ini. Berikut ini adalah contoh capaian siswa 
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kelas VIII dalam pemecahan masalah dan komunikasi matematis domain aljabar 

dengan soal yang disajikan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

Soal nomor 1 ini menuntut keterampilan siswa dalam memodelkan soal cerita ke 

dalam sistem persamaan linier dua variabel lalu menyelesaikannya. TIMSS 

melaporkan bahwa untuk soal ini hanya dapat diselesaikan dengan benar oleh 8% 

siswa Indonesia dengan capaian rerata secara Internasionalnya adalah 18% 

(Mullis et al., 2008).  

Soal nomor 2  pada Gambar 1.2 berikut merupakan soal pemecahan masalah 

dan komunikasi matematis dalam laporan TIMSS lainnya (Mullis et.al., 2012). 

 

 

 

 

 

Jumlah siswa Indonesia yang menjawab benar hanya 23% saja dibandingkan 

dengan rerata secara Internasionalnya yaitu 41%. Capaian tertinggi untuk soal ini 

diraih Singapura dan Korea yaitu 74%. Soal ini jelas menuntut kemampuan 

pemecahan masalah yang baik. Pada soal ini, setidaknya diperlukan tiga langkah 

penyelesaiaan masalah, yaitu: (1) menyatakan dalam persamaaan matematis yang 

tepat; (2) menghitung solusi untuk persamaan yang diperoleh; (3) menghitung 

panjang masing-masing kayu. Dari soal tersebut, tampak bahwa siswa Indonesia 

masih lemah dalam melakukan manipulasi aljabar.  

Survei yang dilakukan oleh Programme for International Student Assesment 

(PISA) dengan mengukur prestasi literasi matematis siswa sekolah berusia 15 

tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2006 Indonesia menduduki peringkat ke-50 

dari 57 negara dengan rerata skor 391. Hasil ini sangat jauh dari rerata skor 

Soal 1. Joe knows that a pen costs 1 zed more than a pencil. His friend 

bought 2 pens and 3 pencils for 17 zeds. How many zeds will joe need 

to buy 1 pen and 2 pencils? Show your work. 

Soal 2. A piece of wood was 40 cm long. It was cut into 3 pieces. The 

lengths in cm are 2x-5, x+7, x+6. What is the length of the longest 

piece? Show your work. If you use calculator, you still must describe 

all the steps you used to obtain yaour answer. 

Gambar 1.1 

Soal 1 TIMSS pada Domain Aljabar 

Gambar 1.2 

Soal 2 TIMSS pada Domain Aljabar 
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internasional dengan jumlah 500 (Organisational for Economic Co-Operation and 

Development [OECD], 2007). Pada tahun 2009 peringkat Indonesia mengalami 

penurunan yaitu peringkat ke-66 dari 67 negara dengan rerata skor 383 

(OECD,2010). Survei yang dilakukan oleh organisasi ini pada tahun 2012 

menunjukkan peringkat Indonesia berada pada urutan ke-64 dari 65 negara 

dengan rerata skor 375. Literasi matematis diartikan sebagai kemampuan siswa 

dalam analisis, penalaran, dan komunikasi, secara efektif, pada saat menampilkan, 

memecahkan dan menginterpretasikan masalah-masalah matematis (OECD, 

2013).  Prabawanto (2013) menyatakan bahwa hal yang merisaukan dari laporan 

OECD tahun 2010 mengenai hasil survey PISA adalah bukan karena posisi siswa-

siswa Indonesia yang selalu berada pada posisi lima terbawah dari seluruh peserta, 

tetapi karena adanya dua fakta yaitu: (1) persentase siswa Indonesia yang literasi 

matematisnya dibawah level 2 sangat besar yaitu mencapai 76,6%; (2) persentase 

siswa Indonesia yang berada di level 5 dan 6 secara statistik tidak ada. Dengan 

demikian, dilihat dari soal-soal yang disajikan pada TIMSS dan fakta yang 

diperoleh dari laporan PISA tampak bahwa kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa Indonesia masih rendah.  

Kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa 

khususnya pada domain aljabar diketahui masih rendah, sehingga peneliti 

melakukan observasi pada salah satu SMP di Kabupaten Ciamis dengan 

memberikan soal terkait konsep aljabar yaitu pada materi himpunan. Materi 

himpunan merupakan salah satu materi yang memuat masalah-masalah yang 

menuntut siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematisnya. Dengan menuasai materi ini, diharapkan siswa mampu 

untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Observasi ini dilakukan kepada 23 orang siswa kelas VIII  yang telah mempelajari 

materi tersebut sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari observasi tersebut yakni 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih sangat rendah. Berikut 

disajikan contoh soal pemecahan masalah terkait cara siswa memilih, 

merencanakan, dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah 

matematika dan atau di luar matematika sebagai hasil bernalar pada Gambar 1.3. 
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Berdasarkan jawaban-jawaban siswa diperoleh informasi bahwa hanya 

terdapat 2 orang siswa (9%) yang mampu membuat strategi yang tepat, 

representasi secara jelas menggambarkan situasi konteks masalah, dan mengarah 

pada jawaban benar disertai alasan. Rerata jawaban siswa pada soal ini hanya 

mencapai skor 2,4 dari skor maksimum ideal 5. 

Selain soal di atas, peneliti juga memberikan soal komunikasi matematis 

pada siswa yang sama. Hasil yang diperoleh dari observasi tersebut yakni 

kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Berikut adalah salah satu 

contoh soal komunikasi matematis terkait cara menyatakan situasi atau ide-ide 

matematis dalam bentuk gambar, diagram atau grafik (kemampuan menggambar) 

yang disajikan pada Gambar 1.4. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan jawaban-jawaban siswa diperoleh informasi bahwa tidak ada 

seorangpun siswa yang dapat membuat gambar diagram dengan benar dan 

lengkap. Rerata jawaban siswa untuk soal ini hanya mencapai skor 2,3 dari skor 

maksimum idealnya 5. Dengan demikian, berdasarkan hasil jawaban kedua soal di 

atas, dapat dilihat bahwa kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa pada sekolah tersebut masih rendah. 

Selain mengembangkan kemampuan kognitif, proses pembelajaran 

matematika juga diharapkan mampu untuk mengembangkan sikap dan karakter 

Soal 3. Dari 20 kardus yang ada di lantai, terdapat 12 kardus memuat makanan 

ringan, 7 kardus memuat minuman, dan 4 kardus memuat kedua-duanya. Apakah di 

lantai tersebut terdapat kardus yang kosong? Jika ada, bagaimana cara menentukan 

banyaknya kardus yang kosong tersebut? Jika tidak ada, berikan penjelasan! 

Soal 4. Diketahui X = {bilangan ganjil antara 10 dan 40 yang merupakan kelipatan 

5} dan Y = {bilangan faktor 30 yang merupakan kelipatan 3}. Gambarlah diagram 

Venn yang menyatakan hubungan kedua himpunan tersebut, kemudian arsirlah 

daerah yang bukan merupakan himpunan X atau himpunan Y! 

Gambar 1.3 
Contoh Soal Pemecahan Masalah Matematis 

Gambar 1.4 
Contoh Soal Komunikasi Matematis 
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siswa. Sebagaimana yang tertuang dalam tujuan mata pelajaran matematika pada 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 disebutkan agar peserta didik memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajarai matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Furinghetti dan Morselli (2009) 

mengemukakan bahwa tidak hanya kemampuan kognitif siswa, faktor afektif juga 

memiliki pengaruh besar pada kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, diharapkan mampu 

melahirkan motivasi bagi siswa dalam menemukan solusi dari permasalahan yang 

ada untuk mencoba bagaimana cara memecahkannya. Solusi yang diperoleh 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi, akan memacu siswa untuk mencari 

solusi yang lain dari masalah yang dihadapinya.  Hal ini apabila selalu dibiasakan, 

diharapkan akan menumbuhkan sikap yang positif. Sikap tersebut diantaranya 

adalah keyakinan siswa atas kemampuannya dalam melakukan tugas-tugas, 

menyelesaikan masalah, serta mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan juga perlu ditingkatkan. Kemampuan ini lebih 

dikenal dengan self-efficacy (Hasanah, 2015).  

Self-efficacy merupakan bagian yang penting dalam belajar matematika. 

Robins, et al. menyatakan bahwa self-efficacy merupakan prediksi prestasi terbaik 

pada sebuah konteks pendidikan (Carmichael, et al., 2010). Dalam penelitiannya, 

Zedar dan Bitar (2014) mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara 

suasana pembelajaran di kelas (kepuasan, pembelajaran yang menyenangkan, 

dukungan, metode yang digunakan oleh guru, dan persaingan) dengan self-

efficacy matematis, dan antara self-efficacy matematis dengan prestasi belajar 

matematika. Hal ini sejalan dengan Euckay U. Onyeizugbo (2010) menyatakan 

bahwa ada korelasi positif antara self-efficacy dengan kinerja akademik, dan 

sebaliknya ada korelasi negatif antara kecemasan dengan self-efficacy. Selain itu 

Liu dan Koirala (2009) juga mengemukakan bahwa siswa dengan self-efficacy 

matematis yang tinggi memiliki kemampuan matematis yang sangat baik.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa tingkat self-efficacy siswa masih rendah. Fakta yang diperoleh dari laporan 
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PISA adalah self-efficacy matematis siswa Indonesia tergolong rendah dibanding 

dengan siswa-siswa dari negara lain, kecuali siswa-siswa dari Brasil, Thailand dan 

Tunisia (OECD, 2010). Lebih lanjut, Widyastuti (2010) melakukan penelitian 

pada siswa SMP dimana hasilnya menyatakan bahwa self-efficacy siswa berada 

pada kategori rendah sebesar 40,625% meskipun telah dilakukan pembelajaran 

dengan Model Elicting Activities. Rendahnya self-efficacy siswa dalam penelitian 

ini yaitu pada setiap dimensi dari self-efficacy diantaranya magnitude/level, 

strength, dan generality. Rendahnya self-efficacy terjadi pada semua siswa pada 

kelas eksperimen untuk semua kategori siswa, baik kategori siswa atas, menengah 

dan bawah. Rendahnya self-efficacy siswa diduga karena tingkat kesukaran 

permasalahan yang diberikan kepada siswa. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nursilawati (2010) yang melaporkan 

bahwa terdapat 68% dari 100 orang siswa memilki self-efficacy yang rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang siswa pada salah satu SMP 

Negeri di Provinsi Jambi diperoleh bahwa siswa merasa kurang yakin pada 

kemampuan matematika yang ia miliki. Siswa merasa cemas ketika diminta oleh 

guru untuk bertanya, memberikan tanggapan atas pertanyaan guru, 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, dan mengerjakan soal di papan 

tulis. 

Selanjutnya, pada penelitian Scristia (2014) diketahui bahwa peningkatan 

self-efficacy siswa SMP yang memperoleh pembelajaran dengan metode discovery 

learning masih tergolong rendah. Rendahnya peningkatan self-efficacy disebabkan 

oleh rendahnya rasa tertarik siswa dalam menyelesaikan soal-soal, rendahnya rasa 

optimis, dan siswa cenderung merasa tidak memiliki kemampuan untuk dapat 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh Moma 

(2014) menyatakan bahwa secara keseluruhan self-efficacy siswa SMP termasuk 

dalam kategori sedang dan peningkatannya termasuk kategori rendah. 

Self-efficacy siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu guru, 

buku teks, strategi pembelajaran, dan yang utama adalah pemanfaatan masalah 

sehari-hari yang ada di sekitar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik 

pembelajaran kontekstual yang menggunakan lingkungan belajar keseharian siswa 
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sebagai starting point pembelajaran, interaksi multi arah (guru dengan siswa atau 

siswa dengan siswa), adanya model (guru atau siswa), dapat meningkatkan self-

efficacy siswa (Schunk, 2012). Self-efficacy siswa perlu ditingkatkan secara 

bersamaan dengan upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis. Salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah, komunikasi, dan self-efficacy matematis siswa adalah 

mencari faktor yang diduga dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan 

tersebut. Salah satu faktor itu adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. Siswa harus difasilitasi dengan suatu pendekatan pembelajaran yang 

dapat mengoptimalkan proses dan hasil belajar matematika. Pendekatan 

pembelajaran yang memuat strategi belajar, perencanaan, monitoring, dan 

evaluasi selama proses belajar sangat direkomendasikan.  

Pemilihan pendekatan pembelajaran harus diarahkan pada terciptanya 

suasana pembelajaran yang menyenangkan, memungkinkan siswa untuk terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, membangun pengetahuan matematis siswa, 

dan memfasilitasi perkembangan self-efficacy-nya. Salah satu pendekatan 

pembelajaran matematika yang dianggap mampu untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, dan self-efficacy matematis siswa 

adalah pendekatan visualisasi. Kusnandi (submitted) menyatakan visualisasi 

merupakan alternatif pendekatan pembelajaran yang memungkinkan terciptanya 

situasi didaktis (interaksi antara siswa dengan konten matematika), situasi 

pedagogis (interaksi antara siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru), dan 

situasi didaktis pedagogis (interaksi antara siswa, guru dan konten matematika).  

Visualisasi dapat digunakan sebagai alat dan tujuan dalam pendidikan 

matematika (Konyalioglu et al, 2005). Visualisasi dalam penelitian ini dipandang 

sebagai alat dalam pembelajaran matematika. Dengan menggunakan pendekatan 

visualisasi, konsep-konsep matematika yang abstrak dapat diubah menjadi sesuatu 

yang konkret dan jelas untuk dimengerti. 

Konyalioglu et al. (2011) menyatakan bahwa pendekatan visualisasi dapat 

meningkatkan minat dan kemampuan matematis siswa. Hal ini diperkuat oleh 

Kashefi et al. (2015) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendekatan 
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visualisasi memiliki potensi dalam meningkatkan kredibilitas dan potensi dari 

siswa. Pendekatan visualisasi akan membuat siswa berpikir kreatif dan kritis 

dalam rangka menjawab setiap soal yang diberikan oleh guru. Visualisasi 

merupakan media yang handal dalam membantu siswa memecahkan masalah 

matematika. 

Ho (2010) menyebutkan bahwa visualisasi adalah jantungnya pemecahan 

masalah matematika. Seorang pemecah masalah yang baik, menggunakan 

visualisasi untuk membantunya dalam memproses bahasa dan informasi numerik 

pada masalah matematika dan membentuk representasi internal dalam memorinya. 

Representasi tersebut dapat digambarkan pada kertas atau gambaran mental 

masalah yang dapat berupa representasi geometri, diagram, tabel, gambar, atau 

beberapa tipe grafik (Montague, Warger & Morgan, 2000). Selanjutnya Guzman 

(2002) mengemukakan bahwa visualisasi dapat menjadi alat yang cepat dalam 

mengomunikasikan suatu gagasan. Pendekatan visualisasi memungkinkan siswa 

berlatih untuk terbiasa memvisualisasikan setiap masalah matematis yang 

dihadapinya, sehingga akan meningkatkan keyakinan siswa atas kemampuannya 

dalam melakukan tugas-tugas, menyelesaikan masalah, serta mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan 

demikian berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, pendekatan visualisasi 

diharapkan mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, 

komunikasi, dan self-efficacy matematis siswa. 

Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dan 

memperoleh prestasi belajar yang baik dipengaruhi pula oleh faktor gender. 

Santrock menyatakan bahwa faktor psikis gender berpengaruh dalam prestasi 

belajar karena gender merupakan dimensi sosiokultural dan psikologis dari pria 

dan wanita (Muthoharoh et al., 2013). Sedangkan Darmastini dan Rosyidi (2014) 

menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan matematika 

adalah gender. Hal tersebut dimungkinkan karena terdapat perbedaan strategi-

strategi yang digunakan oleh siswa laki-laki dan perempuan dalam cara 

penyelesaian masalah. Halat (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa siswa 
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mengalami penurunan minat dan motivasi belajar matematika pada tingkat SMP 

dan SMA dimana salah satu faktor penyebabnya adalah jenis kelamin (gender).  

Beberapa penelitian mengenai kemampuan matematis ditinjau dari gender 

untuk siswa SMP mengindikasikan bahwa kemampuan matematis siswa 

perempuan lebih baik daripada kemampuan matematis siswa laki-laki. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian Darmastini dan Rosyidi (2014) yang menyatakan 

bahwa siswa perempuan pada tingkat SMP lebih banyak memunculkan multi 

representasi  dalam menyelesaikan soal terbuka matematika dibandingkan dengan 

siswa laki-laki. Hasil penelitian Armstrong (1981) menunjukkan bahwa anak 

perempuan pada usia 13 tahun memiliki kemampuan yang lebih baik daripada 

anak laki-laki dalam hal menghitung dan visualisasi spasial. Hasratuddin (2010) 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika realistik pada siswa 

perempuan lebih baik dari siswa laki-laki terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa.  

Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Herman (2007) yang menyatakan bahwa pada semua tingkatan kemampuan 

matematika, siswa laki-laki mencapai peningkatan kemampuan berpikir 

matematis tingkat tinggi yang lebih baik daripada siswa perempuan. Bassey, 

Joshua, dan  Asim (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam mata 

pelajaran matematika, laki-laki lebih unggul jika dibandingkan dengan 

perempuan. 

Penelitian lain menunjukkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam kemampuan matematis, hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Fennema dan Sherman (1978) yang mengungkapkan bahwa secara 

statistik tidak ada perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam 

visualisasi spasial dan motivasi belajar matematika. Begitu juga Ningrum dan 

Rosyidi (2013) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan analogi 

matematika tidak ada perbedaan yang signifikan antara subjek laki-laki dan 

perempuan. Sejalan dengan pernyatan tersebut, Lestari dan Wijayanti (2013) 

menyatakan bahwa antara siswa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada 

umumnya kemampuannya sama ditinjau dari proses berpikir kritis.  
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Penelitian tentang kemampuan matematis ditinjau dari gender masih 

menunjukan hasil yang beragam, sehingga penelitian secara lebih khusus yaitu 

terkait kemampuan pemecahan masalah, komunikasi dan self-efficacy matematis 

siswa SMP ditinjau dari gender layak untuk dilakukan. Berdasarkan uraian 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji kemampuan pemecahan masalah, 

komunikasi, dan  self-efficacy matematis siswa SMP baik secara keseluruhan 

maupun berdasarkan gender melalui pendekatan visualisasi. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman sesuai dengan yang 

diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan yang 

ditetapkan, yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan subjek penelitian kelas VII SMP.   

2. Pokok bahasan yang diambil dalam penelitian ini adalah pokok bahasan 

himpunan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari keseluruhan 

siswa? 

2. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari gender? 

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa perempuan dan siswa laki-laki yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan visualisasi? 

4. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi lebih baik daripada 
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siswa yang memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari keseluruhan 

siswa? 

5. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari gender? 

6. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

antara siswa perempuan dan siswa laki-laki yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan visualisasi? 

7. Apakah pencapaian self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan visualisasi lebih baik daripada self-efficacy siswa yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari keseluruhan siswa? 

8. Apakah pencapaian self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan visualisasi lebih baik daripada self-efficacy siswa yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari gender? 

9. Apakah terdapat perbedaan pencapaian self-efficacy matematis siswa antara 

siswa perempuan dan siswa laki-laki yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan visualisasi? 

10. Bagaimanakah persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan 

visualisasi? 

  

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menelaah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari keseluruhan siswa. 

2. Menelaah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari gender. 
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3. Menelaah perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa perempuan dan siswa laki-laki yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan visualisasi. 

4. Menelaah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari keseluruhan siswa. 

5. Menelaah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi dan siswa yang 

memperoleh pembelajaran ekspositori ditinjau dari gender. 

6. Menelaah perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

perempuan dan siswa laki-laki yang memperoleh pembelajaran dengan 

pendekatan visualisasi. 

7. Menelaah pencapaian self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan visualisasi dan self-efficacy siswa yang memperoleh 

pembelajaran ekspositori ditinjau dari keseluruhan siswa. 

8. Menelaah pencapaian self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan visualisasi dan self-efficacy siswa yang memperoleh 

pembelajaran ekspositori ditinjau dari gender. 

9. Menelaah perbedaan pencapaian self-efficacy matematis siswa perempuan dan 

siswa laki-laki yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan visualisasi. 

10. Menelaah persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan 

visualisasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah aktivitas yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menjadi salah satu sumber informasi, referensi, dan inspirasi bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengungkap kemampuan matematis lainnya pada 

siswa atau yang ingin mengkaji lebih dalam tentang pemilihan pendekatan 

pembelajaran dikaitkan dengan optimalisasi peningkatan kemampuan 
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pemecahan masalah, komunikasi, dan self-efficacy matematis siswa baik 

secara keseluruhan maupun berdasarkan gender.  

b. Melengkapi teori-teori pembelajaran matematika yang telah ada, 

khususnya berkenaan dengan bagaimana mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah, komunikasi, dan self-efficacy matematis siswa baik 

secara keseluruhan maupun gender dengan karakteristik tertentu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa memperoleh manfaat langsung karena terbiasa dan terlatih untuk 

memecahkan masalah dan mengomunikasikan gagasan matematis sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis yang pada 

akhirnya berdampak pada prestasi belajar siswa.  

b. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam 

pembelajaran matematika, khususnya dengan menggunakan pendekatan 

visualisasi. 

c. Hasil penelitian berupa perangkat pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh 

guru dan pemerhati pendidikan matematika dengan terlebih dahulu 

diadaptasi sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan lembaga 

pendidikannya.  

d. Hasil penelitian berupa tes kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, 

dan skala self-efficacy matematis dapat dimanfaatkan oleh guru dan 

pemerhati pendidikan matematika yang ingin mengetahui tingkat 

kemampuan pemecahan masalah, komunikasi dan self-efficacy siswa di 

lingkungan pendidikannya dengan terlebih dahulu diadaptasi sehingga 

sesuai dengan karakteristik siswanya.  

e. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan 

dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan matematika, khususnya dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, komunikasi, dan self-efficacy matematis siswa yang 

merupakan komponen penting dalam pembelajaran matematika. 

f. Hasil penelitian berupa tes kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, 

dan skala self-efficacy matematis berdasarkan gender dapat dimanfaatkan 
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oleh guru dan pemerhati pendidikan matematika untuk menentukan 

perlakuan (treatment) yang sesuai terhadap siswa laki-laki maupun siswa 

perempuan agar materi dapat tersampaikan dengan baik.  


