
Mimy Furisia, 2016 
Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Komunikasi Matematis Siswa Smp Pada Materi 
Aritmetika Sosial Melalui Penelitian Desain 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari 

kehidupan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara 

sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, 

sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur. Seperti 

diketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang cerdas dan berkualitas, baik segi spiritual, intelegensi dan skill 

sehingga pendidikan merupakan suatu proses mencetak generasi penerus bangsa 

agar tidak lagi tertinggal oleh bangsa-bangsa lain dalam hal apapun.  

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan awal, namun untuk menjamin 

berkembangnya pontesi-potensi dalam diri seseorang dibutuhkan sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal, dimana proses pendidikan dapat terlaksana secara 

intensif dan sistematis agar potensi tersebut berkembang secara optimal. Sebagai 

mana yang diketahui, pembelajaran di sekolah, baik itu sekolah dasar maupun 

sekolah menengah meliputi berbagai macam ilmu yang tercakup dalam berbagai 

macam mata pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran matematika.  

Matematika adalah ilmu dasar yang memiliki peran penting dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Peran matematika dalam tujuan umum pendidikan 

matematika adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi 

perubahan keadaan yang berkembang melalui tindakan dasar berpikir kritis, 

rasional dan cermat serta dapat menggunakan pola berpikir matematika yang baik 

dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-

hari. 

National Research Council (NRC)  (dalam Shadiq,  t.t.) menyatakan 

bahwa: “Mathematics is the key to opportunity”. Bagi siswa keberhasilan 

mempelajari matematika akan membuka pintu karir yang cemerlang. Matematika 

akan menunjang dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dan  matematika 

dapat menyiapkan siswa untuk bersaing dan berkompetensi pada berbagai bidang. 
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Oleh karena itu matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat 

penting untuk dipelajari bagi setiap siswa, baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Melalui pembelajaran matematika, guru diharapkan dapat mengoptimalkan 

siswa untuk menguasai konsep dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, 

analitis, sistematis, kreatif dan komunikatif. Sejalan dengan itu, tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) (BSNP : 2006) yaitu agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika. 

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika dan kompetensi yang harus 

dimiliki siswa di atas, terlihat bahwa komunikasi merupakan salah satu 

kemampuan yang menjadi tujuan dan kompetensi yang harus 

ditumbuhkembangkan dalam pembelajaran matematika. Sejalan dengan itu 

Barody (dalam Umar, 2012) menyatakan bahwa “ada 2 alasan penting yang 

menjadikan komunikasi dalam pembelajaran matematika perlu menjadi fokus 

perhatian yaitu (1) mathematics as language; matematika tidak hanya sekedar alat 

bantu berfikir (a tool to aid thinking), alat untuk menemukan pola, atau 

menyelesaikan masalah namun matematika juga “an invaluable tool for 

comunicating a variety of ideas clearly, precisely, and succintly,” dan (2) 

mathematics learning as social activity; sebagai aktivitas sosial, dalam 

pembelajaran matematika, interaksi antar siswa, seperti juga komunikasi guru 

dengan siswa merupakan bagian penting untuk “nurturing children’s 

mathematical potential”. 
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National Council of Mathematics Teacher (NCTM, 2006) menyatakan 

bahwa pembelajaran matematika harus membuat siswa memiliki beberapa 

kompetensi, diantaranya problem solving (pemecahan masalah), use of heuristics 

(penggunaan heuristik), visualitation (visualisasi), representation (representasi) 

reasoning and proof (penalaran dan pembuktian), making connection (membuat 

koneksi), dan mathematical communication (komunikasi matematik). 

Kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan oleh siswa ketika mempelajari 

matematika dan ilmu lain, memecahkan masalah maupun dalam kehidupan sehari-

hari. 

Berdasarkan pentingnya kemampuan komunikasi matematis, maka 

diperlukan seperangkat bahan ajar yang dapat memfasilitasi dan menyalurkan 

siswa agar mempunyai kemampuan komunikasi matematis. Menurut Majid (2012, 

hlm. 21), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan 

bahan ajar diharapkan dapat membantu dan membimbing siswa dalam memahami 

konsep dan aplikasinya. Disamping itu, bahan ajar juga harus dapat mengatasi 

berbagai kendala siswa selama pembelajaran berlangsung, sedangkan guru 

berperan dalam memberikan intervensi berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

mampu membantu siswa untuk memilih strategi penyelesaian masalah. 

Pengembangan bahan ajar berbasis komunikasi matematis dapat menjadi salah 

satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Melalui pengembangan bahan ajar berbasis komunikasi matematis ini diharapkan 

siswa mampu menemukan pemahaman konsep secara mandiri untuk selanjutnya 

digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

Bahan ajar sebagai seperangkat bahan yang dapat membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran dan perlu digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga peneliti mengumpulkan data mengenai penggunaan bahan ajar di salah 

satu sekolah melalui wawancara dengan salah seorang guru matematika  di salah 

satu SMP Negeri di Lembang. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi 

bahwa terdapat beberapa permasalahan di sekolah tersebut. Ketersediaan sumber 

belajar, seperti buku paket kelas VII yang sangat terbatas sehingga hanya 

beberapa siswa saja yang dapat peminjaman buku. 
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Bahan ajar yang disediakan oleh sekolah hanya buku paket, sedangkan 

bahan ajar lain, seperti LKS tidak pernah dibuat oleh guru sehingga pembelajaran 

di sekolah tersebut selalu ceramah, guru menjelaskan materi di depan kelas dan 

siswa mendengarkan penjelasan. Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan 

konsep-konsep dan rumus-rumus, kemudian guru memberikan contoh soal dan 

siswa berlatih menyelesaikan soal latihan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan 

bahwa sekolah kurang mampu memfasilitasi siswa melalui sumber belajar. Selain 

itu, cara pembelajaran tersebut dikawatirkan dapat membuat siswa menjadi 

kurang aktif dan materi yang dipelajari pun kurang bermakna. 

Berdasarkan analisis tes kemampuan komunikasi matematis terhadap 

siswa kelas VIII di salah satu SMP Negeri di Lembang, kesulitan siswa dalam 

mengerjakan persoalan aritmetika sosial adalah sebagai berikut : 

1. Mengindentifikasi unsur-unsur yang diketahui dalam soal.  

2. Kurang memahami konsep aritmetika sosial (harga pembelian, harga 

penjualan, untung, rugi, persentase untung, persentase rugi, pajak, brutto, 

netto, tara, dan bunga tabungan (bung tunggal). 

3. Kurang bisa dalam mengkomunikasikan kesimpulan. 

 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kesulitan 

dalam mengerjakan soal dengan indikator komunikasi matematis. Bahan ajar yang 

cocok untuk diimplementasikan di sebuah sekolah pun mungkin berbeda-beda, 

disesuaikan dengan kondisi siswa di sekolah tersebut. Ada kemungkinan bahwa 

kesulitan yang dialami siswa di sebuah sekolah disebabkan oleh faktor yang sama, 

seperti ketersediaan bahan ajar yang terbatas, cara mengajar guru ataupun rata-rata 

kemampuan matematik siswa yang memang rendah. Oleh karena itu hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas VII di salah satu SMP 

Negeri di Lembang ini dapat dijadikan bahan untuk menyusun desain bahan ajar 

yang diimplementasikan untuk siswa pada tingkat kelas yang lebih rendah, yaitu 

kelas VII. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa 

dan melatih kemampuan komunikasi matematis siswa, haruslah dibuat bahan ajar 

yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Akan tetapi, menyusun 



5 

 

Mimy Furisia, 2016 
Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Komunikasi Matematis Siswa Smp Pada Materi 
Aritmetika Sosial Melalui Penelitian Desain 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

bahan ajar yang efektif tidak cukup hanya berdasarkan asumsi-asumsi bahwa 

siswa akan belajar melalui lintasan belajar tertentu (Mulyana, 2012, hlm. 127). 

Oleh karena itu sebelum menyusun bahan ajar perlu dibuat Hyphotetical Learning 

Trajectory (HLT).  

Menurut Wijaya (2009, hlm. 374), pentingnya perumusan HLT bisa 

dianalogikan dengan perencanaan rute perjalanan. Jika dipahami rute-rute yang 

mungkin untuk menuju tujuan,  maka bisa dipilih rute yang baik. Selain itu juga 

bisa diselesaikan permasalahan yang dihadapi dalam perjalanan, jika paham rute 

tersebut. Begitu pula dalam menentukan perencanaan pembelajaran, jika guru 

dapat memilih cara yang tepat maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik sehingga siswa dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. 

HLT berperan dalam setiap tahapan penelitian desain. Menurut Barad dan 

Squire (Akker et al, 2006 , hlm. 5), salah satu dari definisi penelitian desain yaitu 

serangkaian pendekatan dengan tujuan untuk menghasilkan teori-teori baru dan 

model praktis yang berpotensi memberikan dampak terhadap kegiatan belajar 

mengajar. Sejalan dengan itu Gravemeijer dan Cobb (2006) mengungkapkan 

bahwa perubahan penelitian yang semula membuktikan bahwa teori A lebih baik 

daripada teori B menjadi penelitian yang bertujuan menghasilkan produk berupa 

teori yang didukung data empiris mengenai bagaimana suatu intervensi berjalan 

sesuai tujuannya, dilakukan melalui penelitian desain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bahan ajar 

berbasis komunikasi matematis yang dapat membantu mengurangi kesulitan 

belajar siswa, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Komunikasi Matematis Siswa SMP 

pada Materi Aritmatika Sosial Melalui Penelitian Desain”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas  dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

bentuk tugas-tugas dalam bahan ajar berbasis komunikasi matematis pada materi 

Aritmatika Sosial”. Selanjutnya masalah ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimana bentuk tugas yang disajikan dalam bahan ajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi matematis untuk 

memfasilitasi siswa dalam menemukan rumus untung dan rugi? 

2. Bagaimana bentuk tugas yang disajikan dalam bahan ajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi matematis untuk 

memfasilitasi siswa dalam menemukan rumus persentase untung  dan 

persentase rugi? 

3. Bagaimana bentuk tugas yang disajikan dalam bahan ajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi matematis untuk 

memfasilitasi siswa dalam menemukan rumus brutto, netto dan tara? 

4. Bagaimana bentuk tugas yang disajikan dalam bahan ajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi matematis untuk 

memfasilitasi siswa dalam menemukan rumus bunga tabungan (bunga 

tunggal)? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pengkajian materi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan bentuk tugas yang disajikan dalam bahan ajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi matematis untuk 

memfasilitasi siswa dalam rumus untung dan rugi. 

2. Menghasilkan bentuk tugas yang disajikan dalam bahan ajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi matematis untuk 

memfasilitasi siswa dalam rumus persentase untung dan persentase rugi 

3. Menghasilkan bentuk tugas yang disajikan dalam bahan ajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi matematis untuk 

memfasilitasi siswa dalam menemukan rumus brutto, netto dan tara. 

4. Menghasilkan bentuk tugas yang disajikan dalam bahan ajar dengan 

mempertimbangkan kemampuan komunikasi matematis untuk 

memfasilitasi siswa dalam menemukan rumus bunga tabungan (bunga 

tunggal). 
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D. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam Pengembangan bahan 

ajar maka bahan ajar yang akan dikembangkan adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) 

pada materi Aritmetika Sosial kelas VII  di salah satu SMP Negeri di Lembang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan kemampuan komunikasi matematis siswa dapat terlatih 

dengan baik, sehingga selanjutnya siswa lebih lancar mengomunikasikan 

gagasannya 

2. Bagi Guru 

Hasil pengembangan bahan ajar ini dapat dijadikan referensi untuk melatih 

kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai seorang calon guru memberi pengalaman dalam mengembangkan 

bahan ajar yang tepat agar mendorong berkembangnnya kemampuan 

komunikasi matematis siswa sehingga kelak dapat menjadi guru yang 

lebih baik. 

 

F. Definisi Operasional 

Supaya tidak terjadi perluasan makna dalam pengkajian materi, maka ada 

beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional, yaitu : 

1. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan guru maupun 

siswa untuk membantu terciptanya proses belajar mengajar yang baik dan 

terencana. Bahan yang dimaksud berupa Lembar Kerja Siswa (LKS). 

2. Kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini adalah 

kemampuan komunikasi tertulis siswa dalam menyatakan suatu situasi, 

gambar, diagram atau benda nyata kedalam simbol, idea, atau model 

matematika. membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan 
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definisi, generalisasi, sehingga mampu mengungkapkan kembali suatu 

uraian atau paragraf matematika kedalam bahasa sendiri. 

3. Penelitian desain adalah sebuah penelitian yang menempatkan proses 

desain (perancangan) sebagai strategi untuk mengembangkan suatu bahan 

ajar. Penelitian desain terdiri dari tiga fase, yaitu desain permulaan, 

eksperimen, dan analisis tinjauan. 

 


