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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, kemampuan komunikasi 

merupakan salah satu standar kompetensi lulusan bagi siswa sekolah dasar sampai 

menengah. Senada dengan itu, Kist (Clark, 2005:1) mengatakan bahwa saat ini, 

komunikasi yang efektif dilihat sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh 

siswa sekolah menengah dalam semua pelajaran, bukan hanya bahasa, seni atau 

sosial. Oleh karena itu, komunikasi menjadi salah satu kemampuan yang perlu 

dikembangkan dalam matematika. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan umum 

pembelajaran matematika menurut National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM) (Tandililing, 2011:4) yaitu belajar untuk berkomunikasi (mathematical 

communication). 

Perlunya kemampuan komunikasi matematis untuk dikembangkan di 

kalangan siswa diutarakan oleh Baroody (Tandililing, 2011:4), bahwa 

pembelajaran harus dapat membantu siswa mengkomunikasikan ide matematis 

melalui lima aspek komunikasi, yaitu representing, listening, reading, discussing 

dan writing. Kemudian Baroody (Tandililing, 2011:4) juga menyebutkan, 

sedikitnya ada dua alasan penting mengapa komunikasi dalam pembelajaran 

matematika perlu ditingkatkan di kalangan siswa, yaitu: (1) Mathematics as 

language, yang berarti matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir (a tool 

to aid thinking), alat menemukan pola, menyelesaikan masalah atau mengambil 

keputusan, tetapi matematika juga “an invaluable tool for communicating a 
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variety of ideas clearly, precisely, and succinctly. (2) Mathematics learning as 

social activity, yang berarti matematika sebagai aktivitas sosial dalam 

pembelajaran matematika, sebagai wahana interaksi antar siswa dan juga 

komunikasi antara guru dan siswa. 

Pentingnya komunikasi matematis juga diungkapkan oleh Lindquist dan 

Elliot (Anggraeni, 2012:6) yang menyatakan bahwa kita memerlukan komunikasi 

dalam belajar matematika jika hendak meraih secara penuh tujuan sosial seperti 

belajar seumur hidup dan matematika untuk semua orang. Dengan komunikasi 

matematis, siswa dapat mengemukakan ide mereka dengan cara 

mengkomunikasikan pengetahuan matematika yang dimilikinya baik secara lisan 

maupun tulisan. Melihat pentingnya kemampuan komunikasi matematis dalam 

pembelajaran matematika, maka kemampuan komunikasi matematis harus 

ditingkatkan. 

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Firdaus pada tahun 2005 (Hutapea, 2013:5) 

ditemukan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dalam kelompok kecil tipe Team-Assisted Individualization (TAI) 

berbasis masalah masih tergolong rendah. Begitu juga penelitian yang dilakukan 

oleh Sulastri pada tahun 2009 (Mustikawati, 2013: 3) pada siswa SMP Negeri 2 

Soreang kelas VIII yaitu berdasarkan data hasil tes akhir kemampuan komunikasi 

matematis terlihat dari 35 siswa memiliki rata-rata skor 50,54 atau 50,54% dari 

skor ideal dengan skor ideal yaitu 100. Skor terendah yang diperoleh yaitu 16 dan 

skor tertinggi yaitu 90 dari skor ideal. Dari perolehan rata-rata skor, tampak 

bahwa secara umum siswa masih kurang dalam kemampuan komunikasi 

matematis. 
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Sullivan & Mousley (Tandililing, 2011:7) mengemukakan bahwa 

merosotnya pemahaman matematis dan komunikasi matematis siswa di kelas 

antara lain dikarenakan oleh: (a) dalam mengajar guru sering mencontohkan pada 

siswa bagaimana menyelesaikan soal dan (b) siswa belajar dengan cara 

mendengar dan menonton guru melakukan proses pembelajaran matematika, 

kemudian guru mencoba memecahkan soal sendiri dengan satu cara penyelesaian, 

dan memberi soal latihan. Brooks & Brooks (Tandaliling, 2011:7) menamakan 

pembelajaran seperti ini sebagai konvensional, karena suasana kelas masih 

didominasi guru dan titik berat pembelajaran ada pada keterampilan dasar. 

Pembelajaran yang didominasi oleh guru sangat memungkinkan bagi 

siswa untuk merasa bosan dan tidak berkembang. Cara mengajar yang monoton 

juga dapat mengakibatkan rendahnya respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa siswa akan 

memiliki anggapan yang negatif terhadap matematika. Sikap yang negatif 

terhadap matematika akan mempengaruhi proses pembelajaran. Akibatnya, siswa 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara biasa saja, siswa tidak tertarik 

untuk mengeksplor pengetahuan yang telah dimilikinya, terlebih untuk melakukan 

komunikasi dalam pembelajaran matematika di kelas. Sejalan dengan hal tersebut, 

maka penting untuk memperhatikan sikap positif siswa terhadap matematika. 

Seperti yang dikatakan oleh Ruseffendi (1991), bahwa sikap positif terhadap 

matematika berkorelasi positif dengan prestasi belajar. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Utari, Rukmana, dan Suhendra 

(Istiqomah, 2008:4) berdasarkan penelitiannya yang menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika di Indonesia saat ini dirasakan masih kurang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan gagasan 

matematika yang dimilikinya. Untuk itu, perlu disusun suatu pendekatan dalam 

pembelajaran upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis yang lebih 
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komprehensif dan dapat mengaitkan materi dengan kenyataan yang ada di 

lingkungan sekitarnya. Salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang bisa 

digunakan dalam pembelajaran matematika adalah pendekatan kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning). Pendekatan kontekstual fokus kepada siswa 

sebagai pembelajar yang aktif, memberikan rentang yang luas tentang peluang-

peluang belajar bagi mereka yang menggunakan kemampuan-kemampuan 

akademik mereka untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan nyata yang 

kompleks (Depdiknas, 2002: 15).  

Untuk membantu siswa sewaktu mereka mengalami hambatan dalam 

proses pembelajaran, Anderson (Sumarmo, 2000:7) menyarankan agar guru 

melakukan teknik scaffolding. Scaffolding adalah pemberian sejumlah bantuan 

kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi 

bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya (Mulyana, 

2008). Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk, gambar, pemodelan, atau 

memberi contoh. 

Terdapat keterkaitan antara pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual dan teknik scaffolding dengan indikator komunikasi matematis yang 

hendak dicapai oleh siswa. Dalam langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding, terdapat tahapan pembentukan 

kelompok belajar untuk menciptakan aspek learning community. Pembentukan 

kelompok belajar tersebut tentu dapat menciptakan komunikasi dua arah baik di 

antara siswa maupun antar siswa dengan guru. Dapat dilihat juga pada tahap 

konstruktivis dan inquiry, dimana siswa harus mengkonstruksi pengetahuan 

barunya dengan bahasa sendiri kemudian menggali masalah yang berhubungan 

dengan sehari-hari untuk menemukan temuan baru. Pada tahap tersebut siswa 

dilatih untuk dapat menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa dan simbol 
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matematika, juga merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan diagram ke 

dalam ide matematika. Selain itu, tahapan lain dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding yaitu modeling, dimana siswa 

diharapkan dapat membuat model matematika atau membentuk persamaan aljabar 

dari persoalan matematika dan melakukan perhitungan dengan tepat. Kemudian 

pada tahap reflection dan authentic assessment dimana pada pelaksanaannya 

dibutuhkan komunikasi yang baik, baik komunikasi secara tertulis maupun 

komunikasi lisan seperti komunikasi dua arah antar siswa maupun siswa dengan 

gurunya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin 

melihat sejauh mana peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

dengan teknik scaffolding yang dituangkan dalam judul “Peningkatan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Menggunakan Pendekatan 

Kontekstual dengan Teknik Scaffolding”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan 

teknik scaffolding lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional? 

2. Bagaimana kualitas peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

dengan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan teknik 

scaffolding? 
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3. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka 

permasalahannya akan dibatasi sebagai berikut. 

1. Penelitian akan dilakukan terhadap siswa di salah satu SMP Negeri di 

Katapang kelas VIII semester ganjil, tahun ajaran 2013/2014. 

2. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Notasi Fungsi dan Grafik Fungsi. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan 

teknik scaffolding lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

2. Mengetahui kualitas peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

dengan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dengan teknik 

scaffolding. 

3. Mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini diantaranya: 

1. Sebagai bahan kajian atau referensi bagi guru dalam sistem pengajaran di 

kelas, khususnya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 
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2. Sebagai pengalaman baru bagi siswa dalam pembelajaran matematika, juga 

untuk merangsang kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3. Sebagai masukkan bagi sekolah dan sebagai sumbangan pemikiran bagi 

peneliti lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu  

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Kemampuan komunikasi matematis, merupakan kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dalam matematika yang meliputi aspek written text, 

mathematical expression, dan drawing. Adapun indikator komunikasi 

matematis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa dan simbol matematika. 

2) Merefleksikan benda-benda nyata, gambar, grafik, tabel, dan diagram ke 

dalam ide matematika. 

3) Menginterpretasi persoalan matematika ke dalam gambar, diagram, tabel 

atau grafik. 

4) Membuat model matematika atau membentuk persamaan aljabar dari 

persoalan matematika dan melakukan perhitungan dengan tepat. 

2. Pendekatan kontekstual, merupakan suatu pendekatan dalam proses 

pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait 

dengan dunia nyata kehidupan siswa, constructivism agar siswa dapat 

membangun pemahaman sendiri, inquiry agar siswa mengidentifikasi dan 

menemukan konsep dengan bimbingan guru, questioning agar siswa 

mengeksplor pemikirannya, learning community agar siswa berpartisi aktif 
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dalam kerja kelompok, modeling agar siswa dapat memberikan contoh, 

reflection agar siswa dapat mereviu kembali pengalaman belajarnya, serta 

authentic assessment agar penilaian yang diberikan sangat objektif. 

3. Teknik Scaffolding, merupakan sejumlah bantuan yang diberikan oleh guru 

saat siswa mengalami kebuntuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

Bantuan tersebut dapat berupa pertanyaan, contoh, umpan, atau pancingan 

yang terjangkau oleh pemikiran siswa yang dapat menjembatani siswa untuk 

menyelesaikan masalah. 

4. Pendekatan kontekstual dengan teknik scaffolding, merupakan suatu model 

pembelajaran yang digunakan penulis sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual dan dibantu oleh teknik scaffolding dalam 

pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan 

kontekstual dengan teknik scaffolding yang akan penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk kelompok belajar dan menciptakan komunikasi dua arah 

antara guru dengan murid atau antara murid dengan murid (Learning 

Community). 

2) Memanfaatkan pengetahuan yang telah dimiliki dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan barunya (Kostruktivis). 

3) Menggali mengenai fenomena yang berkaitan dengan kompetensi yang 

akan dikuasai sebagai titik awal siswa melakukan penemuan (Inquiry). 

4) Melalui pertanyaan, guru mendorong, membimbing, mengembangkan rasa 

ingin tahu siswa (Questioning).  

5) Melakukan pemodelan dengan menampilkan contoh atau rujukan 

pembelajaran (Modeling). 
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6) Bertukar informasi dan mereviu mengenai pembelajaran yang telah 

didapat (Reflection). 

7) Melakukan penilaian dengan berpijak pada kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa selama pembelajaran berlangsung (Authentic Assessment).  

5. Pembelajaran konvensional, merupakan pembelajaran dengan menggunakan 

metode ekspositori yang pada umumnya berorientasi pada presentasi 

informasi langsung oleh guru, sehingga guru lebih dominan dalam kegiatan. 


