
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

siapapun yang mempelajarinya. Jika dipelajari oleh siswa, maka siswa akan 

memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, analisis, dan kreatif, 

serta mampu bekerja sama. Menurut Reys dkk, matematika tumbuh dan 

berkembang disebabkan proses berpikir, pola mengorganisasikan, dan 

pembuktian yang logis.
1
 Kemampuan tersebut diperlukan agar siswa dapat 

mengelola dan memanfaatkan informasi yang ia peroleh untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya dalam kehidupan serta bertahan hidup dalam 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Matematika sangat berpengaruh dalam kehidupan. Meskipun bersifat 

abstrak, pada hakikatnya matematika adalah aktivitas manusia karena memang 

matematika dapat ditinjau dari segala sudut, dan matematika itu sendiri bisa 

memasuki seluruh segi kehidupan manusia, dari yang paling sederhana sampai 

kepada yang paling kompleks Maka, dapat dikatakan bahwa matematika 

merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki untuk penunjang kualitas 

berpikir manusia. 
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Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan dalam Permendikbud  No. 

21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang 

menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran matematika adalah agar 

siswa memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan matematika 

dengan jelas dalam bentuk simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

menggambarkan konsep masalah yang dihadapinya.
2
 Berdasarkan pemaparan 

tersebut, kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan 

yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Namun, fakta di lapangan menurut hasil pengalaman peneliti dalam 

mengajar di bimbingan belajar dan sejumlah observasi untuk mata kuliah 

dengan pemberian tes komunikasi matematis menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa SMP tergolong masih kurang. Hal ini juga 

didukung oleh data terbaru dari Trends International Mathematic Science 

Study (TIMSS) tahun 2015 yang menunjukkan bahwa penguasaan matematika 

siswa Indonesia pada tingkatan SMP berada pada peringkat ke-45 dari 50 

negara. Topik yang diujikan mengenai geometri, pengukuran, letak dan 

perpindahan.
 3

 Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa 

Indonesia khususnya di jenjang SMP belum optimal. Kemudian, peneliti juga 

melakukan wawancara terhadap guru matematika yang bersangkutan di 

sekolah yang ingin diteliti. Menurutnya, siswa di sekolah tersebut juga masih 

banyak yang tergolong kurang dalam komunikasi matematis. Dari hal tersebut, 
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peneliti menemukan bahwa banyak siswa yang masih kesulitan dalam 

mentransformasikan ide/konsep matematika ke dalam model matematika dan 

juga sebaliknya. Adapun jika ada siswa yang dapat melakukan itu namun 

masih terjadi kesalahan dalam  menotasikannya maupun menafsirkannya.  

Kurang minatnya siswa dengan pembelajaran matematika juga dipaparkan oleh 

guru yang bersangkutan. Di samping karena siswa menganggap matematika 

kurang menarik, pembelajaran juga masih menggunakan buku teks. 

Penggunaan suatu media pembelajaran juga menjadi hal yang tabu pada 

pembelajaran matematika di sekolah-sekolah yang peneliti observasi, terutama 

untuk sekolah yang menjadi objek teliti pada penelitian ini. Mereka hanya 

mengenal media pembelajaran pada pembelajaran non-sains saja, dan media 

yang ditampilkan bukanlah multimedia interaktif melainkan guru menampilkan 

video-video yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang bersangkutan 

saja.  

Belum tercapainya kualitas hasil pembelajaran matematika yang 

memuaskan merupakan indikasi bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh 

kurikulum matematika belum tercapai secara optimal. Agar tujuan tersebut 

tercapai, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pembelajaran yang 

berkualitas. Pada umumnya, guru menggunakan pendekatan dengan cara 

konvensional, dimana menekankan pada metode ceramah, dan drill 

(penugasan). Metode seperti ini bersifat teacher-center dan siswa menerima 

materi. Hal tersebut menjadikan siswa melaksanakan perhitungan rutin atau 
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menerapkan rumus secara langsung.
4
 Akibatnya, kemampuan dan kreativitas 

siswa belum bisa berkembang secara maksimal. Kreativitas siswa dalam 

menyampaikan ide dan gagasan tidak bisa optimal karena guru begitu 

“berkuasa” dalam pembelajaran.
5
 

Pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan suatu proses 

komunikasi karena adanya guru sebagai penyampai materi dan siswa sebagai 

penerima materi. Dalam komunikasi, sering terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang menyebabkan komunikasi tidak tersampaikan dengan 

baik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh guru adalah menggunakan 

suatu alat bantu seperti media pembelajaran untuk meminimalisir terjadinya 

penyimpangan tersebut. Menurut Noviarni, fungsi media dalam kegiatan 

pembelajaran disamping sebagai stimulus, informasi, sikap untuk 

meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi.
6
 Media juga dapat 

difungsikan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan siswa.
7
 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sangatlah diperlukan adanya 

pengembangan ataupun perubahan dari suatu kegiatan belajar mengajar dari 

yang bersifat konvensional untuk lebih memaksimalkan kemampuan dan 

kreatifitas siswa. Perubahan tersebut dapat ditandai dengan digantinya buku 

teks sebagai acuan dengan media pembelajaran yang bersifat lebih menarik dan 
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sebagai alat untuk membuat pembelajaran lebih berkesan. Hal ini juga sebagai 

tuntutan akan perkembangan teknologi dan informasi di era global dan 

memungkinkan belajar melalui banyak cara misalnya seperti penggunaan 

media pembelajaran tersebut. 

Dalam agama Islam, Allah SWT pun menyeru kita untuk membuat 

suatu perubahan. Seperti dalam surah Ar-rad ayat 11:  

ه إِنَّ  اده  ٱّللَّ آ أهره إِذه هنفُِسِهۡمۗۡ وه ا بِأ يُِّروْا مه تَّٰى يُغه ا بِقهۡىٍم حه يُِّر مه ُ َله يُغه بِقهۡىٖم  ٱّللَّ

دَّ لههُ  ره ن  ۥ  ُسٓىٗءا فهَله مه ا لههُم مِّ مه اٍل  هِۦُدونِ وه   ١١ِمن وه

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” 

 

Perubahan atau inovasi dalam pendidikan sangatlah penting. Mengingat 

tuntunan zaman yang semakin modern dan harus diseimbangkan dengan 

perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dunia 

pendidikan dengan alat bantu pengajaran seperti media sudah tidak bisa 

dipungkiri karena ditandai dengan kurang ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan media dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru serta membangkitkan motivasi dan merangsang 

siswa untuk belajar.
8
 

Multimedia presentasi merupakan salah satu yang dapat dijadikan 

media dalam pembelajaran. Pemilihan multimedia presentasi sebagai media 
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pembelajaran dikarenakan dapat diisi dengan konten yang menarik dan dapat 

mengurangi tingkat kebosanan siswa. Siswa juga akan menjadi lebih aktif jika 

tingkat ketertarikan terhadap materi meningkat. Pembelajaran berbasis 

multimedia berisi materi yang representatif dalam bentuk visual, audio, 

audiovisual serta memiliki kekuatan warna.
9
 

Kemudian perlunya suatu pendekatan yang digunakan oleh guru untuk 

lebih mengoptimalkan pembelajaran. Terlebih dengan pendekatan 

konstruktivisme yang menciptakan pemahaman baru yang menuntut aktifitas 

kreatif produktif dalam konteks nyata yang mendorong siswa untuk berpikir 

dan berpikir ulang lalu mendemonstrasikan.
10

 Dalam pembelajaran berbasis 

konstruktivisme, siswa mengkonstruk sendiri pengetahuan yang didapatnya 

kemudian dikemukakan lewat diskusi ataupun secara individu. Hal ini 

didukung pula oleh penelitian dari Latifa Nurjannah dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Pendekatan Konstruktivisme Terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa SMPN 2 Bangkinang” yang mengatakan bahwa pendekatan 

konstruktivisme efektif dalam memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

Oleh karena itu, peneliti ingin membuat suatu produk berupa media 

pembelajaran berbasis multimedia presentasi dengan pendekatan 

konstruktivisme dalam rangka untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Pengembangan media pembelajaran ini menggunakan 

pendekatan konstruktivisme dalam penyajian materinya dan soal-soal yang 
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disajikan untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Produk ini juga diharapkan tidak hanya sebagai solusi dari permasalahan 

namun dapat juga dikatakan sebagai inovasi dalam pembelajaran. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat validitas multimedia presentasi berbasis 

konstruktivisme untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP?  

2. Bagaimana tingkat praktikalitas multimedia presentasi berbasis 

konstruktivisme untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP?  

3. Bagaimana tingkat efektifitas multimedia presentasi berbasis 

konstruktivisme untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan dan menghasilkan multimedia presentasi berbasis 

konstruktivisme untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP yang memenuhi kriteria valid  
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2. Mengembangkan dan menghasilkan multimedia presentasi berbasis 

konstruktivisme untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP yang memenuhi kriteria praktis. 

3. Mengembangkan dan menghasilkan multimedia presentasi berbasis 

konstruktivisme untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP yang memenuhi kriteria efektif. 

 

D. Spesifikasi produk yang diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari pengembangan multimedia 

presentasi berbasis konstruktivisme yaitu: 

1. Produk berupa media pembelajaran berbentuk multimedia presentasi 

berbasis konstruktivisme. 

2. Materi yang digunakan dalam produk ini adalah Segiempat. 

3. Produk yang dibuat disesuaikan dengan KI dan KD yang terdapat pada 

kurikulum K13. 

4. Produk disajikan dengan menampilkan beberapa unsur media seperti teks, 

animasi, video, dan gambar. 

5. Produk berisi soal-soal matematika yang bisa menggambarkan masalah 

yang dihadapi oleh siswa. 

6. Produk disajikan dengan bahasa yang komunikatif dan ringan untuk siswa. 

7. Produk ini menggunakan komputer/laptop sebagai aksesnya. 

8. Produk ini dapat digunakan secara offline. 
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E. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini diharapkan dapat melahirkan suatu produk berupa 

media pembelajaran yang valid dan praktis yang dapat memfasilitasi 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Pengembangan juga dilakukan 

dalam rangka memberikan suatu inovasi dalam pembelajaran. Selama ini 

pembelajaran yang disampaikan dengan metode konvensional belum bisa 

mendongkrak kemampuan komunikasi matematis siswa. Dilihat dari belum 

munculnya antusiasme siswa dalam pembelajaran konvensional dan 

pembelajaran menjadi teacher-center
11

. Maka dari itu, peneliti membuat 

suatu media pembelajaran berbasis multimedia presentasi yang bersifat 

menyenangkan karena memuat animasi, gambar serta suara yang dapat 

menghilangkan kebosanan dan ketegangan dalam proses pembelajaran 

matematika yang menjadikan siswa akan lebih aktif. Produk ini juga 

didukung dengan pendekatan konstruktivisme untuk mengoptimalkan proses 

pembelajaran dan dalam rangka memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Suatu produk berupa multimedia presentasi berbasis pendekatan 

konstruktivisme digunakan sebagai bahan ajar untuk mempermudah siswa 

dalam memahami materi dan memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Produk tersebut sebagai inovasi dalam pembelajaran agar 
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proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan membuat siswa lebih fokus 

dalam mengikuti pembelajaran tersebut. 

Pengembangan produk ini karena menggunakan suatu aplikasi 

multimedia presentasi, jadi terbatas pada kemampuan yang dimiliki guru. 

Guru dituntut untuk lebih kreatif dan menguasai ilmu yang berkaitan dengan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam membuatnya terlebih lagi 

dengan pendekatan konstruktivisme dimana media tersebut harus menjadi 

media yang membuat siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya. Materi 

yang disajikan dalam produk hanya difokuskan pada materi segiempat. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan suatu istilah, berikut 

akan dipaparkan beberapa definisi istilah: 

1. Multimedia presentasi merupakan salah satu media yang memanfaatkan 

media komputer/laptop sebagai aksesnya dan di dalamnya terdapat unsur 

teks, audio, dan visual sekaligus. 

2. Pendekatan konstruktivisme artinya pendekatan dalam suatu pembelajaran 

yang ditekankan tidak semata sekedar menghafal dan mengingat. Tetapi, 

proses belajar yang mengakibatkan siswa aktif secara mental membangun 

pengetahuannya yang didasari oleh struktur pengetahuan yang dimiliki. 

3. Kemampuan komunikasi matematis yaitu kemampuan siswa dalam 

menggunakan objek-objek matematika yaitu angka, gambar, simbol-

simbol, grafik dan lain sebagainya dalam menyusun ide-ide dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 


