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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 

dengan aktivitas manusia, termasuk dalam pembelajaran matematika. Dalam 

pembelajaran matematika, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik dalam menyampaikan ide, gagasan, pikiran dan 

pendapat. Hal tersebut dipandang penting dan sangat diperlukan karena tanpa 

adanya komunikasi, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik.  

Pada saat pembelajaran matematika, komunikasi berperan aktif dalam 

mengembangkan pengetahuan siswa. Melalui komunikasi yang baik siswa 

dapat mempresentasikan pengetahuannya sehingga apabila terjadi salah 

konsep dapat segera diantisipasi dan transfer ilmu pengetahuan terhadap 

siswa lainnya dapat dilaksanakan.  Hal ini senada dengan pendapat Hamzah 

B. Uno, “Matematika sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, 

berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang 

unsur- unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan 

individualitas, dan mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, 

geometri, dan analisis.”
1
  

Dalam NCTM, standar kemampuan yang seharusnya dicapai siswa, 

yaitu: 
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1) Mengorganisasikan dan mengkonsolidasi pemikiran matematika, 

untuk mengkomunikasikan kepada siswa. 

2) Mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren dan jelas 

kepada siswa lain, guru dan lainnya. 

3) Meningkatkan atau memperluas pengetahuan matematika siswa 

dengan cara memikirkan pemikiran dan strategi siswa lain. 

4) Menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam berbagai 

ekspresi matematika. 

 

Selain itu, tujuan pembelajaran matematika di sekolah sebagaimana 

tertuang dalam Permendikbud  nomor 58 tahun 2014 tentang pedoman 

pembelajaran matematika dan permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang 

standar isinya adalah menggunakan kemampuan berpikir dan bernalar dalam 

memecahkan masalah,  mengomunikasikan gagasan secara efektif, memiliki 

sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai matematika dan pembelajarannya 

seperti taat asas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan,  menghargai 

perbedaan pendapat, tangguh, teliti dan kreatif.  

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, terlihat bahwa 

matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan dalam setiap proses-

proses matematika. Proses tersebut meliputi kemampuan berpikir, bernalar, 

pemecahan masalah,  dan kemampuan komunikasi matematika. Kecakapan 

matematika tersebut menjadi alat bantu dalam transmisi pengetahuan 

matematika atau sebagai fondasi dalam membangun pengetahuan matematika 

itu sendiri. 

Komunikasi matematika merupakan bentuk khusus dari komunikasi, 

yakni segala bentuk komunikasi yang dilakukan dalam rangka 

mengungkapkan ide-ide matematika atau kita akan bisa mengungkapkan 
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pengertian komunikasi matematika dengan melihat aspek-aspek apa saja yang 

semestinya dipenuhi dalam komunikasi matematika tersebut. Komunikasi 

matematika  dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam  

menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau 

saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan 

pesan. Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari 

siswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu 

masalah. Pihak yang terlibat dalam proses komunikasi matematika di dalam 

kelas adalah guru dan siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara lisan 

maupun tertulis. 

Alasan mengapa pembelajaran matematika terfokus pada 

pengkomunikasian karena matematika merupakan suatu alat untuk membantu 

berfikir, menemukan pola-pola menyelesaikan masalah atau menggambarkan.  

Selain itu juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan berbagai ide dengan 

jelas, tepat, dan cermat. Dengan demikian, setiap siswa diharapkan memiliki 

kemampuan komunikasi matematika yang memadai dikarenakan kemampuan 

komunikasi matematika merupakan salah satu aspek penunjang keberhasilan 

pembelajaran.  

Realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa 

pendidikan di Indonesia masih berada pada taraf yang memperihatinkan, 

tidak terkecuali matematika. Rendahnya kemampuan komunikasi matematika 

dapat dilihat dari survei TIMSS (Trend In Mathematics and Science Study) 

dan PISA (Programme for International Student Assesment). Hasil studi  
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TIMSS terbaru untuk tingkat SMP pada tahun 2011, Indonesia berada di 

peringkat ke-38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor 

rata-rata internasional 500.
2
 

Lebih lanjut, dalam survei PISA tidak berbeda jauh dengan hasil survei 

TIMSS tersebut. Dalam survei PISA tahun 2015, Indonesia menempati posisi 

69 dari 76 negara. PISA adalah suatu penilaian internasional terhadap 

keterampilan dan kemampuan siswa usia 15 tahun. Salah satu kemampuan 

yang dinilai PISA adalah kemampuan literasi matematika yang meliputi 

kemampuan siswa dalam menganalisa, memberikan analisa dan 

menyampaikan ide secara efektif (komunikasi), merumuskan, memecahkan, 

menginterpretasi masalah-masalah matematika dalam berbagai bentuk dan 

situasi. 

Selain itu, bahwa kemampuan siswa berkomunikasi secara matematik 

masih menjadi titik lemah dalam pembelajaran matematika. Rendahnya 

kemampuan komunikasi matematika siswa disebabkan oleh praktik 

pembelajaran di Sekolah menunjukkan pergeseran tujuan pembelajaran 

matematika. Guru matematika cenderung melupakan tujuan pembelajaran 

matematika sewaktu menjalankan proses pembelajaran.  

Sehubungan dengan pentingnya kemampuan komunikasi matematika 

dalam pembelajaran matematika, maka peneliti mengujikan beberapa soal tes 

kemampuan komunikasi matematika kepada siswa MTs Lubuk Dalam, 

Kabupaten Siak pada tanggal 12 Januari 2018. Berdasarkan hasil pengujian 
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tersebut didapatkan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa sangat 

rendah. Hasil tes yang diperoleh adalah: 1) kemampuan menggambar (65%, 

kategori rendah), 2) kemampuan menulis (70%, kategori rendah), dan 3) 

kemampuan ekspresi matematika (90%, kategori rendah). Hasil tes ini 

menunjukkan bahwa dari ketiga indikator yang di ujikan secara keseluruhan 

berada pada taraf rendah. Berikut ini beberapa contoh hasil jawaban siswa 

terhadap tes kemampuan komunikasi matematika seperti pada gambar 1.1 

GAMBAR 1.1 

JAWABAN SISWA 

 

 

 

 

Selain itu, hasil wawancara langsung dengan salah seorang guru 

matematika MTs Hidayatullah Lubuk Dalam yaitu Umiatun Wahdah, S.Sos 

(5 Januari 2018) menunjukkan bahwa siswa cenderung pasif dalam proses 

pembelajaran, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika. Dalam hal pemecahan masalah matematika siswa 

juga mengalami kesulitan dalam mengkonstruksi permasalahan kedalam 

model matematika. 

Mengingat kemampuan komunikasi matematika merupakan tujuan 

pembelajaran matematika yang harus dicapai oleh siswa, guru matematika 

sekolah telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika. Diantaranya guru melakukan penjelasan, namun sebagian siswa 
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yang fokus pada pembelajaran. Guru juga melakukan Tanya jawab serta 

diskusi, namun beberapa orang siswa saja yang aktif dan guru juga 

memberikan soal latihan kepada siswa. Namun usaha tersebut belum cukup 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika. Untuk itu dirasa 

harus ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan berupa penerapan 

pendekatan/model untuk menfasilitasi, mendukung atau mengarahkan siswa 

pada pengembangan kemampuan komunikasi matematika siswa itu sendiri.  

Salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika siswa adalah dengan menggunakan 

metode Student Facilitator and Explaining (SFE). Metode Student Facilitator 

and Explaining (SFE) merupakan metode pembelajaran dimana siswa belajar 

mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan siswa  lainnya. Metode 

pembelajaran ini efektif untuk melatih siswa berbicara untuk menyampaikan 

ide, gagasan atau pendapatnya sendiri.
3
 Dengan demikian, metode ini 

mendukung peningkatan kemampuan komunikasi. Metode ini memberikan 

siswa keberanian untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya kemudian 

memberikan penjelasan terhadap siswa lain sehingga siswa memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Metode 

Student Facilitator and Explaining terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematika Siswa Madrasah Tsanawiyah. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan komunikasi siswa masih rendah.  

b. Strategi yang diterapkan guru dalam pembelajaran belum dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 

c. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. 

d. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mengkonstruksi 

permasalahan matematika kedalam model matematika. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti jika dibandingkan dengan 

luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada perbedaan kemampuan 

komunikasi matematika antara siswa yang belajar menggunakan metode 

Student Facilitator and Explaining dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional di kelas VIII  MTs Hidayatullah Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi matematika antara antara siswa yang belajar dengan 

menggunakan metode Student Facilitator and Explaining dan siswa yang 
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belajar menggunakan pembelajaran konvensional di MTs Hidayatullah Lubuk 

Dalam Kabupaten Siak?”. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan komunikasi 

matematika antara siswa yang belajar dengan menggunakan metode 

Student Facilitator and Explaining dan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional di  MTs Hidayatullah Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi siswa, sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika melalui metode  Student Facilitator and Explaining.  

b. Bagi guru matematika, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu masukan dalam menentukan metode pembelajaran yang 

tepat. 

c. Bagi kepala madrasah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTs 

Hidayatullah Lubuk Dalam Kabupaten Siak. 

d. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana 

Pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Matematika. 
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F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis menjelaskan 

istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Metode Student Facilitator and Explaining adalah metode pembelajaran 

dimana siswa belajar mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan 

siswa lainnya. Metode pembelajaran ini efektif untuk melatih siswa 

berbicara untuk menyampaikan ide atau gagasan atau pendapatnya 

sendiri.
4
 

2. Kemampuan komunikasi matematika siswa adalah kemampuan dalam hal 

menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk memecahkan masalah, 

kemampuan siswa mengkonstruksikan dan menjelaskan sajian fenomena 

dunia nyata secara grafik, kata atau kalimat, persamaan, dan tabel.
5
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