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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika memiliki peran sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan 

terwujudnya komunikasi secara cermat dan tepat. Matematika tidak hanya 

sekedar alat bantu berfikir tetapi matematika sebagai wahana komunikasi 

antara  siswa dan guru. Semua orang di harapkan dapat menggunakan bahasa 

matematika untuk mengkomunikasikan informasi maupun ide-ide yang di 

perolehnya. Banyak persoalan yang di sampaikan dengan bahasa matematika, 

misalnya dengan menyajikan persoalan atau masalah ke dalam model 

matematika yang dapat berupa diagram, gambar, grafik dan tabel. 

Kemampuan mengkomunikasikan ide, gagasan, pikiran, atau pendapat 

sangatlah penting bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berbicara, 

menulis ide-ide secara sistematis, dan memiliki kemampuan belajar yang lebih 

baik.  

Sebagaimana telah di jelaskan Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 13: 

 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang  
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paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di 

anatara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
1
 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita akan saling kenal satu sama 

lainnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah lewat komunikasi. Melalui 

komunikasi, seseorang dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang-

orang sekitar, karena komunikasi dapat memberikan informasi atau ilmu 

kepada orang lain. 

Kemampuan komunikasi matematika merupakan suatu hal yang dapat 

mendukung guru untuk memahami kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika. Secara detail, Depdiknas melalui Permendiknas nomor 22 tahun 

2006 tentang Standar Isi telah menyatakan bahwa tujuan pertama pembelajaran 

matematika di sekolah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut
2
: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efesien, dan 

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 dan menyelesaikan model matematika dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

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

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

                                                             
1 Departmen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya 
2
 BSNP, Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,  (Jakarta : Menteri 

Pendidikan Nasional, 2006), hal. 140. 
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5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Komunikasi dalam pembelajaran  matematika maksudnya kemampuan 

untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, ataupun pendapat secara jelas dan 

tepat. Salah satu tujuan penting siswa harus belajar matematika adalah karena 

matematika sudah menjadi alat komunikasi yang sangat kuat, teliti, dan tidak 

membingungkan.
3
 Kemampuan komunikasi matematis yang harus peserta 

didik miliki dalam pembelajaran matematika tidak hanya mencakup 

kemampuan komunikasi lisan tetapi juga kemampuan komunikasi tertulis. 

Apabila kemampuan ini tidak dimiliki oleh peserta didik atau salah satu nya 

tidak di kuasai siswa, maka kemampuan komunikasi matematika akan 

menjadi terhambat. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi matematis 

merupakan hal yang sangat perlu di perhatikan dalam pembelajaran 

matematika. 

. Faktanya kemampuan komunikasi matematis di Indonesia masih 

tergolong rendah. Hal ini di ketahui dari survey internasional The Trend 

International Mathematics and Science Study (TIMSS). Dari survey TIMSS  

pada tahun 2011 Indonesia berada di urutan ke 38 dengan skor 386 dari 42 

negara yang siswa nya di uji dengan standar rata-rata pencapaian prestasi 

yang di gunakan TIMSS yaitu 500, skor ini turun 11 poin dari penilaian tahun 

                                                             
3 Fadjar Shadiq, Pemecahan Masalah, Penalaran, dan Komunikasi, jurnal pendidikan 

Matematika, Vol 3, No.5 2012, hlm 8 
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2007.
4
 Berdasarkan survei TIMSS tersebut, siswa Indonesia dapat menjawab 

soal-soal rutin dan bersifat sederhana dengan presentase yang menjawab 

benar di atas 80%, sedangkan soal-soal yang memerlukan kemampuan 

menelaaah, berargumentasi, menarik kesimpulan, serta menyelesaikan soal 

berupa gambar hanya dapat di jawab dengan presentase benar di bawah 11%.
5
 

Menurut penelitian Umi Jamilatun, manunjukan bahwa masih 

rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa, nilai siswa tergolong 

dalam kategori rendah, rata-rata kemampuan kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP hanya 63 dalam skala 0-100, nilai ini termasuk ke 

dalam kategori cukup.
6
 Kemudian hasil penelitian yang di lakukan oleh Laely 

Suci Handayani memperlihatkan bahwa kebanyakan siswa masih belum 

mampu menghubungkan ide-ide yang telah di dapatkannya sehingga mereka 

tidak dapat mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut serta 

menyusunnya menjadi sebuah penyelesaian secara lengkap dan logis.
7
 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di SMP Negeri 10 

Pekanbaru pada 15 Februari 2017 dengan mengamati tugas harian siswa pada 

materi lingkaran, penyebab utama rendahnya hasil belajar siswa adalah siswa  

                                                             
4 Hosnan, Pendekatan Saintifik dan komunikasi Matematis Abad 21 (Ghalia Indonesia, Bogor: 

2014), h. 18  
5 Purnama Dewi, Penerapan Strategi REACT untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa, Vol 2, no.3 2012 hlm.4 
6
Umi Jamilatun, Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan strategi STAD di tinjau dari 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas IX SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

http://online-journal.unja.ac.id/index.php/edumatica/article/view/604/538. Diakses 23/01/2017 

Pukul 9.30 
7
Laely Suci Handayani, Metode Pembelajaran TPS di tinjau dari Prestasi Belajar dan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa  Kelas VII di SMP Negeri 2 Banyudon, Vol 3, no.5 

2015 hlm.5 

 

http://online-journal.unja.ac.id/index.php/edumatica/article/view/604/538
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kerap kali membuat kesalahan dalam hal mengemukakan jawaban dan 

menyatakan ekspresi matematika, diantaranya penulisan notasi/simbol dan 

operasi hitung secara tepat, kemampuan memahami soal seperti informasi 

yang di ketahui dari soal, dan kemampuan menyampaikan gagasan dalam 

bentuk gambar, grafik, tabel atau kalimat secara jelas. Kemudian siswa 

cenderung pasif dalam pembelajaran. Siswa lebih banyak mengamati, 

mencatat dan mendengarkan penjelasan guru, dan kurang lancar saat 

mempresentasikan jawaban kepada temannya serta mengalami kesulitan saat 

guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran saat itu. Hal ini sangat erat 

hubungannya dengan kemampuan komunikasi matematis siswa, sehingga 

perlu adanya perbaikan dalam hal meningkatkan komunikasi matematis 

siswa. Dapat di simpulkan bahwa guru dalam proses pembelajaran harus 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan membantu siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika terutama kemampuan 

komunikasi matematis siswa.  

Salah satu metode pembelajaran yang di perkirakan baik untuk di 

terapkan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

adalah matode pembelajaran kooperatif tipe Card Sort. Pembelajaran 

kooperatif tipe Card Sort bisa menjadikan pembelajaran siswa menjadi lebih 

bermakna dan menjadikan siswa lebih aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya secara logis dan matematis, menjadikan matematika pelajaran 

yang menyenangkan serta mendorong siswa untuk mengkonstruksikan 

pengetahuan yang mereka miliki untuk menyelesaikan soal. 
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Faktor lain yang juga harus di perhatikan  dalam pembelajaran  adalah 

kemampuan awal. Dengan melihat kemampuan awal peserta didik, dapat 

diketahui sejauh mana peserta didik telah mengetahui materi yang telah 

disajikan. Hal tersebut ditegaskan dalam Depdiknas bahwa:
8
 

Kemampuan awal peserta didik penting untuk diketahui guru 

sebelum ia mulai dengan pembelajarannya, karena dengan 

demikian dapat diketahui: a) apakah peserta didik telah 

mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana peserta didik telah 

mengetahui materi apa yang akan disajikan. 

 

Lebih lanjut dikemukakan belajar akan lebih bermakna apabila materi 

yang dipelajari (hasil belajar berupa konsep atau prinsip) diasumsikan atau 

dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dalam 

bentuk struktur kognitif berupa fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi 

yang dipelajari atau diingat oleh peserta didik. Pembelajaran yang 

berorientasi pada pengetahuan awal akan memberikan dampak pada proses 

dan perolehan belajar yang memadai. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 

peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul:: “Pengaruh 

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Card Sort terhadap Kemampuan 

Komunikasi Matematis di Tinjau dari Kemampuan Awal Siswa kelas VII 

SMP” 

 

 

 

                                                             
8
Depdiknas. Kemampuan Awal Peserta didik. 2005.h.7 
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B. Definisi  Istilah 

1. Kooperatif mengandung pengertian bekerja bersama alam mencapai tujuan 

bersama (Hamid Hasan,1996). Kegiatan kooperatif siswa secara individual 

mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya.
9
 

2. Kemampuan komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam 

mengkomunikasikan gagasan atau ide-ide matematika dengan simbol, 

grafik, atau media lainnya untuk memperjelas keadaan atau masalah serta 

mendiskusikannya dengan orang lain. 

3. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat 

kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal peserta didik merupakan 

prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan 

proses pembelajaran dengan baik.
10

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi  Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang dapat 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

a. Metode ataupun model pembelajaran yang digunakan oleh guru belum 

efektif sehingga membuat peserta didik kurang dalam kemampuan 

komunikasi. 

b. Pengetahuan dan tingkat kemampuan komunikasi peserta didik terhadap 

matematika masih rendah.  

                                                             
9
Etin Solihatin, Cooperative Learning, Bumi Aksara, 2011, h.4 

10
Dasa Ismaimuza, Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Ditinjau dari Kemampuan Awal 

Siswa, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 2, No. 1 2011, hlm 14 
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c. Siswa hanya mementingkan jawaban akhir tanpa memahami bagaimana 

proses jawabannya dalam menyelesaiakan soal yang berkaitan dengan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

d. Metode pembelajaran yang di gunakan belum mampu menunjang 

kemampuan komunikasi matematis siswa 

e. Tingkat keberhasilan atau hasil belajar peserta didik juga dipengaruhi 

oleh kemampuan awal 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus serta tidak terlalu luas jangkaunnya 

maka dalam penelitian ini dibatasi pada masalah yang diteliti yaitu: 

a. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran 

kooperatif tipe Card Sort . 

b. Penelitian akan mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa 

sebagai akibat dari metode pembelajaran kooperatif tipe Card Sort 

ditinjau dari kemampuan awal siswa.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika siswa 

yang belajar menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Card Sort 

dengan  siswa yang belajar menggunakan pembelajaran langsung? 

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol? 



9 
 

c. Apakah kemampuan awal siswa berkontribusi terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa? 

d. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan 

kemampuan awal terhadap kemampuan komunikasi matematis? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berpedoman pada rumusan  masalah maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menyelidiki pengaruh perbedaan kemampuan komunikasi 

matematika siswa yang belajar menggunakan pembelajaran kooperatif 

tipe Card Sort  dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung. 

2. Untuk menyelidiki perbedaan kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Untuk menyelidiki besarnya kontribusi kemampuan awal siswa 

terhadap kemampuan komunikasi. 

4. Untuk menyelidiki pengaruh interaksi antara metode pembelajaran 

dengan kemampuan awal terhadap kemampuan komunikasi 

matematis. 

2. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat member manfaat, antara lain sebagai 

berikut: 
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a. Manfaat teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan secara teoritis memberikan 

sumbangan dalam pembelajaran matematika. Terutama pada komunikasi 

peserta didik melalui pembelajaran kooperatif tipe Card Sort. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan 

2) Bagi guru, sebagai informasi dan juga sebagai salah satu alternatif 

pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika. 

3) Bagi peneliti, sebagai sumbangan pada dunia pendidikan dan sebagai 

salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

4) Bagi peserta didik, sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi dalam belajar matematika dan mampu memberikan sikap 

positif terhadap mata pelajaran matematika. 

 


