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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menjamin 

kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa. Hal ini dikarenakan hakikat 

pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi atau kemampuan manusia 

secara menyeluruh yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajarkan 

berbagai pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh manusia itu 

sendiri
1
. Pendidikan tersebut memiliki kualitas sumber daya manusia yang 

akan meningkat karena munculnya ide-ide mutakhir yang menjadikan suatu 

negara menjadi maju.  

Belajar merupakan salah satu proses untuk memperoleh pendidikan. 

Belajar ditunjukkan dalam firman Allah SWT  surah Al-„Alaq [96] :1-5 

sebagai berikut: 

 

 

 

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya”.(QS. Al „Alaq:1-5).
2
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Matematika adalah satu ilmu dasar yang berkembang pesat saat 

sekarang ini. Matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan. Karena matematika merupakan salah satu sarana yang 

digunakan untuk dapat membentuk siswa berfikir ilmiah. Tujuan belajar 

matematika secara umum adalah untuk membentuk pola pikir kita menjadi 

logis, kritis, sistematis dan konsisten. Kemudian diharapkan dengan 

terbentuknya pola pikir seperti itu akan memudahkan kita dalam memecahkan 

masalah-masalah yang sering timbul dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah: 

1. Memahami konsep matematika menjelaskan keterkaitan antara 

konsep dan mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

dalam berbagai generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dalam pertanyaan matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

matematika, menyelesaikan atau menafsirkan solusi yang 

diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain yang memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah
3
. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika yang telah dikemukakan 

di atas, jelas bahwa matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

komunikasi matematis. Komunikasi matematis siswa merupakan kemampuan 

penyampaian ide atau gagasan baik secara lisan, visual, maupun dalam 
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bentuk tertulis dengan menggunakan istilah matematika dan berbagai 

representasi yang sesuai serta memperhatikan kaidah-kaidah matematika. 

Komunikasi termasuk salah satu kemampuan yang menjadi tujuan 

pembelajaran matematika dalam kurikulum yaitu mengkomunikasikan 

gagasan melalui dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah.  

Kemampuan mengkomunikasikan ide, gagasan, pikiran, atau pendapat 

sangatlah penting. Seiring dengan perkembangan informasi secara global, 

kemampuan mengkomunikasikan ide dan pendapat akan semakin dibutuhkan. 

  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 

paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di 

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
4
 

 

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. 
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Kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media merupakan komponen yang penting dalam tujuan 

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 hasil 

survei internasional TIMSS pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat ke 

38 dari 63 dalam pembelajaran matematika. Aspek yang dinilai dalam 

mtematika adalah pengetahuan tentang fakta, prosedur, konsep, penerapan 

pengetahuan dan pemahaman konsep. Menurut laporan hasil studi international 

47%. Jika dibandingkan dengan negara lain kemampuan Indonesia dalam 

menerjemahkan soal kedalam bahasa ide matematika diagram atau grafik ini 

masih berada dibawah rata-rata.
5
  

Sementara itu, hasil laporan Survei Programme for International 

Student Assesment (PISA) yang merupakan program organisasi kerjasama 

ekonomi dan pembangunan dunia (OECD) menunjukkan bahwa pada tahun 

2009, prestasi siswa Indonesia berada pada posisi 68 dari 74 negara yang 

disurvei. Skor rata-rata kemampuan siswa di negara lainnya yaitu 496. Aspek 

yang dinilai dalam PISA adalah kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, 

penalaran dan komunikasi.
6
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Berdasarkan penelitian Berta Sefalianti pada kelas VII SMP Negeri 2 

Way Seputih, kemampuan komunikasi matematika masih tergolong rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari ketika siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

siswa tidak bertanya, siswa lebih cenderung menghafal rumus dari pada 

memahaminya, siswa tidak mampu melakukan komunikasi antar siswa saat 

belajar kelompok. Beberapa fakta lapangan tersebut terlihat bahwa kemampuan 

komunikasi dalam pembelajaran matematika sangat rendah.
7
 Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Gusti Hanafi, yang menjadi penyebab siswa kurang 

mampu mengkomunikasikan pengetahuan matematika kedalam soal yakni 

kurangnya kreatifitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih 

menarik, penggunaan metode pembelajaran yang belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan, tingkat kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan 

matematika kedalam soal berbeda-beda. Sehingga siswa kurang tertarik dengan 

pembelajaran matematika yang mengakibatkan siswa sulit untuk 

mengkomunikasikan pengetahuannya dalam soal yang diberikan dan 

berdampak negatif pada hasil belajar.
8
  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di MTs Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar pada 25 Maret 2017 dengan mengamati tugas harian siswa 

pada materi Segiempat, penyebab utama rendahnya hasil belajar siswa adalah 

bahwa kurangnya minat siswa untuk belajar matematika dan kebanyakan siswa 
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Komunikasi Matematika Siswa  SMP Negeri 1 Kabila, Diakses dari 

http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/edumatica/article/view/604/538. Diakses pada 03/06/2017 

Pukul 11.39 
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hanya bisa menyelesaikan soal yang serupa seperti yang dicontohkan guru. Jika 

soal dibuat berbeda dari contoh, siswa tidak mampu menyelesaikannya. 

Sebagian siswa kurang tepat dalam menuliskan notasi, menyajikan materi dan 

menguraikan jawabannya dengan tidak runtut dan tidak jelas serta kesalahan 

dalam menuliskan prosedur pencarian nilai dalam matematika. Kemudian 

siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Sebagian besar dari siswa tidak 

mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana 

pengetahuan tersebut akan dipergunakan. Hal ini sangat erat hubungannya 

dengan kemampuan komunikasi matematis siswa, sehingga perlu adanya 

perbaikan dalam hal meningkatkan komunikasi matematis siswa. Mereka 

sangat butuh untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari.  

Salah satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa adalah menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning/CTL) merupakan suatu proses pendidikan 

bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan 

mereka sehari-hari dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut 

bagi kehidupannya dan menjadikannya dasar pembelajaran dengan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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Berdasarkan penelitian Kartini,  pada siswa kelas VII B SMP Negeri 1 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan, hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa 

Pembelajaran kontekstual secara signifikan lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa.
9
 

Penelitian lain dilakukan oleh Saleh Haji yang Berjudul Pengaruh 

Pembelajaran Kontekstual Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika 

Siswa Smp Kota Bengkulu. Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung = 6,9 lebih 

besar dari t1 tabel = -2,004 dan t2 tabel = 2,004. Hal ini berarti menerima H0 

yang menyatakan terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika 

siswa yang diajar dengan menggunakan pembelajaran kontekstual dengan 

siswa yang diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional.
10

 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Lukman Harun dalam tesisnya dengan judul 

“Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa Kelas 

VII SMPN Kabupaten Sukoharjo”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) menghasilkan prestasi yang lebih 

baik dibandingkan pendekatan pembelajaran langsung pada materi segi 

empat.
11

 

                                                           
9
 Kartini, Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi 

Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama . Diakses dari http://fmipa.um.ac.id/ 
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No 2. 
11
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Faktor lain juga harus diperhatikan dalam pembelajaran adalah 

kemampuan awal,  dengan melihat kemampuan awal siswa dapat diketahui 

sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang telah disajikan. Menurut 

Siwi Puji Astuti kemampuan awal yakni kemampuan yang telah di punyai 

oleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran yang diberikan untuk 

mengetahui apakah siswa mempunyai pengetahuan yang merupakan 

prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sejauh mana siswa mengetahui 

materi apa yang akan di sajikan.
12

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian yang 

berjudul : “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa MTs Islamic 

Centre Al-Hidayah Kampar”. 

 

B. Defenisi Istilah 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Contextual Teaching and Lerning (CTL)  

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

konsep belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dan 
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dari proses mengkontruksi sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat
13

.  

2. Kemampuan Komunikasi Matematika 

Kemampuan Komunikasi Matematika adalah suatu aktifitas 

penyampaian atau penerimaan gagasan matematika dalam bahasa 

matematika baik secara tulisan maupun lisan
14

. Suatu proses penyampaian 

informasi dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara langsung (tatap 

muka) atau tidak langsung (media). Komunikasi pada hakikatnya 

merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima
15

. 

3. Pembelajaran Langsung 

Model pembelajaran langsung merupakan model pengajaran yang 

menuntut peran guru sebagai model menarik bagi siswa dalam 

mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatih 

kepada siswa secara langkah demi langkah
16

. Model pembelajaran 

langsung cenderung bersifat teacher centered. 

4. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang 

harus dimiliki siswa dengan cara melakukan tes materi yang berhubungan 

dengan materi yang akan diajarkan dan hasilnya berupa nilai 0-100. 
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Rohani (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2 



 10 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang 

dapat diidentifikasikan 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.  

c. Siswa belum bisa menulis dan menyelesaiakan soal yang berkaitan 

dengan kemampuan komunikasi matematis siswa secara runtut. 

d. Metode pembelajaran yang digunakan belum mampu menunjang 

kemampuan komunikasi matematis siswa 

 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka diperlukan 

pembatasan masalah. Adapun permasalah dalam penelitian ini dibatasi 

pada: 

a. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learing (CTL). 

b. Penelitian akan mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa 

sebagai akibat dari model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learing (CTL) ditinjau dari kemampuan awal siswa. 
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D. 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 model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learing (CTL) dengan  siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung? 

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol? 

c. Apakah kemampuan awal siswa berkontribusi terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa? 

d. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal terhadap kemampuan komunikasi matematis? 

 

E. Tujuan  Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berpedoman pada rumusan  masalah maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk menyelidiki pengaruh perbedaan kemampuan komunikasi 

matematika siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learing (CTL)  dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran langsung. 

b. Untuk menyelidiki perbedaan kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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c. Untuk menyelidiki besarnya kontribusi kemampuan awal siswa 

terhadap kemampuan komunikasi. 

d. Untuk menyelidiki pengaruh interaksi antara metode pembelajaran 

dengan kemampuan awal terhadap kemampuan komunikasi 

matematis. 

2. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat 

meningkatkan kualitas sekolah. 

b. Bagi guru 

Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang sesuai dan bervariasi. Mengetahui model atau 

pendekatan pembelajaran yang dapat memperbaiki dan meningkatkan 

pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa maupun oleh guru dapat dikurangi. 

c. Bagi peneliti  

Menambah pengalaman secara langsung bagaimana penggunaan 

model atau pendekatan pembelajaran yang baik dan menyenangkan 



13 

  

 
 

serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia 

pendidikan. 

d. Bagi siswa 

Agar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dalam 

belajar matematika dan mampu memberikan sikap positif terhadap 

mata pelajaran matematika. 

 


